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Klagebehandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen
Saksnr.:
89/18
1/19
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
03.12.2018
22.01.2019

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert
03.07.18 til følge.
2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert
02.07.18 til følge
3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til
følge.
4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til
følge.
5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til
følge.
6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert
10.07.18 til følge.
7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til
følge.
8. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak
av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne
lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:
«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette
saksframlegg.»
9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).
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Sammendrag
Kommunestyre vedtok 31.05.18 sak 62/18 379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak.
Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre sand- og
grusressurser for Hensmoen grusuttak og gi rammer for den videre driften av masseuttaket.
Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på vedtak. Klagene er fremsatt
av Bjørn Leifsen for Asbjørn Granheim, Vågård og Omegn Vel, Vågård Vel, Einar Rokseth,
Hilde Hatlestad, Miljøvernforbundet Hønefoss og Olav Djønne. Det er også kommet inn to
uttalelser, sendt inn av Harry Dahl og Ola Bjørntvedt; Disse er ikke fremsatt som klager, men
til orientering kommenteres disse og legges ved saken.
Saken skal opplyses så godt som mulig. Rådmannen mener at opplysningsplikten er oppfylt.
Klagene er sammensatte og inneholder viktige elementer, dette gjenspeiles i tiltakshavers og
rådmannens kommentar. Derav sakens størrelse.
De påklagede forhold er i korte trekk gjengitt i tabell, det vises for øvrig til klagebrevene i sin
helhet slik de er fremsatt av de 7 partene i saken:
Klager:
Bjørn Leifsen for
Asbjørn Granheim,
03.07.18
Vågård og Omegn
Vel, 02.07.18

Vågård Vel, 22.06.18

Einar Rokseth,
26.06.18
Hilde Hatlestad,
22.06.18

Påklagede forhold:
Manglende medvirkning. Eiendommen som ligger nær grusuttaket får
større ulemper som følge av tiltak. Ukorrekte støyberegninger.
Avflåing nær eiendom. Tungtrafikk i nattperioden. Plager med støv.
Eiendommen som ligger nær grusuttaket vil ikke være omsettelig i
pris. Granheim ønsker at det ses på om eiendommen kan innløses.
Ønsker strengere krav til revegetering. Planprosessen har ikke tatt
hensyn til Nymobakken som skolevei. Ikke tatt hensyn til dagens
aktiviteter og bruken av området. Støysonekartet tar ikke hensyn til
influensområdet, heller ikke transport inn og ut av området. Ikke
ivaretatt sikkerheten til barn som benytter seg av bussholdeplass.
Påpekes at det i praksis ikke kan etableres grønnstruktur i området.
Viser til begrunnelseskravet i pbl. og at dette ikke er ivaretatt. Det
vises til Jernbaneverkets bekymring for utglidning. Videre ikke nevnt
noe om avbøtende tiltak ved nedbygging av barns friområde. Det er
tatt større hensyn til byggeråstoff enn å ivareta innbyggernes
interesser. Brudd på saklighetsprinsippet i saksframlegg.
Mangelfull utredning av alternativ lokalisering. Miljø og samfunn er
ikke i tilstrekkelig grad sikret i plan, mangelfull oppfølging av
avbøtende tiltak. Ber om at tidligere nevnte avbøtende tiltak blir
vurdert på nytt og at alternative lokaliseringer blir utredet.
Stiller spørsmål ved kvaliteten til tidligere kommuneplanprosesser og
konsekvensene dette har fått for friluftsområde på Hensmoen. Det
påpekes at dersom Ringerike kommune hadde fulgt lovverket og
informert berørte parter og allmennheten om den planlagte
arealendringen i 1994, ville plankartet sett anledes ut. Klagers
eiendom på Nymoen plages mye av støv/sand fra grustaket.
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To masseuttak er i konflikt med geologiske interesser, landskap og
nærrekreasjon, det er ønskelig at planområdet reduseres betraktelig.
NMF-Hønefoss mener kommunen bryter loven da planen ikke har
tatt i betraktning råd fra andre faginstanser, enn det som foreligger i
konsekvensutredningen, det råder usikkerhet omkring vanntema i
konsekvensutredningen og at grunnvannsforekomsten vil bli dårlig
beskyttet. Tiltaket i strid med vanndirektivet. Kommunen må ta
hensyn til Nybyen vannverk og utarbeide klausuleringsbestemmelser
som sikrer rent drikkevann. Det bør utarbeides miljøoppfølgingsplan
og utpekes en miljøkoordinator. Avbøtende tiltak fra behandling av
planprogrammet er ikke fulgt opp. Etablering av geopark er ikke tatt
inn i planen. Klimahensyn mht. transport er ikke ivaretatt, viser til pbl
§ 3.1. Manglende arkeologisk undersøkelser. Det bør gjøres en
konkretisering av bestemmelsene da gjelder etterbruk av området,
antall parkeringsplasser og opprensning av grøfter. Alternativ
lokalisering ikke grundig nok utredet. Viser til NGU sin rapport og
økt bruk av pukk fremfor naturgrus. Rådmannen skal opptre
upartisk. Vedtak strider med naturmangfoldsloven og rådmann
utelater hva som ligger til grunn for rådmannens forslag. Å tillate to
grusuttak er i strid med kommunens egen samfunnsdel. Det heftes
svakheter ved planen og den bør underkjennes.
Kommentar til utsettelse av saken ved oppstart og rådmannens
orientering om erstatningsansvar. Saksbehandlingsfeil ved å utelate
utredning av alternativ lokalisering. Klager mener at arealdelen over
Hensmoen ikke er juridisk bindende og at vedtaket fattet 31.05.18
må erklæres ugyldig.

Klagene tar ikke opp vesentlig nye momenter som ikke allerede er svart ut eller kommet frem i
uttalelser ved varsel om oppstart eller ved offentlig høring av planforslaget. Rådmannen
opprettholder derfor sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegg ved 2. gangs behandling,
og anbefaler at klagene ikke tas til følge. Dersom kommunestyre vedtar å ikke å ta klagene til
følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner
grunn til å ta klage/klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til
endring av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og
konsekvenser må utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i
klagene som tas til følge.
Rådmann mener at det i denne saken ikke er grunn for utsatt iverksettelse av kommunestyrets
reguleringsvedtak i forbindelse med klagebehandling. Dette på bakgrunn at tiltaket som nå
pågår i planområdet er i tråd med overordnet plan, området er avsatt til nåværende masseuttak
i kommuneplanens arealdel og det foreligger driftskonsesjon for nåværende drift (John
Myrvang AS). Det vises også til vurdering gjort av Fylkesmannen i Buskerud i brev, datert
25.01.17. Her tar Fylkesmannen stilling til om det må søkes om vesentlig terrenginngrep jf. pbl.
§ 20-1 bokstav k) for virksomheten på daværende tidspunkt. Det påpekes fra FM sin side at
det ikke er søknadsplikt for igangværende virksomhet, men det legges til grunn at
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igangværende drift av uttaket skal holde seg innenfor rammene som er satt i driftsplanen og
vilkårene fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det legges videre vekt på viktigheten av at
det blir utarbeidet reguleringplan for et masseuttak av denne størrelsen, det vises til pbl. § 12-1,
3. ledd.

Tidligere behandlinger og vedtak













Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av detaljregulering for
Hensmoen grusuttak 22.04.13, sak 61/13.
Formannskapet vedtok oppstart av detaljregulering for Hensmoen grusuttak 14.05.13, sak
61/13. Samtidig ble planprogrammet datert 26.02.13 lagt ut på høring.
Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 01.06.13 til 08.08.13. Det kom inn
merknader fra 13 ulike parter. I tillegg ble det registrert inn 3 høringsuttalelser i samband
med forstudien og før varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet.
Planprogram, datert 18.09.13, ble av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fastsatt
07.10.13, sak 109/13.
Planprogram, datert 18.09.13, ble av Formannskapet fastsatt 15.10.13, sak 135/13.
Formannskapet 2- kommunestrategi og plan vedtok å utsette saken 21.02.17, sak 5/17.
Ny behandling i Formannskapet 2 – kommunestrategi og plan vedtok å sende
detaljregulering for Hensmoen grusuttak på høring og offentlig ettersyn, sak 9/17, 28.03.17.
Høring og offentlig ettersyn 30.03.2017 – 30.05.2017, det kom 65 uttalelse i forbindelse
med høring og offentlig ettersyn.
Planforslaget ble 2. gangs behandlet i Hovedutvalget for miljø og areal 07.05.18 sak 33/18
Planforslaget ble 2. gangs behandlet i Formannskapet, 22.05.18, sak 17/18
Planforslaget ble vedtatt i kommunestyre 31.05.18, sak 62/18.

Nærmere om klagesaken
Kommunestyret vedtok i møte 31.05.18 sak 62/18, 379 Detaljregulering for Hensmoen
grusuttak. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn sju klager. Klagene er fremsatt
av Bjørn Leifsen for Asbjørn Granheim, Vågård og Omegn Vel, Vågård Vel, Einar Rokseth,
Hilde Hatlestad, Miljøvernforbundet Hønefoss og Olav Djønne. Det er også kommet inn to
uttalelser, sendt inn av Harry Dahl og Ola Bjørntvedt. Disse er ikke fremsatt som klager, men
til orientering vil de kommenteres og legges ved saken.
Asplan viak har på vegner av tiltakshaverne John Myrvang AS og Norstone AS svart ut
klagene, denne er oppsummert i saken og følger som vedlegg.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har sendt inn svar som motpart i klagesaken, denne
følger saken som vedlegg.
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Rådmannens tolkning av klagene samt tiltakshavers og rådmannens
kommentarer
Klagene samt tiltakshaver og rådmannens kommentar er svært omfattende og inneholder
mange viktige elementer. Klagene skal være så godt opplyst som mulig jf. Forvaltningsloven §
33. Utover rådmannens tolkning av klagene, vises det til klagebrevene i sin helhet slik de er
fremsatt av de 7 partene i saken.
Rådmannens tolker klagene til å
inneholde følgende momenter:

Bjørn Leifsen på vegner av
Asbjørn Granheim, datert
03.07.2018
1. Granheim bor helt inntil
uttaksområde, men at han ikke
har blitt tatt med på råd under
prosessen mer enn
minstekravene som settes i
Plan- og bygningsloven. Det er
kun avholdt et innledende
møte 30.05.17 i tillegg til rett
til å uttale seg til varsel om
oppstart og til høringsrunden
og at konkrete tiltak i planen
er drøftet videre med
Granheim, og dette er
uforsvarlig saksbehandling.
Det fremgår av klagen at
eieren i langt større grad skulle
vært tatt med på råd, også mht.
hvilke tiltak eiendommen etter
planforslaget skal få.
2.

3.

Eiendommen får større
ulemper med utvidet drift; bl.a.
støy fra lastebiler utenom
vanlig driftstider også i
nattperioden (23-07). Klager
er bekymret for at kjøring i
nattperioden skal bli mer eller
mindre en normalsituasjon det
fremgår derav at bestemmelse
som omhandler kjøring til
betong- og asfaltproduksjon i
nattperioden må tas ut.
Støyberegninger er ikke
korrekte, dette begrunnes i at
det er tatt utgangspunkt i feil
støyforskrift.

Uttalelse fra Asplan Viak AS
på vegner av tiltakshavere John
Myrvang AS og Norstone AS

Rådmannens kommentarer til
klagene

1.

Tiltakshaver mener dialogen
med Granheim har vært god.
I tillegg til
informasjonsmøter har det
vært møter med Granheim
sammen med kommunen og
det ble gjennomført befaring
i området rundt og på
eiendommen til Granheim
den 31.05.17.
Mange av de tiltakene som
ble foreslått på dette møtet
ble innarbeidet i planen,
herunder: Økt avstand til
uttaksområde,
skjermingsvoller, begrenset
bruk av driftsvegen forbi
Granheim, la skogen
mellom Granheim og
grustaket bestå, grøfte rensk
og kosting/renhold av
Nymobakken.

1.

2.

Nattkjøring: Det forekommer
utkjøring av varer i
nattperioden når kunder som
produserer betong og asfalt
jobber om natten. Det har
blitt kjørt ut lass i
nattperioden så lenge det har
vært grustak på Hensmoen.
Tiltakshaver ønsker å
begrense denne kjøringen så
mye som mulig slik at det er
minst mulig kjøring i
nattperioden. Tiltakshaver
fører statistikk over antall
lass som er kjørt ut i
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Rådmannen viser til melding
om forhåndshøring før oppstart
av reguleringsplan, datert
14.11.12, det vises videre til
varsel om oppstart der det bes
om innspill til planprogram og
planens innhold, datert
30.05.13. Dette ble fulgt opp av
et medvirkningsmøte for naboer
og interesseorganisasjoner
24.03.14, totalt 51 deltok, se
vedlagt referat. Det vises videre
til arbeidsmøte med grunneier
gnr. 271/122 Asbjørn
Granheim, 27.05.14, se vedlagt
referat. Det vises videre til
varsel om høring høring og
offentlig ettersyn ble sendt ut
30.03.17, samtidig ble det
varslet om åpent
informasjonsmøte som ble
avholdt 09.05.17. Alle disse
varslingene er også sendt til
Asbjørn Granheim. I tillegg ble
det avholdt en befaring og møte
med fokus på Hensmoen
grusuttak og konsekvenser for
grunneiendom gnr. 271/122 30.
mai 2017. Tilstede var
representanter for NorStone AS,
John Myrvang AS, Asplan Viak
samt Ringerike kommune.
Møtes intensjon var å få klarhet
i hvilke konsekvenser uttaket
Myrvang/ Norstone vil få for
boligeiendommen til Asbjørn
Granheim. Tema som ble tatt
opp var i hovedsak forholdene

RINGERIKE KOMMUNE

Sak 1/19
4.

Aktivitet som bl.a. avflåing vil
foregå nær Granheims
eiendom og må beregnes.

5.

Tungtrafikk i nattperioden og
støysituasjonen må inkludere
maksimalnivå Lmax,
støysonekart er ikke
representativt for de mest
støyende situasjonene nær
bolig.

6.

Plager med støv fra drift og
transport lar seg i praksis ikke
forhindre.

7.

Eiendommen vil ikke være
omsettelig med riktig pris som
avspeiler bygningsmessig
verdi. En riktig konsekvens av
å tillate utvidet drift i området,
vil være at det stilles krav til at
driften evalueres og at tiltak
innskjerpes, evt. også med rett
for Granheim om at
Eiendommen kan kreves
innløst.

nattperioden. Myrvang hadde
en samtale med Granheim og
tiltakshavers kunder om
nattkjøring 25. juni 2018.
Etter denne samtalen har det
kun blitt kjørt ut 1 lass forbi
Granheim mellom 23:00 og
06:00 fra Heen Grustak.
3.
4.

Ikke svart ut av tiltakshaver
Ikke svart ut av tiltakshaver

5.

For å bedre ulempene til
Granheim har tiltakshaver
søkt om nedsatt fartsgrense
forbi Granheim fra 50 km/t
til 30 km/t. Dette vil
generere mindre støv og støy.
Det er også søkt om modulvogntog (vogntog med større
lastekapasitet, opp mot 60
tonn) slik at man kan få med
mer varer pr tur for å
redusere antall passeringer.
Det er ikke endelig avklart
fra Statens vegvesen ennå.

6.

Det ble gjennomført
støvmålinger hos Granheim i
2012 i en 12 mnd. periode
som viste målinger under
grenseverdiene angitt i
forurensningsforskriftens
kap. 30. Det er også startet
opp nye støvmålinger på
eiendommen til Granheim i
juli 2018 med en varighet på
12 mnd. for å kartlegge
støvbelastningen fra
grustaket.

7.

Eiendommen til Granheim
ble i sin tid bygget av Edvard
Myrvang som drev Heen
Grustak, og ble bygget
nærmest mulig grustaket
fordi det var praktisk. Den
ble solgt til Granheim når
grustaket var i full drift. Det
er ikke utenkelig at
tiltakshaver ønsker å kjøpe
denne eiendommen hvis den
blir lagt ut til salg.
Eiendommen ligger nær
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til dagens og fremtidig støy,
støv og trafikk. Det ble videre
tatt opp avbøtende tiltak for å
skjerme boligen mot noen av de
ulempene som uttaket
forårsaker. På bakgrunn av
befaring og møte ble følgende
avbøtende tiltak lagt inn;
Grønnstruktur/buffersone mot
uttaket er utvidet noe nord for
eiendommen, noe som vil øke
avstand til NorStones uttak.
Referat fra møtet ble sendt til
bl.a. Asbjørn Granheim
01.06.17, da med oppfordring
om å komme med
tilbakemelding dersom noe
måtte korrigeres. Endelig
referat ble sendt ut 02.06.17, se
vedlagt referat. Asbjørn
Granheim fikk utsatt
høringsfrist til 08.06.17, slik at
møtet kunne avholdes før hans
høringsuttalelse skulle sendes.
2.

Rådmann viser til
reguleringsbestemmelsene,
derav fremgår at nattkjøring er
forbeholdt strøsand til strøing
av offentlig vegnett samt
vannlekkasje og nødsarbeid, i
tillegg til asfalt- og
betongproduksjon.
Det fremgår av
reguleringsbestemmelse at støy
og støvutslipp fra virksomheten
skal ligge innenfor rammer
beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller
senere forskrifter som gjøres
gjeldende, dette inkluderer også
støy fra trafikk knyttet til
uttaksområdet.

3.

Rådmannen viser til
reguleringsbestemmelse § 2.1.8
derav fremgår at støy og
støvutslipp fra virksomheten
skal ligge innenfor rammer
beskrevet i kapittel 30 i
forurensningsforskriften eller
senere forskrifter som gjøres
gjeldende. Rådmann forutsetter
at de til enhver tid gjeldende
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inntil uttaket og er den
boligen som blir mest berørt
av driften.

Klage fra Vågård og Omegn Vel,
datert 02.07.2018
Av klagen fremgår det at
detaljreguleringen er utført på feil
grunnlag og skal kjennes ugyldig.
Alle forhold i saken er ikke belyst
og det bes om at saken gås
gjennom på nytt, dette begrunnes
av følgende punkter:
1.

I planbeskrivelsen beskrives

Påstand om ugyldig arealplan må
besvares av kommunen.
Vågård og Omegn Vel har
diverse merknader knyttet til
påstander om feilaktig eller
mangelfull planbeskrivelse og
konsekvensutredning.
Tiltakshaver viser til
kommunestyrets vedtak,
reguleringsbestemmelser og
Side 9 av 101

forskrifter følges.
4.

Rådmann viser til at det etter
høring og offentlig ettersyn er
gjort en formålsendring på de
deler av uttaksområdet som
ligger nærmest Granheims
eiendom, nærmere bestemt
lengst sør på eiendom gnr.
92/2/2. Område som vil avflås
er flyttet lenger bort fra
Granheims eiendom.

5.

Rådmannen viser igjen til
reguleringsbestemmelse § 2.1.8
og at virksomheten skal holde
seg innenfor en til enhver tid
gjeldende støykrav.

6.

Rådmannen viser til
reguleringsbestemmelsene der
det bl.a. fremgår følgende:
Støvutslipp fra virksomheten
skal ligge innenfor rammer
beskrevet i kapittel 30 i
forurensningsforskriften eller
senere forskrifter som gjøres
gjeldende. Sandtaket skal ha
installert vanningsanlegg for å
dempe støv. Det skal sikres
hensiktsmessig plassering av
støvmålere i tråd med
reguleringsbestemmelse.
Nymobakken skal regelmessig
renses for sand/støv som
forårsakes av utkjøring av
sand/grus. Det stilles også
rekkefølgekrav til støvmålinger.

7.

Rådmannen viser til svar fra
forslagsstiller.

I klagen vises det til
vedtakspunktene som ligger i
saksprotokollene fra henholdsvis
behandling i hovedutvalget for
miljø- og areal og formannskapet.
Det gjøres oppmerksom på at det
utover disse punktene foreligger
reguleringsbestemmelser og
plankart som sikrer flere av
forholdene som påpekes i klagen.
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det at det ikke skal revegeteres
før etter endt periode. Dette
må tydeliggjøres med strengere
krav i forhold til formulering i
dagens godkjenning.
2.

Planprosessen har ikke tatt
hensyn til at Ringerike
kommune har endret skolevei
til også å gjelde Nymobakken
da det i 2017 ble etablert
busslomme ved planlagt
avkjøring til Norstone.

3.

Det er ikke tatt hensyn til all
bruk i område, som f.eks.
Ringeriksmaraton, Villman
Night-run, foreningen
treningsglede 5 km,
Krokskogen sykkel ved
stigruppa, Ringerike
sykkelklubb terrenggruppa,
Ringerike kommune ved
Aurora Hensmoen etc.

4.

Støysonekartet tar ikke hensyn
til influensområdene.
Rekreasjonsområdene skal
også tas hensyn til ellers kan
det ikke kalles
rekreasjonsområde. Kartet har
heller ikke tatt hensyn til
transport ut og inn av området.

5.

Bussholdeplass som benyttes
av barn ned i 6 års alderen
ligger i leia der tungtransport
ferdes.

6.

Håndtering av grønnstruktur
med buffersone på 50 m må
inn i reguleringsplanen. Det
fremgår at det i praksis ikke
kan etableres noe
grønnstruktur i området.

plankart.
1.

Vegetasjon: Det vises til
kommunestyrets vedtak pkt.
4 og
reguleringsbestemmelsene §
4, §§ 2.1.7 og 2.1.12.

2.
3.

Ikke svart ut av tiltakshaver
Ikke svart ut av tiltakshaver

4.

Trafikk, støy og støv: Støy,
støv og trafikk har blitt
utredet som en del av
planarbeidet, og det er
innarbeidet avbøtende tiltak i
reguleringsbestemmelsene
for støy og støv. Det vises for
øvrig til kommunestyrets
vedtak pkt. 6 og §§ 6.1, 6.3,
6.6.1, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 i
reguleringsbestemmelsene.
Der står det at ved etablering
av nye bygninger og anlegg
for industriell virksomhet
skal det gjøres rede for
tiltakets konsekvenser i
forbindelse med
rammetillatelse, herunder
trafikk, støy og støv.

5.

Ikke svart ut av tiltakshaver.

6.

Parkering: det vises til
kommunestyrets vedtak pkt.
8 som pålegger den eller de
som har utvinningsrett å
sette i gang en prosess for å
etablere parkeringsplass for
allmennheten innen ett år
etter planvedtak.
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1. Rådmann viser til
reguleringsbestemmelsene §§ 2.1.7
og 2.1.12 derav fremgår det at
vegetasjon skal etableres der det er
mulig med tanke på driftsareal og i
etapper for å forhindre støvflukt. Det
skal sikres at det revegeteres med
stedegen vegetasjon ved et nådd
bunnivå for de enkelte delene av
uttaksområde.
2. All transport fra uttaksområde går
nordover i Nymobakken, veien for
øvrig benyttes av beboere og de som
ferdes til friluftsområde. Det ligger
rekkefølgekrav i bestemmelsene om
at det legges en kombinert
turvei/driftsvei i
bestemmelsesområde # 4.
Utover dette viser rådmann til sak
96/17 og 97/17 som definerer farlige
skolestrekninger.
Nymobakken er ikke definert som
særlig farlig skolevei. Myrvang viser
til at de har senket hastigheten forbi
grusuttaket fra 50 km/t til 30 km/t.
3. Rådmann er enig i at tiltaket vil
få stor negativt omfang for friluftsliv
og nærmiljø i selve planområdet, da
et viktig område for friluftsliv
gradvis går tapt. De flate moene har
særlige kvaliteter som
lavterskelområder for friluftsliv,
trening og arrangementer som det
vises til i klagen fra Vågård og
omegn vel. Planområdet vil i
fremtiden ikke bli like attraktivt som
friluftsliv og nærmiljøområde.
Utover dette vises det til at det
finnes alternative arealer for
friluftsliv på østsiden av E16 som
Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen. Planområdet har et langt
tidsperspektiv før området er ferdig
tatt ut, og kan brukes til
friluftsformål i lang tid fremover,
men disponibelt areal vil gradvis
reduseres. Etter endt uttak kan
imidlertid området settes i stand, og
igjen ha et potensial som område for
opphold, rekreasjon og aktivitet.
Avbøtende tiltak er bl.a.:
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Opprettholde/bevare mest mulig
stier rundt uttaket i
driftsperioden
Omlegging av
skogsbilveier/turveier etter hvert
som uttaksområdet utvides slik
at tverrforbindelser
opprettholdes.
Utslaking av skråninger etter
ferdig uttak vil øke
tilgjengeligheten til området.
Dette kan være aktuelt å
gjennomføre senere når
etterbruken er avklart.
Driftsveg/turveg rundt uttaket
vil i driftsperioden være allment
tilgjengelig.
Turvei/driftsvei skal
opparbeides i
bestemmelsesområde # 4 ved
utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis
gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2.
Den eller de som har
utvinningsrett til de to
eiendommene 271/8 og 92/2/2
skal innen et år etter vedtak,
sette i gang en prosess for å
etablere parkeringsplass som
øker tilgjengeligheten til
Hensmoen som friluftsområde.

4. Rådmann viser til
støykartleggingen som ligger i
konsekvensutredningen. Utførte
støyberegninger for dagens og
fremtidig situasjon viser at all
bebyggelse og mesteparten av
influensområde blir liggende utenfor
støysonene fra aktivitet tilknyttet
sandtaket, og støybidraget vil ikke
påvirke bruken av området. Viser
videre til kommentar fra
forslagsstiller.
5. Rådmann viser til
virksomhetsrisiko i risiko og
sårbarhetsanalysen. Herav fremgår
det at ulykkesrisikoen vil overvåkes.
Fartsgrensen forbi bussholdeplassen
er 50 km/t. Veistrekningen skal
være oversiktlig i området.
Konsekvensutredningen fremhever
at det er lavt antall gående og
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syklende langs Nymobakken.
6. Det er satt av en buffersone på 80
meter mot industriområde på
Hensmoen, område er i
kommuneplanens arealdel avsatt til
LNF. Utover dette er det avsatt
grønnstruktur rundt hele
uttaksområdet.
Klage fra Vågård Vel, datert
22.06.18
Det fremgår av klagen at
begrunnelseskravet i plan- og
bygningsloven ikke er ivaretatt.
1.

Jernbaneverkets bekymring for
utglidning, som et eksempel.

2.

Det nevnes videre at det ikke
er nevnt noe om avbøtende
tiltak ved nedbygging av barns
friareal.

3.

Hensynet til byggeråstoff er
hensyn som er utenfor de
oppgaver forvaltningen er
ment å ivareta, hensynet til
dette er ivaretatt fremfor å
ivareta innbyggernes
interesser.

4.

Det forekommer også brudd på
saklighetsprinsippet i norsk
forvaltning da følgende
setning fremgår av
saksframlegget: Uten fremtidig
drift i sandtaket kan
virksomhetene på Hensmoen
bli tvunget til å flytte til annen
beliggenhet i nærheten av et
annet sandtak. Dette faller på
sin egen urimelighet når det
samtidig står i saksframlegget
at Myrvang AS forsyner hele
østlandsområdet med
naturressursen, hvilket betyr at
virksomhetene på Hensmoen
ikke trenger råstoffutvinning
rett utenfor døra.

Klagen omhandler elementer som
kommunen må svare ut.

Rådmannen viser til pbl. § 14-3,
derav fremgår bl.a. «Av
saksframlegget eller begrunnelsen
for vedtak skal det framgå hvordan
virkningene av planforslag eller
søknad og innkomne uttalelser har
vært vurdert, og hvilken betydning
disse er tillagt ved vedtaket, særlig
når det gjelder valg av
alternativer..»
Rådmannen er av den oppfatning at
begrunnelseskravet er oppfylt. Ved
høring og offentlig ettersyn kom det
totalt inn 65 uttalelser. I
saksframlegg til 2. gangs
behandling vises det til høring og
offentlig ettersyn og at det er gjort
en rekke endringer og suppleringer i
planen som følge av innspill. De
uttalelser som i særlig grad
oppsummeres og trekkes frem er
innspill som er tatt videre fra
merknadsbehandlingen er
innarbeidet i planforslaget. Til
orientering er ikke alle uttalelsene
kommentert i selve saken, flere av
innspillene er nevnt av flere
høringsparter og ikke alle nevnes,
men oppsummering av uttalelsene i
sin helhet følger saken som vedlegg.
I saksutredningen til 2. gangs
behandling har rådmannen utformet
et alternativ vedtakspunkt 2, i tillegg
til innstillingen, det alternative
vedtaket er begrunnet, og det
vektlegges i særlig grad at det
alternative forslaget i større grad
ivaretar interessene i mange av
høringsuttalelsene.
1. Jernbaneverkets bekymring er
svart ut i vedlegget som følger
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saken. Det fremgår av
forslagsstillers og rådmannens
kommentar at rystelser ikke er et
aktuelt tema for sand- og grusuttak
fordi det ikke vil foregå sprengning i
uttaksområdet. Planforslaget vil ikke
berøre den naturlige skråningen
mellom uttaket og jernbanen.
Tilbakeføringsvinkelen i skråningen
inne i sandtaket er på 30 grader og
er slakere enn naturlig skråning på
utsiden, og stabiliteten blir
opprettholdt.
Det konkluderes med at tiltaket ikke
vil medføre konsekvenser for
jernbanen.
2. Jf. Pbl. § 3.3 har kommunestyre
ansvar for å sikre en særskilt
ordning for å ivareta barn og unges
interesser i planlegging. Rådmannen
har i denne saken måtte vurdere to
svært motstridende interesser i et
område som har stor verdi for både
frilufts- og næringsinteresser. Det er
godt kjent at område er et viktig turog rekreasjonsområde, og det i stor
grad benyttes av barn og unge både
fra nærmiljø og av tilreisende.
Område er unikt med sin størrelse
og er mye brukt sommer som vinter.
Området er et friluftsliv område og
de avbøtende tiltakene som nevnes i
saksframlegget har som formål å
ivareta noen av de eksisterende
verdiene som viktig tur- og
rekreasjonsområde for befolkningen
i Ringerike kommune;
De avbøtende tiltakene som fremmes
i plan er m.a.
 Det sikres i
reguleringsbestemmelsene at
området gradvis vil istandsettes
og at i takt med uttak vil andre
deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt
tilgjengelig areal i takt med at
det tas ut masser innover i
uttaksområde.
 Det vil sikres at det etableres en
voll mellom uttaksområdet og
turvei/driftsvei/friluftsområde
for å hindre støy, støv og
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innsyn.
I reguleringsbestemmelsene
sikres det at det gjennomføres
støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket
passerer grensen mellom
nåværende og fremtidig
masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
I reguleringsbestemmelse sikres
det at Nymobakken regelmessig
skal renses for sand/støv som
forårsakes av utkjøring av
sand/grus, det skal også
regelmessig gjøres en
opprenskning av grøfter.
Det er lagt inn i bestemmelsene
at den eller de som har
utvinningsrett til de to
eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er
fattet, sette i gang en prosess for
å etablere parkeringsplass som
gjør friluftsområde lettere
tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn bestemmelsene
som sikrer at det etableres
støyskjermer i form av
grushauger i forbindelse med
bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at
turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende
turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4.
Denne skal opparbeides ved
utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis
gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det
skal i tillegg etableres
driftsveg/turveg og terrengvoll
med maks. høyde 1,5 meter
rundt uttaksområdet.
Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal
revegeteres ved naturlig
innvandring.
Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst
mulig grad brukes.

3. Kommuneplanens arealdel skal
avklare sikre ressurstilgang på
byggeråstoffer for framtidige behov,
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ved å sette av tilstrekkelige arealer
til råstoffutvinning samt sikre
byggeråstoffer for framtidige
generasjoner ved å unngå direkte og
indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Ressursen er definert som
nasjonalt viktig. Detaljreguleringen
følger opp formål i
kommuneplanens arealdel.
Ringerike kommune har i denne
aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser;
Nasjonalt viktig mineralressurs og
de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med
planen er å legge til rette for at
området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre
nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for
videre drift av masseuttaket.
4. Uttalelsen som fremgår av pkt. 4
er ikke en del av saksframlegg til 2.
gangs behandling, men er i
saksframlegget til 1. gangs
behandling skrevet i tabell som tar
for seg de ulike temaene i
konsekvensutredningen; da under
tema Samfunnsmessige
konsekvenser. I
konsekvensutredningen er det gjort
en enkel vurdering av sysselsetting
og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng – det er dette som er
kommentert.
Klage fra Einar Rokseth, datert
26.06.18
1.

Rokseth skriver at utredning
av alternativ lokalisering er
lovpålagt, og at en slik
utredning er mangelfull i
planen. Rokseth viser videre til
at grunnlaget for vurderinger i
temautredning for
masseforvaltning er en utdatert
NGU rapport fra 2006 og at
NGU siden den gang har
registrert Hensmoen som
verneverdig i sitt grusregister
og at det ikke er holdbart å
henvise til temautredning.

1. Alternative lokaliseringer må
besvares av kommunen.
NGU har klassifisert
grusressursen på Hensmoen og
Kilemoen som nasjonalt viktig.
Kvartærgeologiske verdier i
området er omhandlet i planen.
Tiltakshaver har nylig vært i
dialog med NGU som påpeker at
grusressursen er av så god
kvalitet at den må vernes mot
nedbygging. Det er en
misforståelse at NGU mener
grusressursen er verneverdig,
dvs. at den ikke skal utnyttes. Det
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1. Kommuneplanen og
temautredning for masseforvaltning
danner grunnlag for vurdering av
alternative uttaksområde.
Kommuneplanens arealdel skal
avklare og sikre ressurstilgang på
byggeråstoffer for framtidige behov,
ved å sette av tilstrekkelige arealer
til råstoffutvinning samt sikre
byggeråstoffer for framtidige
generasjoner ved å unngå direkte og
indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Ressursen er definert som
nasjonalt viktig.
Alternative lokaliseringer anses å

RINGERIKE KOMMUNE

Sak 1/19
2.

Tidligere i planprosessen har
klager kommet med forslag om
avbøtende tiltak, disse er
avspist av rådmann fordi de
ligger utenfor planområdet.
Formålet til planen er å ivareta
miljø og samfunn, ikke bare
sikre grusressursen. For å sikre
formålet til planen må det
stilles krav til avbøtende tiltak,
også utenfor planområdet. Det
vises til uttalelse fra
Sivilombudsmannen;
Det er på det rene at det er
anledning til å stille krav om
opparbeidelse av tiltak utenfor
reguleringsområdet, dersom
det er av «hensyn til
tilstøtende arealer og til de
interesser som totalt sett
knytter seg til de områder det
gjelder.

henvises til NGU sin uttalelse til
klager hvor NGU forklarer sitt
standpunkt (ref 17/00307-4).
Uttalelsen er vedlagt.
2. Tiltakshaver forslår avbøtende
tiltak innenfor planområdet.
Avbøtende tiltak utenfor
planområdet er ikke en del av
denne reguleringsplanen.
Hen ballplass er ikke lenger i
bruk, se illustrasjon i
tiltakshavers kommentar til
klagene.
Vedlagt Innspill i
høringsperioden ble kommentert
av tiltakshaver før 2.gangs
behandling av planen.

Rokseth nevner bl.a. i sitt
innspill til høring og offentlig
ettersyn at Hen ballplass må
rustes opp.
3.

Det anmodes om at de tidligere
nevnte forslag til avbøtende
tiltak blir vurdert på nytt og at
alternative lokaliseringer som
er mindre konfliktfylt enn
Hensmoen blir utredet.

være avklart på kommuneplannivå.
I Reguleringsplanveilederen fremgår
det at det er planprogram og evt.
konsekvensutredning som skal
benyttes for å ta stilling til hvilke
alternative lokaliteter man
gjennomfører et konkret
reguleringsplanarbeid for. …
Kommunen tar da stilling til
lokalisering ved fastsettelse av
planprogram.
Av planprogrammet for Hensmoen
Grusuttak, datert 18.09.13 fremgår
følgende avsnitt vedrørende krav om
utredning av alternative
lokaliseringer:
Planarbeidet gjelder det arealet som
er avsatt til nåværende og fremtidig
masseuttak i kommuneplanen.
Eventuelle vurderinger av
lokaliseringsalternativer bør foregå
på kommuneplannivå.
Fylkesmannen skriver følgende i sin
uttalelse til forhåndshøring før
oppstart av reguleringsplan
Hensmoen grusuttak, datert
10.12.2012:
Fylkesmannen anser at utvidelser av
masseuttak primært bør vurderes
gjennom arbeidet med
kommuneplan. Dette vil sikre
overordnete og helhetlige
vurderinger av arealutviklingen i
området. Alternative uttaksområder
vil også i større grad kunne
synliggjøres på kommuneplannivå.
Rådmann viser videre til uttalelse
fra NGU, datert 07.08.18
vedrørende forholdene omkring
rapport som er benyttet som
grunnlag og Hensmoen som
verneverdi ressurs. NGU skriver at
Hensmoen fremdeles er klassifisert
til å være av nasjonal verdi. Dette er
ikke med bakgrunn i verneverdier,
men som ressurs som byggeråstoff.
NGU meddeler utover dette at de
har etablert en database for
geologisk arv, basert på eldre
registreringer; NGU har ikke
verdivurdert område som geologisk
arv og har derfor ingen oppfatning
om områdets verneverdi. NGU
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påpeker også at byggeråstoff dreies
fra grus til mer pukk. Grus er
imidlertid i ferd med å bli en
knapphetsressurs i Norge – og
derfor viktig å ta vare på store
grusavsetninger som har egenskap
som gjør at de er spesielt godt egnet
som byggeråstoff; fortsatt er det
noen bruksområder der det er
vanskeligere å bruke knust fjell enn
naturgrus.
2. Ringerike har i denne aktuelle
saken måtte avveie hensyn til to
motstridende interesser; Nasjonalt
viktig mineralressurs og de
regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med
planen er å legge til rette for at
området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre
nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for
videre drift av masseuttaket. Med
utgangspunkt i uttalelser i
forbindelse med oppstart, høring og
offentlig ettersyn samt møter med
berørte er det sett på avbøtende
tiltakene som ligger inne i planen.
Mange av de avbøtende tiltakene er
ønsket etablert utenfor planområdet.
Rådmann har i fremste rekke sikret
avbøtende tiltak innenfor
planområdets avgrensning.
Noen nevnes under:
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Det sikres i
reguleringsbestemmelsene at
området gradvis vil istandsettes
og at i takt med uttak vil andre
deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt
tilgjengelig areal i takt med at
det tas ut masser innover i
uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en
voll mellom uttaksområdet og
turvei/driftsvei/friluftsområde
for å hindre støy, støv og
innsyn.
Det sikres at det gjennomføres
støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket
passerer grensen mellom
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nåværende og fremtidig
masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det sikres at Nymobakken
regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av
sand/grus, det skal også
regelmessig opprensing av
grøfter.
Den eller de som har
utvinningsrett til de to
eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er
fattet, sette i gang en prosess for
å etablere parkeringsplass som
gjør friluftsområde lettere
tilgjengelig for besøkende.
Det sikres at det etableres
støyskjermer i form av
grushauger i forbindelse med
bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at
turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende
turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4.
Denne skal opparbeides ved
utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis
gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det
skal i tillegg etableres
driftsveg/turveg og terrengvoll
med maks. høyde 1,5 meter
rundt uttaksområdet.
Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal
revegeteres ved naturlig
innvandring.
Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst
mulig grad brukes.

Da det gjelder Hen ballplass er
rådmann ikke kjent med at det
ligger en eksisterende fotballbane
som er i bruk innenfor planområdet,
men derimot er det i
planbeskrivelsen vist til en
fotballbane (Hensmobanen) som
Myrvang AS og tre andre bedrifter
etablerte på slutten av 1970-tallet.
Denne skal ifølge planbeskrivelsen
ikke lenger være i bruk og skal de
siste årene ha vært benyttet som
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lagerplass. Denne banen skal være
plassert nordvest for Hensmoen
industriområde. Tiltakshaver viser i
sitt svar til at Hen ballplass ikke
lenger er i bruk
3. Spørsmålet om alternativ
lokalisering hører hjemme på
oversiktsplannivå, mens på
detaljplannivå vil
alternativvurdering oftest dreie seg
om alternative tiltak for utforming
eller avbøtende tiltak for å redusere
ulemper.
Rådmann ser ikke at det må gjøres
en ny vurdering av avbøtende tiltak.
Heller ikke at det på nytt må gjøres
en vurdering av alternativ
lokalisering, dette på bakgrunn av
svar i punkt 1.

Klage fra Hilde Hatlestad, datert
22.06.18
1.

Det fremgå av klagen at
dersom Ringerike kommune
hadde fulgt lovverket og
informert berørte parter og
allmennheten om den
planlagte arealendringen av
friluftsområdet på Hensmoen i
1994, ville plankartet helt
åpenbart sett annerledes ut i
dag. Det fremgår at det fra
kommunens side er meddelt at
planen var ute på høring hos
kommunale etater og råd,
andre lokale offentlige
etater/instanser,
fylkeskommunale og statlige
etater, lokale
næringslivsorganisasjoner og
offentlige institusjoner, naboog samarbeidskommuner,
politiske partier og
ungdomslag, velforeninger,
landbruksorganisasjoner,
diverse lag og foreninger. Men
det sto ingenting i papirene
som var ute på høring om at
900 daa av friluftsområdet på
Hensmoen skulle settes av til
grustak. Varsel og kunngjøring

Klagen omhandler elementer som
kommunen må svare ut.
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1. Det arealavklarte området som
ligger inne i kommuneplan har vært
avklart i mange kommuneplaner.
Alt kommuneplanarbeid følges opp
av Fylkesmannen. Fylkesmannen
kontrollerer at arbeidet skjer i tråd
med gjeldende lovverk. En plan kan
ikke vedtas om arbeidet ikke er gjort
i henhold til gjeldende lovverk. Det
er derfor ikke grunn til å tro at
lovverk ikke er hensyntatt i arbeidet.
Ringerike kommune har i notat
datert 19.04.13 sak 12/3201 laget en
oppsummering av føringer for
kommuneplanarbeid i plan- og
bygningsloven fra 1985 og fra 2008.
Videre er det her laget en
oppsummering av Ringerike
kommune sine overordnede
arealplaner fra Generalplan vedtatt
1972 og frem til kommuneplanens
arealdel vedtatt 2007. Av dette
notatet fremgår det at Hensmoen
grusuttak har ligget inne som
masseuttak siden høring av den
første kommuneplanen som kom i
1991, høring i 1989. Det eldste
vedtatte plankartet der området
ligger inne som masseuttak er i
kommunedelplankartet for
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skal ha et innhold der det
fremgår hva saken gjelder og
ha et innhold som gir berørte
mulighet til å ivareta sine
interesser ref.
Forvaltningsloven.
Kommunestyreprotokoller er
gjennomgått og det står
ingenting om arealendring av
friluftsområde på Hensmoen.
Denne saken hadde fått et helt
annet utfall dersom Ringerike
kommune hadde overholdt
lovbestemmelsene ved
planendring i 1994.
2.

Hønefossområdet som er vedtatt i
27.10 94. I sakspapirene kan en se
at planen har vært ute på høring hos
kommunale etater og råd, andre
lokale offentlige etater/instanser,
fylkeskommunale og statlige etater,
lokale næringslivsorganisasjoner og
offentlige institusjoner, nabo- og
samarbeidskommuner, politiske
partier og ungdomslag,
velforeninger, landbrukets
organisasjoner, diverse lag og
foreninger. Det foreligger også
avisannonser hvor det opplyses om
at forslag er ute på høring.
Kommuneplan for Ringerike er
vedtatt tre ganger siden 1994. Dette
var 24.06.99, 26.06.03 og 30.08.07.
Området avsatt til masseuttak på
Hensmoen ligger inne i disse tre
planene som en oppfølging av
planen vedtatt i 1994.

Klagers eiendom på Nymoen
plages av mye støv/sand fra
grustaket, værforhold som
vind er ikke hensyntatt i
planen.

2. Vedrørende forhold som gjelder
støvplager vises det til kravet som
stilles i reguleringsbestemmelsene §
2.1.8 virksomheten skal ligge
innenfor rammer beskrevet i kap. 30
i forurensningsforskriften eller
sendere forskrifter som gjøres
gjeldende. Viser spesielt til §§ 30-4,
30-5, 30-9.
Klage fra Miljøvernforbund
Hønefoss (NMF- Hønefoss),
datert 10.07.18
1.

Av klagen fremgår det at
overforbruk av naturressursene
på Hensmoen er i ferd med å
gjøre ubotelig skade. To
masseuttak er i konflikt med
geologiske interesser, landskap
og nærrekreasjon. Den
samlede belastningen av alle
de miljøforurensende
virksomhetene i området
Hensmoen menes ikke å være
tilstrekkelig vurdert i saken og
kommunen må ta ansvar for å
sikre at det ikke skjer
overbelastning av økosystemet
på Hensmoen. Det er ønskelig
fra NMF- Hønefoss sin side at

Miljøvernforbundet Hønefoss har
diverse merknader knyttet til
påstander om feilaktig eller
mangelfull planbeskrivelse og
konsekvensutredning.
Tiltakshaver viser til
kommunestyrets vedtak,
reguleringsbestemmelser og
plankart.
Grunnvann, vannstand,
vannkvalitet, drikkevann: det
vises til kommunestyrets vedtak
pkt. 3 og §§ 2.1.5, 6.2 i
reguleringsbestemmelsene.
Miljøoppfølgingsprogram (MOP)
Tiltakshaver følger kap. 30 i
forurensingsforskriften, gitt
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1. Rådmannen har gjort en
vurdering og avveining i denne
saken. Ringerike har i denne
aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser;
Nasjonalt viktig mineralressurs og
de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med
planen er å legge til rette for at
området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre
nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for
videre drift av masseuttaket. Det
som ligger til grunn for
sluttbehandlingen i detaljregulering
for Hensmoen grusuttak er
kommuneplanens arealdel samt
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planområdet reduseres
betraktelig for å unngå en
naturkatastrofe på Hensmoen.
2.

3.

4.

NMF-Hønefoss mener at
kommunen bryter loven da
kommunen ikke kun kan
forholde seg til opplysninger
som tiltakshaver fremskaffer
vedrørende påvirkning til
Vesletjern. Informasjon fra
ulike viktige faginstanser
burde vært tatt i betraktning i
større grad for å unngå at det
skjer en miljøkatastrofe på
Hensmoen.
Det fremgår videre at det stor
usikkerhet omkring vanntema
i konsekvensutredningen og at
grunnvannsforekomsten vil bli
svært dårlig beskyttet og
tiltaket er i strid med
vanndirektivet.
Prøvetakingshyppighet må
intensiveres og /eller
analyseparameterne utvides
ved endring i elektrisk
ledeevne og grunnvannsnivå.
Kommunen må ta hensyn til
Nybyen vannverk og utarbeide
klausuleringsbestemmelser
som sikrer rent drikkevann.
Oppholdstiden for
grunnvannsstøning i mettet
vannfase er ikke beregnet og
det påpekes at renseeffekten er
betraktelig redusert med lovlig
uttak ned til to meter over
grunnvann. Det må i tillegg
stilles krav til evt.
videreforedling av løsmasser.

5.

Det bør utarbeides en
miljøoppfølgningsplan for å
ivareta hensynet til dem som
bor og ferdes nær grustaket
samt natur- og miljøvern. Det
bør i tillegg utpekes en
miljøkoordinator.

6.

Det påpekes at vedtakspunkt
fra behandling av planprogram

driftskonsesjon og driftsplan i
henhold til mineralloven og
reguleringsbestemmelser i Plan
og bygningsloven. Til sammen
ivaretar foran nevnte
lovverk/tillatelser oppfyller det et
MOP.
Avbøtende tiltak
Det vises til en rekke avbøtende
tiltak som er sikret i
reguleringsbestemmelsene eller i
kommunestyrets vedtak. Noen
kommentarer til
Miljøvernforbundets merknader:
• Innbygging av sorteringsanlegg
og knuseverk: Støyberegninger
viser at støynivået ligger lavere
enn angitte grenseverdier i
gjeldende forskrifter.
• Tilrettelegging for
parkeringsplasser er omtalt i
kommunestyrets vedtak pkt. 8.
• Opparbeiding av turvei er
omtalt i kommunestyrets vedtak
pkt. 7 og i
reguleringsbestemmelsene § 6.5.
• Etterbruk kan ikke fastsettes i
dette planforslaget, jf.
kommunestyrets vedtak pkt. 11
og § 6.7 i bestemmelsene.
• Vegetasjon og istandsetting: Det
vises til kommunestyrets vedtak
pkt. 4 og
reguleringsbestemmelsene § 4, §§
2.1.7, 2.1.12.
Vurdering av kvartærgeologiske
verdier er omhandlet i
utredningen.
Vurdering av alternative
lokaliseringer og ugyldig
arealplan må besvares av
kommunen.
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samfunnsdel.
Av kommuneplanens samfunnsdel
fremgår det av del 5, effektiv
arealdisponering, at Ringerike skal
ha en bærekraftig masseforvaltning,
herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov
samt redusere miljø- og
samfunnsbelastning: utnytting av
eksisterende uttak skal prioriteres
fremfor å åpne nye områder.
I saksutredningen til 2. gangs
behandling hadde rådmannen
utformet et alternativt vedtakspunkt
2 med reduksjon på inntil 1/3 av
område avsatt til råstoffutvinning, i
tillegg til innstillingen. I
behandlingen i kommunestyre
31.05.18 i sak 62/18 ble det
alternative vedtaket nedstemt.
Vedtaket som ble fattet er et
planfaglig politisk valg der
detaljregulering legger til rette for
fullt uttak i Hensmoen grusuttak.
2. Vedrørende konsekvensene for
Vesletjern og Storetjern forholder
Ringerike kommune seg til
konsekvensutredningen som ligger
til grunn for planen. Kommunen
gjør ikke egne utredninger omkring
tema som inngår i
konsekvensutredningen.
Ringerike kommune er gjort kjent
med informasjon fra ulike
faginstanser.
Asplan Viak legger vekt på at tjerna
ikke vil bli påvirket.
I konsekvensutredning vises det til
grundige undersøkelser og
vurderinger om masseuttaket vil
kunne medføre negative
konsekvenser for Storetjern og
Vesletjern. Utdrag fra
planbeskrivelsen viser til at
Storetjern og Vesletjern er undersøkt
ved flere tilfeller. Det er utført
sondeborringer i løsmassene med
massebeskrivelser og boringer
gjennom løsmasser og videre i fjell
(vann- og energiboringer). For å
kunne dokumentere grunnvannsnivå
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15.10.13 vedrørende avbøtende
tiltak ikke er fulgt opp. Det
nevnes innbygging av
knuseverk, parkeringsplass,
gang- og sykkelsti samt gang
og sykkelvei, bevaring av
vegetasjon mht skjermvirkning
samt tilrettelegge for
sammenhengende
grønnstruktur fra Vågård og
Nymoen og frem til
friluftsområdet.
7.

Etablering av geopark er heller
ikke tatt inn i planen. NMFHønefoss påpeker at
kommunestyre har bedt
rådmannen om å arbeide med
etablering av en geopark i
Hensmoen området.
Tiltakshaver må kunne bidra
til en realisering for å
imøtekomme kravet om
avbøtningstiltak dersom det
mot formodning fortsatt skal
tas ut verdifull naturgrus.

8.

NMF- Hønefoss påpeker at
Plan- og bygningsloven § 3-1
bokstav g stiller krav om at
planlegging skal ta
klimahensyn gjennom
løsninger for bl.a. transport.
Dette er ikke sikret i
tilstrekkelig grad i planen.

9.

i området mellom masseuttaket og
Vesletjern er det etablert to
observasjonsbrønner sør for
Vesletjern. Undersøkelsesboringene
gir svar på risiko for påvirkning av
Vesletjern og Storetjern,
løsmassenes egenskaper med tanke
på beskyttelse av underliggende
grunnvann, og behovet for umettet
sone over grunnvannsmagasinet
etter uttak av masser. Boringene gir
også dybde til fjell og tykkelsen på
vannførende lag i løsmasser over
fjell i borpunktene.
Observasjonene av grunnvannsnivå,
viser at grunnvannet ligger i
størrelsesorden 10 m under bunnen
av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt
hengende vannspeil og det fremgår
av konsekvensutredningen at
grunnvannet og grunnvannsnivå i
løsmassene under tjernområdet ikke
vil påvirke Vesletjern eller
myrområdene rundt.
Det vil være behov for fremtidige
boringer for registrering av
grunnvann, fjelldyp og informasjon
om massenes sammensetning som
grunnlag for ressursvurdering og
uttaksdybde. Dette er forankret i
reguleringsbestemmelsene.
3. Tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.
4. Grunnvann som strømmer under
masseuttaket vil drenere mot Begna
med sannsynlig strømningsretning
mot sør- sørvest, dvs. mot området
som forsynes fra private
drikkevannskilde i Nymoenområdet. Uten at forholdene er
undersøkt i detalj, vil vi anta at de
private vanninntakene i dette
området er ulike, alt fra enkle
kildeinntak til gravde brønner og
evt. grunne borede løsmassebrønner.
Nybyen vannverk beholdes og kun
noen få husstander i dette området
ønsker kommunelat vann.
Grunnvann som mater brønner og
kildeutsalg i dette området vil delvis
kunne komme fra området med
dagens masseuttak og også fra

Området avsatt som
masseuttak mot Nymoen er
ikke undersøkt av
fylkeskommunens arkeologer.
Her er det observert groper
som kan være av
kulturhistorisk interesse. Det
er i tillegg nevnt at det er flere
kulturminner på Hensmoen
som Mølleveien og
Ingeborgstien som er av stor
lokal betydning.

10. Det må gjøres en
konkretisering av
bestemmelsene; det må blant
annet fremgå helt klart at
etterbruken av område skal
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sikres til friluftsformål. Antall
parkeringsplasser må angis og
det må fremgå hvor ofte
Nymobakken skal renses for
sand og støv og opprensning
av grøfter.

området for fremtidig masseuttak.
I ROS-analysen vurderes risiko for
fare for forurensning til grunn eller
vassdrag i kategori hendelse som
skal overvåkes og tiltak vurderes ut
fra kostnad i forhold til nytte
(mindre sannsynlig, mindre
alvorlig).
Det kan være en mulig konflikt
mellom drikkevannshensyn og
grusuttak. Det er et viktig prinsipp i
norsk vannforsynings at
drikkevannet så langt som mulig
baseres på kilder som fra naturens
side har god kvalitet og er lite utsatt
for forurensning. Det er viktig at
beskyttelsestiltak reduserer risikoen
for forurensning av kilden mest
mulig.
Når massene mellom kote 200 og
170 er tatt ut vil fremtidens
forvaltning kunne gjøre en
vurdering av om de resterende
masser på forsvarlig vis skal kunne
tas ut, eller om det med hensyn til
grunnvann skal gjøres en endring av
arealforvaltningen.

11. Temautredningen danner
overhode ikke grunnlag for
vurdering av alternative
uttaksområder. I saksframlegg
datert 28.05.13 står det at
geologiske verdier skal
vurderes i utredningen. Dette
blir likevel unnlatt. For at
politikerne skal kunne ta
stilling til hvilke alternativer
som er best for samfunnet, må
de ha et beslutningsgrunnlag.
Da må det foreligge en
beskrivelse av hvilke
alternativer som er vurdert og
hvordan disse er vurdert.
Kommunen har heller ikke tatt
hensyn til at det finnes
tilsvarende naturressurser
andre steder i Ringerike, og at
NGU ønsker økt bruk av pukk
fordi Norge tømmes for
naturgrus i rekordfart.

5. Fylkesmannen er
forurensningsmyndighet og
rådmann viser til
forurensningsforskriften kapittel 18
og kapittel 30.
Rådmann viser også til
Internkontrollforskriften som skal
fremme forbedringsarbeid i
virksomheter da gjelder bl.a.
forebygging av miljøforstyrrelser fra
produkter og vern av det ytre miljø
mot forurensning mm.
Ringerike kommune har kommunal
beredskap mot akutt forurensning og
jfr. Forurensningsforskriften kapittel
18 A som gjelder forurensning som
ikke er dekket av privat beredskap.
De to grusaktørene som i vedtak har
fått tillatelse til å drive, skal i
henhold til reguleringsbestemmelse
§ 6.5 lage én felles driftsplan for
hele uttaksområde, dette følges opp
av Direktoratet for
mineralforvaltning.

12. NMF- Hønefoss skriver videre
at det er vedtatt at vi skal ha en
kunnskapsbasert forvaltning av
naturen. God og oppdatert
kunnskap om naturmangfold
er en forutsetning for dette. En
utdatert NGU-rapport fra 2006
danner grunnlag for nevnte
temautredning. NGU har i
ettertid registrert Hensmoen
som verneverdig i grusregistret
og uttaler offentlig at fordi
grus er begrenset ressurs, bør
det oppmuntres til bruk av
pukk fremfor grus. Ringerike
kommune tar ikke dette på
alvor, alle den tid kommunen
legger til rette for økt uttak av
naturgrus.
13. Rådmannens positive holdning
til full utnyttelse strider med
saksbehandlingsreglene i

6. Tilstrekkelig kommentert av
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forvaltningsloven;
forvaltningsorganet skal opptre
upartisk og det må søkes å få
frem både det som taler til
gunst og ugunst for en part.
Hvilke alternativ som er best
for samfunnet, hvilke
vurderinger som ligger til
grunn for valg av dette
alternativet er forhold
rådmannen utelater, og
vedtaket strider dermed med
naturmangfoldloven § 7.

forslagsstiller.
7. Geopark er noe som Ringerike
kommune stiller seg positive til,
men det er dessverre ikke noe
kommunen vil kunne ta initiativ til.
Geopark og Landskapsvernområde
anses å ikke være en motsetning til
driften på Hensmoen. Arealet rundt
Vesletjern og Storetjern vil ikke bli
berørt av tiltaket.
8. Rådmann ser at planforslaget vil
medføre økt trafikk med tunge
kjøretøy.

14. Fylkesmannen har uttalt at
kommunen som lokal
planmyndighet må avveie
friluftsinteressene mot
næringsinteressene.
Rådmannen forholder seg til
kun overordna plan, som ikke
kan dokumenteres at har vært
gjenstand for hverken
saksbehandling eller politisk
behandling. Å tillate to grustak
strider med kommunens egen
samfunnsplan og det oppstår
overproduksjon.

9. Det vises til arkeologisk rapport
fra Buskerud fylkeskommune,
ferdigstilt 25.10.13. Registrering av
Vågård og Hen ble utført i perioden
04.-.05.09.13 og den faglige
konklusjonen fra Buskerud
fylkeskommune er at planen ikke er
i konflikt med kulturminner.
Rådmann viser videre til uttalelse til
offentlig ettersyn fra Buskerud
fylkeskommune, datert 02.06.17.
Derav er konklusjonen at
fylkeskommunen ikke kan se at
planen berører automatisk fredete
kulturminner eller kulturminner fra
nyere tid.

15. Det heftes vesentlige svakheter
ved planen om grustak i det
verneverdige og populære
landskapet på Hensmoen,
hvilke tilsier at den bør
underkjennes basert på ny
kunnskap. Den kunnskap og
de nye forhold som nå gjør
innsigelse aktuelt var ikke
tilgjengelig for
innsigelsesorgan ved tidligere
kommuneplanrulleringer.

10. Rådmann viser til at det stilles
rekkefølgekrav om at etterbruken
skal fastsettes i overordnet plan. Det
skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas
stilling til om området skal
tilbakeføres til LNF-område.
Vedrørende parkering foreligger det
vedtak i sak 62/18, behandlet i
kommunestyre 31.05.18 at «Den
eller de som har utvinningsrett til de
to eiendommene 271/8 og 92/2 skal
innen et år etter vedtak er fattet
sette i gang en prosess for å
etablere parkeringsplass som øker
tilgjengeligheten til Hensmoen som
friluftsområde.»
Innspillet i klagen om antall
parkeringsplasser vil naturlig inngå
som en del av prosessen omkring
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etablering av parkeringsplass – det
vil i denne sammenheng ses
nærmere på behovet.
Vedrørende hvor ofte Nymobakken
skal kostes og renses må ses i
sammenheng med
Forurensningsforskriften kapittel
30-4 herav fremgår det at
virksomheten skal gjennomføre
effektive tiltak for å redusere
støvutslipp fra all støvende aktivitet
slik som knusing, sikting, transport
og lagring.
11. Temautredningen og
kommuneplan danner grunnlag for
vurdering av alternative
uttaksområde.
Kommuneplanens arealdel skal
avklare sikre ressurstilgang på
byggeråstoffer for framtidige behov,
ved å sette av tilstrekkelige arealer
til råstoffutvinning samt sikre
byggeråstoffer for framtidige
generasjoner ved å unngå direkte og
indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Ressursen er definert som
nasjonalt viktig.
Alternative lokaliseringer anses å
være avklart på kommuneplannivå.
I Reguleringsplanveilederen fremgår
det at det er planprogram og evt.
konsekvensutredning som skal
benyttes for å ta stilling til hvilke
alternative lokaliteter man
gjennomfører et konkret
reguleringsplanarbeid for. …
Kommunen tar da stilling til
lokalisering ved fastsettelse av
planprogram.
Av planprogrammet for Hensmoen
Grusuttak, datert 18.09.13 fremgår
følgende avsnitt vedrørende krav om
utredning av alternative
lokaliseringer:
Planarbeidet gjelder det arealet som
er avsatt til nåværende og fremtidig
masseuttak i kommuneplanen.
Eventuelle vurderinger av
lokaliseringsalternativer bør foregå
på kommuneplannivå.
Fylkesmannen skriver følgende i sin
uttalelse til forhåndshøring før
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oppstart av reguleringsplan
Hensmoen grusuttak, datert
10.12.2012:
Fylkesmannen anser at utvidelser av
masseuttak primært bør vurderes
gjennom arbeidet med
kommuneplan. Dette vil sikre
overordnete og helhetlige
vurderinger av arealutviklingen i
området. Alternative uttaksområder
vil også i større grad kunne
synliggjøres på kommuneplannivå.
12. Rådmann viser til uttalelse fra
NGU, datert 07.08.18 vedrørende
forholdene omkring rapport som er
benyttet som grunnlag og Hensmoen
som verneverdi ressurs. NGU
skriver at Hensmoen fremdeles er
klassifisert til å være av nasjonal
verdi. Dette er ikke med bakgrunn i
verneverdier, men som ressurs som
byggeråstoff. NGU meddeler utover
dette at de har etablert en database
for geologisk arv, basert på eldre
registreringer; NGU har ikke
verdivurdert område som geologisk
arv og har derfor ingen oppfatning
om områdets verneverdi. NGU
skriver videre at grus er i ferd med å
bli en knapphetsressurs i Norge – og
derfor viktig å ta vare på store
grusavsetninger som har egenskap
som gjør at de er spesielt godt egnet
som byggeråstoff; fortsatt er det
noen bruksområder der det er
vanskeligere å bruke knust fjell enn
naturgrus.
13. Rådmannen viser til
kommuneplanens arealdel som
består av kart med bestemmelser for
bruk, vern og utforming av arealer
og fysiske omgivelser i hele
kommunen. Den er rettslig bindende
for alle arbeid og tiltak som omfattes
av loven. I kommuneplanens
arealdel fastsetter kommunestyre
hva som er tillatt arealbruk og
hvilke restriksjoner som gjelder i
planområdet gjennom bl.a.
arealformål. Det arealavklarte
området som ligger inne i
kommuneplan har vært avklart i
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mange kommuneplaner. Alt
kommuneplanarbeid følges opp av
Fylkesmannen. Fylkesmannen
kontrollerer at arbeidet skjer i tråd
med gjeldende lovverk. En plan kan
ikke vedtas om arbeidet ikke er gjort
i henhold til gjeldende lovverk. Det
er derfor ikke grunn til å tro at
lovverk ikke er hensyntatt i arbeidet.
Kommuneplanens arealdel har
ligget til grunn for rådmannens
innstilling i denne saken.
Rådmann viser videre til følgende
behandlinger som har dannet
grunnlaget for sluttbehandlingen og
rådmannens innstilling i saken:
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Hovedkomiteen for miljøog arealforvaltning vedtok
oppstart av detaljregulering
for Hensmoen grusuttak
22.04.13, sak 61/13.
Formannskapet vedtok
oppstart av detaljregulering
for Hensmoen grusuttak
14.05.13, sak 61/13.
Samtidig ble
planprogrammet datert
26.02.13 lagt ut på høring.
Planprogrammet var på
høring og offentlig ettersyn
fra 01.06.13 til 08.08.13.
Det kom inn merknader fra
13 ulike parter. I tillegg ble
det registrert inn 3
høringsuttalelser i samband
med forstudien og før
varsel om planoppstart og
offentlig ettersyn av
planprogrammet.
Planprogram, datert
18.09.13, ble av
Hovedkomiteen for miljøog arealforvaltning fastsatt
07.10.13, sak 109/13.
Planprogram, datert
18.09.13, ble av
Formannskapet fastsatt
15.10.13, sak 135/13.
Formannskapet 2kommunestrategi og plan
vedtok å utsette saken
21.02.17, sak 5/17.
Ny behandling i
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Formannskapet 2 –
kommunestrategi og plan
vedtok å sende
detaljregulering for
Hensmoen grusuttak på
høring og offentlig ettersyn,
sak 9/17, 28.03.17.
Formålet med den kommunale
planleggingen skal ivareta
kommunens egne mål og
utviklingsstrategier. I tillegg skal
den kommunale planleggingen
ivareta nasjonale og regionale mål
og legge til rette for gjennomføring
av regional, statlig og privat
virksomhet.
Kommunen skal snarest, og senest
innen tolv uker avgjøre om et privat
reguleringsforslag skal fremmes og
legges ut til offentlig ettersyn mv.
Kommunen kan fremme alternative
forslag.
14. Rådmannen har gjort en
vurdering og avveining i denne
saken. Ringerike har i denne
aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser;
Nasjonalt viktig mineralressurs og
de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med
planen er å legge til rette for at
området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre
nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for
videre drift av masseuttaket. Det
som ligger til grunn for
sluttbehandlingen i detaljregulering
for Hensmoen grusuttak er
kommuneplanens arealdel samt
samfunnsdel, viser også til svar
under pkt. 13.
Av kommuneplanens samfunnsdel
fremgår det av del 5, effektiv
arealdisponering, at Ringerike skal
ha en bærekraftig masseforvaltning,
herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov
samt redusere miljø- og
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samfunnsbelastning: utnytting av
eksisterende uttak skal prioriteres
fremfor å åpne nye områder.
15. Rådmannen viser til de øvrige
svarene til punktene i
Miljøvernforbundets klage.
Klage fra Olav Djønne, datert
22.06.18
1. Olav Djønne viser til at
politikerne valgte å utsette
saken da den var oppe til
1. gangs behandling ref.
Ringerikes blad 19.03.13.
I etterkant av dette mottok
politikerne et notat fra
rådmann derav fremgår at
endring av kommuneplan
som vil forhindre uttak av
verdier, kan medføre
erstatningssøksmål.
Spørsmål om mulig
søksmål var ikke en del av
høringen, likevel førte
dette til at planprosessen
ble enstemmig vedtatt av
politikerne da rådmannen
«truet» med søksmål i
notat.

Spørsmål vedr søksmål,
saksbehandlingsfeil og
vurderinger av alternative
lokaliseringer må besvares av
Ringerike kommune.
Vedlagt innspill til høringen ble
kommentert av tiltakshaver før 2.
gangs behandling av planen.

1. Det vises til møte i
Hovedkomiteen for miljø- og
arealforvaltningen 18.03.13 sak
43/13 Hensmoen grusuttak - politisk
oppstart. I dette møte ble saken om
politisk oppstart utsatt grunnet at det
ble bedt om at saken ble sett opp
mot bynære rekreasjonsområder og
boligområder.
I notatet, som følger saken som
Djønne viser til tas det bl.a. opp
følgende:
Planforslaget er i tråd med
kommuneplanen og oppstart er
derfor ikke et spørsmål om
arealbruk, men om
reguleringsplanprosessen med
utredninger og konsekvenser.
Om kommuneplanen for området
skal endres til annet formål må det
fremmes innspill for dette i
kommuneplanprosessen. Det skal da
utredes hvilken konsekvens endring
av formål i kommuneplanen vil ha.
Forslagsstillere forholder seg til
denne planen når de foreslår
utbyggingsområder og øvrige
innbyggere forholder seg til denne
for å kunne «lese» framtiden. Om
denne planen ikke skal hensyntas i
de politiske behandlingene mister
den sin funksjon som et forutsigbart
verktøy for kommunens innbyggere
og næringsdrivende.

2. Alternativ lokalisering er
heller ikke utredet i
planprosessen på tross av
at dette overhode ikke er
avklart på
kommuneplannivå
tidligere. Dette er en klar
saksbehandlingsfeil. Det
vises til at det er et
sentralt prinsipp både i
norsk og internasjonal
miljørett å redusere
miljøskadene ved å utrede
alternative lokaliseringer
med mindre skadelige
miljøpåvirkninger. Det
vises videre til område på
Eggemoen som er et
realistisk og relevant
alternativt område uten å
berøre boliger.

Ved endring av kommuneplanen som
medfører forhindring av uttak av
verdiene som er avtalefestet og tap
av verdier det er investert for, kan
kommunen pådra seg et
erstatningssøksmål.
…

3. Ringerike kommunes
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saksbehandler har
informert om at området
på Eggemoen ikke ligger
inne i kommuneplan som
juridisk bindende fordi det
ikke finnes hensynssoner
på vedtakstidspunktet.
Olav Djønne skriver da at
ettersom Hensmoen ble
avsatt til masseuttak i
kommuneplanen i 1994,
kun ved å skravere kartet
finnes det ikke
hensynssoner her heller.
Ergo er ikke arealdelen
over Hensmoen juridisk
bindende og politikerne
har blitt feilinformert helt
siden oppstarten i 2013.
Vedtaket fattet 31.05.18
må derfor erklæres
ugyldig, og Ringerike
kommune må utrede
lokaliseringsalternativer
til Hensmoen og
politikerne må informeres
om at en arealdel ikke er
statisk.

Det opplyses om at utredninga om
friluftsområdene og resultatet av
denne vil være nyttig i saker der det
er aktuelt å endre formål fra
friluftsområde eller LNF-område til
utbyggingsformål, da spesielt i
kommuneplanprosessen. Utredninga
om grus og pukk i kommunen har
som formål å kartlegge ressurser og
kartlegge eksisterende uttak, slik at
de kan styres gjennom ny
lovgivning. Ved at det for dette
tiltaket utarbeides reguleringsplan
oppnår vi dette. Grusressursene i
kommunen er kartlagt.
Rådmannen vil også sette mer fokus
på at reguleringsplan og
reguleringsplanprosessen er et
verktøy for å utrede og regulere
konsekvenser av grusuttaket. I en
reguleringsplan skal det settes
overordna bestemmelser, og
konsekvenser skal utredes. Det
kreves også en driftsplan og en
konsesjon fra Direktoratet for
mineralforvaltning før uttak kan
starte. Driftsplanen inneholder
detaljerte krav til drift, som kan
minimalisere negative konsekvenser
av uttaket. Dette kan være
bestemmelser om uttakstider,
avbøtende tiltak mot støv og støy, og
plan for stegvis og endelig
istandsetting.
Spørsmål fra politikerne til
oppstartsaken gikk hovedsakelig på
om saken ble sett opp mot bynære
rekreasjonsområder og
boligområder. Dette er svart ut i
saken
Til kommentaren om mulig søksmål
vises det til |plan- og bygningsloven
§ 15-1. Herav fremgå det at
grunneier har rett til å kreve
innløsning dersom eiendom i
kommuneplanens arealdel angis
som areal til offentlig
trafikkområde, offentlig friområde,
fellesområde m.fl.
2. Temautredningen og
kommuneplan danner grunnlag for
vurdering av alternative
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uttaksområde.
Kommuneplanens arealdel skal
avklare og sikre ressurstilgang på
byggeråstoffer for framtidige behov,
ved å sette av tilstrekkelige arealer
til råstoffutvinning samt sikre
byggeråstoffer for framtidige
generasjoner ved å unngå direkte og
indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Ressursen er av NGU
definert som nasjonalt viktig (2006).
Alternative lokaliseringer anses å
være avklart på kommuneplannivå.
I Reguleringsplanveilederen fremgår
det at det er planprogram og evt.
konsekvensutredning som skal
benyttes for å ta stilling til hvilke
alternative lokaliteter man
gjennomfører et konkret
reguleringsplanarbeid for. …
Kommunen tar da stilling til
lokalisering ved fastsettelse av
planprogram.
Av planprogrammet for Hensmoen
Grusuttak, datert 18.09.13 fremgår
følgende avsnitt vedrørende krav om
utredning av alternative
lokaliseringer:
Planarbeidet gjelder det arealet som
er avsatt til nåværende og fremtidig
masseuttak i kommuneplanen.
Eventuelle vurderinger av
lokaliseringsalternativer bør foregå
på kommuneplannivå.
Fylkesmannen skriver følgende i sin
uttalelse til forhåndshøring før
oppstart av reguleringsplan
Hensmoen grusuttak, datert
10.12.2012:
Fylkesmannen anser at utvidelser av
masseuttak primært bør vurderes
gjennom arbeidet med
kommuneplan. Dette vil sikre
overordnete og helhetlige
vurderinger av arealutviklingen i
området. Alternative uttaksområder
vil også i større grad kunne
synliggjøres på kommuneplannivå.
Rådmannen anser dermed at
forholdene omkring alternativ
plassering er sikret i planprosessen.
3. Henssynsoner ble innført i planog bygningsloven av 2008, denne
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trådte i kraft 01.07.2009. Nye
endringer i loven har ikke
tilbakevirkende kraft. Utover dette
vises det til svar i pkt. 2.
Uttalelse fra Harry Dahl, mottatt
28.06.18
Harry Dahl skriver at det er
vanskelig å godta avgjørelsen om å
slette Hensmoen som
friluftsområde og skriver videre at
det ikke har vært en demokratisk
prosess. Det burde vært
gjennomført en befaring i område
med alle berørte parter. Det er
vanskelig å forsone seg med at
nærmiljøet til beboerne i område
omformes til et gedigent grustak.

Dahl synes det er vanskelig å
forsone seg med planvedtaket.
Han er skuffet over prosessen og
medvirkningen.

Befolkningen på Vågård kan ikke
forsone seg med at det skal
etableres et grustak til i tilknytning
til det eksisterende. Dahl påpeker
at utkjøring på Vågårdsveien som
er regulert inn nordøst i
planområdet, ikke er blitt omtalt og
informasjonen fra kommunens side
har vært svært dårlig. Dahl er i
tillegg bekymret for støy, støv og
transport; når all skog hugges vil
dette medføre mer støy og
støvplager på sikt. Veien burde
legges om for å minske belastning
på eksisterende vei.

Rådmann i Ringerike kommune har
i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende
interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og
lokale friluftsinteressene. Hensikten
med planen er å legge til rette for at
området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre
nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for
videre drift av masseuttaket.
Planprosessen har fulgt opp de krav
som stilles til medvirkning og
informasjon. I tillegg til
informasjonsmøter er planen varsel
offentlig ved oppstart, høring og
offentlig ettersyn og etter vedtak.
Det stilles krav i
reguleringsbestemmelsene om at den
eller de som har utvinningsrett til de
to eiendommene gnr. 271/8 og 92/2
skal ha én felles driftsplan for hele
uttaksområdet. I møte Aktørene
NorStone AS og John Myrvang AS
må inngå avtale om felles utkjøring
av masser. Massene skal primært
kjøres ut ved dagens utkjøring, men
det presiseres fra aktørenes side at
det på lang sikt kan være aktuelt å
kunne kjøre ut masser fra foreslått
utkjøring fra gnr. 92/2/2. Det tas
opp at dette også vil redusere trafikk
forbi gnr. 271/122. Dette vil
forankres i en felles driftsplan.

Dahl spør også Ringerike
kommune om hva som vil gjøres
dersom grustakene forårsaker
nedtapping av Vesletjern og
Storetjern.
Dahl påpeker også at det er på sin
plass å starte arbeidet med å
tilbakeføre naturområde i de
områdene der masser allerede er
tatt ut.

Vedrørende konsekvensene for
Vesletjern og Storetjern forholder
Ringerike kommune seg til
konsekvensutredningen som ligger
til grunn for planen. I
konsekvensutredning vises det til
grundige undersøkelser og
vurderinger om masseuttaket vil
kunne gi medføre negative
konsekvenser for Storetjern og
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Vesletjern. Utdrag fra
planbeskrivelsen viser til at
Storetjern og Vesletjern er undersøkt
ved flere tilfeller. Det er utført
sondeborringer i løsmassene med
massebeskrivelser og boringer
gjennom løsmasser og videre i fjell
(vann- og energiboringer). For å
kunne dokumentere grunnvannsnivå
i området mellom masseuttaket og
Vesletjern er det etablert to
observasjonsbrønner sør for
Vesletjern. Undersøkelsesboringene
gir svar på risiko for påvirkning av
Vesletjern og Storetjern,
løsmassenes egenskaper med tanke
på beskyttelse av underliggende
grunnvann, og behovet for umettet
sone over grunnvannsmagasinet
etter uttak av masser. Boringene gir
også dybde til fjell og tykkelsen på
vannførende lag i løsmasser over
fjell i borpunktene.
Observasjonene av grunnvannsnivå,
viser at grunnvannet ligger i
størrelsesorden 10 m under bunnen
av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt
hengende vannspeil og det fremgår
av konsekvensutredningen at
grunnvannet og grunnvannsnivå i
løsmassene under tjernområdet ikke
vil påvirke Vesletjern eller
myrområdene rundt.
Det vil være behov for fremtidige
boringer for registrering av
grunnvann, fjelldyp og informasjon
om massenes sammensetning som
grunnlag for ressursvurdering og
uttaksdybde. Dette er forankret i
reguleringsbestemmelsene.
Da det gjelder istandsetting og
revegetering er dette forankret i
reguleringsbestemmelsene. Det skal
sikres at det revegeteres med
stedegen vegetasjon ved et nådd
bunnivå for de enkelte delene av
uttaksområde. Vegetasjon skal også
etableres der det er mulig med tanke
på driftsareal og i etapper for å
forhindre støvflukt.
Uttalelse fra Ola Bjørntvedt,
datert 05.06.18
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Ola Bjørntvedt skriver i sin
uttalelse at det er med stor sorg at
man mottar kart over områder som
går tapt for kommende
generasjoner. Det er kortsiktig
økonomisk gevinst på bekostning
av de neste generasjoners mulighet
til å bruke naturen til fysisk
aktivitet. Hensmoen er bare en av
furumoene som er under voldsomt
press fra økonomiske interesser.
Bjørntvedt ber kommunen om å
tenke seg litt om før den omfavner
disse kortsiktige planene. Blir
moene ødelagt – så er det for alltid!

Bjørntvedt registrerer med stor
sorg at nok en furumo på
Ringerike er under stort press fra
økonomiske interesser. Han ber
kommunen tenke seg om en gang
til.

Ringerike har i denne aktuelle saken
måtte avveie hensyn til to
motstridende interesser; Nasjonalt
viktig mineralressurs og de
regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med
planen er å legge til rette for at
området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre
nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for
videre drift av masseuttaket.
Rådmannen har forståelse for den
sorg dette tiltaket påfører de lokale

Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av
reguleringsplan påklages. Klagene på planvedtaket forelegges hovedutvalget for miljø- og
arealforvaltningen, formannskapet og kommunestyre. Dersom hovedutvalget for miljø- og
arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner grunn til å ta klage/klagene til følge,
og saken legges frem for kommunestyret med forslag til endring av planvedtak må planvedtak
utsettes og berørte parter skal informeres og konsekvenser må utredes. Konsekvensene som
må utredes videre avhenger av hvilke forhold i klagene som tas til følge. I ytterste konsekvens
kan det føre til en ny planprosess.
Dersom kommunestyre ikke tar klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig
avgjørelse.
Fylkesmannen er klageinstans etter delegeringsfullmakt fra departementet. Fylkesmannens
vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.
Partene som har påklaget vedtak vurderes å ha rettslig klageinteresse etter Forvaltningsloven §
28. Samtlige klager er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Alternative løsninger
Hvert enkelt av de alternative forslagene kan ses på som selvstendige vedtakspunkt.
1. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert 03.07.18
til følge.
2. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert
02.07.18 til følge.
3. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til
følge.
4. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til
følge.
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5. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til
følge.
6. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert
10.07.18 til følge.
7. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til
følge.
Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner
grunn til å ta klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til endring
av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og konsekvenser må
utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i klagene som tas til
følge.
Ut fra vedlagt tabell vil det i korte trekk fremgå hvilke evt. konsekvenser dette vil få for
planen.
Klager:
Bjørn Leifsen for
Asbjørn Granheim,
03.07.18

Vågård og Omegn
Vel, 02.07.18

Vågård Vel,
22.06.18

Påklagede forhold:
Manglende medvirkning.
Eiendommen som ligger nær
grusuttaket får større ulemper som
følge av tiltak. Ukorrekte
støyberegninger. Avflåing nær
eiendom. Tungtrafikk i
nattperioden. Plager med støv.
Eiendommen som ligger nær
grusuttaket vil ikke være omsettelig
i pris. Granheim ønsker at det ses på
om eiendommen kan innløses.
Ønsker strengere krav til
revegetering. Planprosessen ikke
tatt hensyn til Nymobakken som
skolevei. Ikke tatt hensyn til dagens
aktiviteter og bruken av området.
Støysonekartet tar ikke hensyn til
influensområdet, heller ikke
transport inn og ut av området. Ikke
ivaretatt sikkerheten til barn som
benytter seg av bussholdeplass.
Påpekes at det i praksis ikke kan
etableres grønnstruktur i området.
Viser til begrunnelseskravet i pbl.
og at dette ikke er ivaretatt, det
vises til Jernbaneverkets bekymring
for utglidning. Videre ikke nevnt
noe om avbøtende tiltak ved
nedbygging av barns friområde. Det
er tatt større hensyn til byggeråstoff
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Konsekvens:
- Endring av bestemmelse om
kjøring i nattperioden.
- Justering av område med formål
grønnstruktur, gnr. 92/2/2.
- Endring av bestemmelse der det
gjøres innskjerping på forhold
omkring bl.a. støv og støy.
-Legge inn bestemmelse om å
evaluere driften.
- Bestemmelse om revegetering
gjøres strengere.
- Gjøres en ny vurdering av de
trafikale forholdene og situasjonen
for de myke trafikantene.
- Bestemmelse som i større grad
ivaretar dagens aktivitet og bruk i
planområde.
- Vurdere forhold som vedrører
støy og grønnstruktur.
- Gjøre en ny vurdering av
virkningene av planforslaget og de
innkomne uttalelsene.
- Gjøre en ny vurdering av
avbøtende tiltak og se på
elementene bærekraftig utvikling
og vekting av de ulike
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enn å ivareta innbyggernes
interesser. Brudd på
saklighetsprinsippet i saksframlegg.
Einar Rokseth,
Mangelfull utredning av alternativ
26.06.18
lokalisering. Miljø og samfunn er
ikke i tilstrekkelig grad sikret i plan,
mangelfull oppfølging av avbøtende
tiltak. Ber om at tidligere nevnte
avbøtende tiltak blir vurdert på nytt
og at alternative lokaliseringer blir
utredet.
Hilde Hatlestad,
Stiller spørsmål ved kvaliteten til
22.06.18
tidligere kommuneplanprosesser og
konsekvensene dette har fått for
friluftsområde på Hensmoen. Det
påpekes at dersom Ringerike
kommune hadde fulgt lovverket og
informert berørte parter og
allmennheten om den planlagte
arealendringen i 1994, ville
plankartet sett anledes ut. Klagers
eiendom på Nymoen plages mye av
støv/sand fra grustaket.
Miljøvernforbundet To masseuttak er i konflikt med
Hønefoss,
geologiske interesser, landskap og
10.07.18
nærrekreasjon, det er ønskelig at
planområdet reduseres betraktelig.
NMF-Hønefoss mener kommunen
bryter loven da planen ikke har tatt i
betraktning råd fra andre
faginstanser, enn det som foreligger
i konsekvensutredningen, det råder
usikkerhet omkring vanntema i
konsekvensutredningen og at
grunnvannsforekomsten vil bli dårlig
beskyttet. Tiltaket i strid med
vanndirektivet. Kommunen må ta
hensyn til Nybyen vannverk og
utarbeide klausuleringsbestemmelser
som sikrer rent drikkevann. Det bør
utarbeides miljøoppfølgingsplan og
utpekes en miljøkoordinator.
Avbøtende tiltak fra behandling av
planprogrammet er ikke fulgt opp.
Etablering av geopark er ikke tatt
inn i planen. Klimahensyn mht.
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innbyggernes interesser.
- Gjøre en ny vurdering av
virkningene av planforslaget og de
innkomne uttalelsene.
- Gjøre en ny vurdering av
avbøtende tiltak og se nærmere på
miljø og vekting de ulike
innbyggernes interesser.
Daværende plan- og bygningslov
var gjeldende og nyere lovverk har
ikke tilbakevirkende kraft.
Denne klagen kan vanskelig tas til
følge.

- Planformål og bestemmelser må
ses på, på nytt og vurderes om
formål avsatt til råstoffutvinning
skal reduseres.
- Endre konsekvensutredningen.
- Utarbeide
klausuleringsbestemmelser.
- Utarbeide en
miljøoppfølgingsplan.
- Gjøre en ny vurdering av
avbøtende tiltak.
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Olav Djønne,
datert 22.06.18

transport er ikke ivaretatt, viser til
pbl § 3.1. Manglende arkeologisk
undersøkelser. Det bør gjøres en
konkretisering av bestemmelsene da
gjelder etterbruk av området, antall
parkeringsplasser og opprensning av
grøfter. Alternativ lokalisering ikke
grundig nok utredet. Viser til NGU
sin rapport og økt bruk av pukk
fremfor naturgrus. Rådmannen skal
opptre upartisk vurderinger om
grunn til valg av dette alternativet
utelates i saken. Å tillate to
grusuttak er i strid med kommunens
egen samfunnsdel. Det heftes
svakheter ved planen og den bør
underkjennes.
Kommentar til utsettelse av saken
ved oppstart og rådmannens
orientering om erstatningsansvar.
Saksbehandlingsfeil ved å utelate
utredning av alternativ lokalisering.
Klager mener at arealdelen over
Hensmoen ikke er juridisk bindende
og at vedtaket fattet 31.05.18 må
erklæres ugyldig.

Denne klagen kan vanskelig tas til
følge, da alternativ lokalisering er
svart ut og vedrørende forhold
som omhandler arealdelen viser
rådmann til at daværende plan- og
bygningslov var gjeldende og
nyere lovverk har ikke
tilbakevirkende kraft.

Rådmannens vurdering
Overordnede planer
Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene
for vedtatt plan 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak. Kommuneplanens
arealdel vedtatt 30.08.2007 legger til rette for råstoffutvinning, nåværende og fremtidig
masseuttak. Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Formannskapet har vedtatt
Temautredningen for masseforvaltning 18.08.15, sak 88/15, som en del av kunnskaps- og
beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Formålet med
utredningen er å gi en oversikt og et kunnskapsgrunnlag for å anbefale hvilke areal som burde
settes av for m.a. masseuttak, videre også gi oversikt over overordnede rammebetingelser.
Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5, effektiv arealdisponering, at Ringerike
skal ha en bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for
fremtidig behov samt redusere miljø- og samfunnsbelastning: utnytting av eksisterende uttak
skal prioriteres fremfor å åpne nye områder.
Rådmannen har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn til to motstridende interesser;
Nasjonalt viktig mineralressurs og de regionale og lokale friluftsinteressene. Hensikten med
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planen er å legge til rette for at området skal ivareta miljø- og samfunnsinteresser og sikre
nasjonalt viktige sand- og grusressurser, samt sette rammer for videre drift av masseuttaket.
Regionale og nasjonale myndigheter
Det er viktig å merke seg at regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen.
Rådmannen viser til Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin uttalelse til klager, datert
07.08.18. NGU er et institutt under Nærings- og fiskeridepartementet. De har uttalt seg i
forbindelse at de har ansvar for å fremskaffe et klassifikasjonssystem for mineralressurser
basert på verdiskapningspotensial og regionale ressursbehov der det fremgår om ressurser er
av regional eller nasjonal betydning. NGU bekrefter i sin utalelse at Hensmoen er klassifisert til
å være av nasjonal betydning som ressurs som byggeråstoff.
Medvirkning
Rådmannen viser videre til plan- og bygningslovens kapittel 5. Medvirkning i planlegging.
Rådmannen er av den oppfatning at planprosessen har fulgt lovens krav og at det har vært lagt
opp til bred medvirkning i flere av planprosessens faser, det vises bl.a. til følgende:
 Melding om forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan, datert 14.11.12
 Varsel om oppstart der det bes om innspill til planprogram og planens innhold, datert
30.05.13.
 Medvirkningsmøte for naboer og interesseorganisasjoner 24.03.14, totalt 51 deltok, se
vedlagt referat.
 Arbeidsmøte med grunneier gnr. 271/122 Asbjørn Granheim, 27.05.14, se vedlagt
referat.
 Varsel om høring høring og offentlig ettersyn ble sendt ut 30.03.17, samtidig ble det
varslet om åpent informasjonsmøte som ble avholdt 09.05.17.
 Befaring og møte med fokus på Hensmoen grusuttak og konsekvenser for
grunneiendom gnr. 271/122 30. mai 2017.
 I tillegg har det vært avholdt møte med bl.a. Miljøvernforbundet og Olav Djønne, se
vedlagt referat.
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Samlet vurdering
Enkelthetene i klagene er gjennomgått i avsnittet «Rådmannens tolkning av klagene samt
tiltakshavers og rådmannens kommentarer».
Klagene tar ikke opp nye momenter som ikke allerede er svart ut eller kommet frem ved
merknad til varsel om oppstart eller ved offentlig høring av planforslaget.
Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget, datert
17.04.18, vedtatt av kommunestyre 31.05.18, sak 62/18. Rådmannen anbefaler at klagene ikke
tas til følge.
I saksutredningen til 2. gangs behandling hadde rådmannen utformet et alternativ vedtakspunkt
2, i tillegg til innstillingen. Behandlingen i kommunestyre 31.05.18 i sak 62/18 ble derfor et
planfaglig politisk valg der detaljregulering for Hensmoen grusuttak ble vedtatt. Ut fra
overstående mener rådmannen at behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig og
anbefaler at denne avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen.
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Vedlegg
1. Plankart nr. 379, vedtatt 31.05.18.
2. Reguleringsbestemmelser til nr. 379, vedtatt 31.05.18.
3. Planbeskrivelse til nr. 379.
4. Klage fra Leifsen / Granheim, datert 03.07.18.
5. Klage fra Vågård og Omegn Vel, datert 02.07.18.
6. Klage fra Vågård Vel, datert 22.06.18.
7. Klage fra Einar Rokseth, datert 26.06.18.
8. Klage fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18.
9. Klage fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 10.07.18.
10. Klage fra Olav Djønne, datert 22.06.18.
11. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert.
12. Uttalelse fra Ola Bjørntvedt, datert 05.06.18.
13. Kommentar til klager, utarbeidet av Asplan viak påvegner av tiltakshavere, datert 21.09.18.
14. Uttalelse til klager fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), datert 07.08.18.
15. Saksframlegg til 2. gangs behandling av planforslaget, datert 17.04.18.
16. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling HMA 07.05.18, sak 33/18.
17. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling Formannskapet 22.05.18, sak 17/18.
18. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling Kommunestyre 31.05.18, sak 62/18.
19. Referat fra medvirkningsmøte for naboer og interesseorganisasjoner, 24.03.14
20. Referat fra arbeidsmøte med grunneier gnr. 271/122, datert 27.05.14
21. Referat fra møte og befaring med grunneier gnr. 271/122, datert 02.06.17
22. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud med svar på spørsmål om søknadsplikt, datert 25.01.17
23. Referat fra møte med Miljøvernforbundet i Hønefoss og Olav Djønne, datert 18.01.18

Ringerike kommune, 14.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
ansvarlig hos rådmann: Terje Dahlen
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Mari Solheim Sandsund
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Arkivsaksnr.: 14/2825-59

Arkiv: PLN 271

271 Områderegulering Øvre Hønengata øst - Sluttbehandling
Saksnr.: Utvalg
2/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
22.01.2019
31.01.2019

Forslag til vedtak:
1. 0605_271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst vedtas.
2. De deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves. Dette gjelder følgende
planer:
Nr
Navn
Dato
11

Norderhov

30.10.1942

12

Hønen II

10.01.1944

13

Hønen II

13.06.1946

24

Hønenjordet

30.10.1956

25-02

Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei

30.06.1988

45

Hønenjordet,

11.07.1963

335

Fv35 Hønengata,

30.08.2012

Sammendrag
Ny områderegulering for Øvre Hønengata øst skal tilrettelegge for en helhetlig utvikling av området,
med en blanding av bolig og næring.
Planprogrammet ble fastsatt i 2011, planen var på høring og offentlig ettersyn i 2014. Det kom inn 15
uttalelser til planforslaget. Det ble foretatt en endring i 2016 som førte til ny høring og offentlig
ettersyn. Statens vegvesen kom her med en innsigelse, på bakgrunn av trafikksikkerhet for myke
trafikanter.
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Kommunen og SVV kom i desember 2018 til enighet. Dette innebærer at SVV trekker sin innsigelse på
vilkår om gjennomføring av deler av tilliggende regulert vegtrase med tilhørende trafikksikkerhetstiltak.
Planforslaget er bearbeidet og legges nå fram for sluttbehandling.
Rådmannen ser positivt på planforslaget, som vil bidra til utvikling i den nordlige delen av byen.
Bakgrunn
Hensikten med områdereguleringen for Øvre Hønengata øst er å tilrettelegge for en helhetlig
utvikling av området, i tråd med føringene i kommuneplan for Ringerike.
Området langs Hønengata er i dag dårlig utnyttet og har et rotete preg, det er et stort behov for en
estetisk oppgradering og strukturering. Ny områderegulering vil tilrettelegge for fortetting med boliger
og andre formål som forretninger, industri og kontor. Denne planen er klart i tråd med overordnede
føringer om økt befolkningsvekst i Ringerike kommune.
Beskrivelse av saken (planforslaget)
Planforslaget er utarbeidet som en områderegulering. En områderegulering gir mer detaljerte områdevise
avklaringer av arealbruk, enn kommuneplanen, eller en kommunedelplan.
En områderegulering er en mer «grovmasket» plan enn en detaljregulering. Denne planen krever derfor
detaljregulering før bygging, innenfor alle områder, utenom B1 og B2 (boligbebyggelse).
I korte trekk legger planforslaget opp til transformasjon av gammel industri og store asfaltflater til
bolig. Planen vil gi et stort løft, en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området
som i dag har et rotete preg og er dårlig utnyttet.
Beskrivelse av tiltaket fremgår av vedlagt planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også
saksframlegg fra førstegangsbehandling.
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Illustrasjonen viser mulighet bebyggelse på B1 og B2 (Halvorsen & Reine).

Nøkkelopplysninger
Forslagstiller

Hønefoss Nord AS
Coop Østafjells DA
Ringerike kommune

Fagkyndig

Halvorsen & Reine AS
Hovetalleen 11, 3018 Drammen

Eieropplysninger

Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS
Bilbygg AS
Coop Østafjells SA
Hønengata 67 AS
Sletta DA (solgt)
Bane Nor AS
Mercador eiendom AS
(totalt 15 eiendommer og 17 grunneiere, de største er nevnt
ovenfor)

Arealstørrelse

Ca. 76 000 m2
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Arealformål

Forretninger
Industri
Bensinstasjon/vegserviceanlegg
Kontor
Bolig
Samferdsel og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur

Boligtyper og boenheter

B1 og B2, 240 leiligheter.
Resterende områder har plankrav
(dersom høyere utnyttelse og utvikling)

Parkering

Parkering i henhold til kommunens parkeringskrav:
Parkeringskjellere for bolig
Parkering på terreng for handel
Kantparkering for gjester

Overordnet plan

Kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019

Plantype

Områderegulering

Planforslag

Planforslaget som foreligger til behandling er merket
andregangsbehandling, og består av:
- Plankart i målestokk 1:1000
- Reguleringsbestemmelser
- Planbeskrivelse

Tidligere behandlinger og vedtak
14.02.2011
HMA behandler avgrensing av områdereguleringen
23.08.2011
Formannskapet vedtar oppstart og høring/off. ettersyn av planprogrammet
05.09.2011
Varsel om oppstart og høring av planprogram
17.04.2012
Formannskapet fastsetter planprogrammet
17.06.2014
Formannskapet vedtar høring/off. ettersyn av planforslaget/KU
25.06.2014
Høring og off. ettersyn av planforslag/KU (frist 12.09.2014)
Endringer i planforslaget resulterer i ny begrenset høring. Fra kombinert
forretning/bolig til rent boligformål, økt antall boenheter med 40 - fra 240 til 280 (se
undringer i neste avsnitt)
21.06.2017
Begrenset høring av endret planforslag
19.08.2017
Frist begrenset høring (SVV får utsatt frist til 29.08.2017)
29.08.2017
Kommunen mottar innsigelse fra SVV
Innsigelse på bakgrunn av manglende sikkerhet for GS ved
kryssing av Hønengata. Krever undergang.
15.11.2017
Kommunen anmoder SVV om trekking av innsigelse
Kommunen forsøker å komme til løsning for trekking av innsigelse
27.08.2018
Kommunen rekvirer mekling til FMB med politisk forankring
12.11.2018
Mekling del 1
26.11.2018
Mekling del 2, kommer til enighet. Innsigelse trekkes
Endringer etter førstegangsbehandling og høring av revidert planforslag
Følgende endringer er gjort etter førstegangsbehandling, og begrenset høring ved endring:
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Omfanget av næringslokaler er redusert for å åpne opp for flere boenheter, sammen med andre forhold
rettet etter førstegangshøring.
Endringene inkluderer:













Endring av byggegrense mot jernbanen
Innregulering av veg mot avkjørsel FA1
Endret vegføring på interne veger
Endret plassering av fortau
Endring av formålsgrensen mellom B1, B2 og B3
Endring av formål BFK og PP2 til bolig (nå B1)
Plankrav for BKB1
Endring av formål på BKB1 og BKB2 samt fjerning av regulert vei mellom disse*
Krav til uteoppholdsarealer er skjerpet
Endret formål på arealer avsatt til parkering på grunnen (PP1 og PP2) **
Lagt inn en vegetasjonsskjerm mot jernbanen (GV1 og 2)
*Plassering av intern vei mellom BKB1 og BKB2 vil som følge av plankravet måtte vurderes
nærmere ved senere detaljregulering av områdene. Det er også lagt inn krav om
trafikkanalyse som viser kapasitet og nødvendige tiltak på vei.
**Parkeringsformål PP1 og PP2 er fjernet på bakgrunn av endringen. Der PP2 var blir det
parkeringskjeller. Ved PP1 (Coop) er hele området satt under et formål (med plankrav) for å
åpne opp for annen bruk og utnyttelse. Parkeringsplassen vil vedvare frem til området
eventuelt til detaljregulert.

Det er også foretatt noen justeringer av høydene og utnyttelsesgrad, dette henger sammen med endring
av geometrien på områdene. I bestemmelsene er det også sikret strengere krav til utforming. Det er i
tillegg gjort flere mindre justeringer for å imøtekomme merknader og tilpasse planforslaget.
I forbindelse med begrenset høring av revidert planforslag for Øvre Hønengata øst, kom det inn en
innsigelse fra Statens Vegvesen. Innsigelsen er løst høsten 2018, og resultatet førte til nye
rekkefølgebestemmelser på bakgrunn av trafikksikkerhet.
Øvrige innspill som kom inn i denne runden, er innarbeidet i planforslaget.
Plankartene viser situasjon ved førstegangsbehandling, og ved sluttbehandling. De største endringene.
Tidligere BFK og PP2 er nå B1, sammen med endringer i internvegnett og endringer nevnt ovenfor:
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Plankart ved førstegangsbehandling.

Plankart med endringer til sluttbehandling.
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Medvirkning/forhåndsuttalelse fra oppstartvarsling
Forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst var på høring og offentlig ettersyn i perioden
25.06.2014 – 12.09.2014. Det kom inn 15 uttalelser til planforslaget. I vedlagt dokument
«Merknadsbehandling» er hver enkelt uttalelse oppsummert og kommentert av Halvorsen & Reine AS
og Rådmannen.
Halvorsen & Reine har kommentert uttalelsene på vegne av Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS og
Coop Østafjells SA, som er ansvarlige for utarbeidelsen av planforslaget.
Det ble avholdt et informasjonsmøte for grunneiere i planområdet 30.06.2015. Her ble det informert om
prosess og revidert planforslag. Referat følger vedlagt.
Etter høring og offentlig ettersyn ble planforslaget endret, og det reviderte forslaget var på høring og
offentlig ettersyn i perioden 19.06.2017-17.08.2017. Endring ble gjort på bakgrunn av økt boligandel i
B1.
Merknadene er kommentert i siste del av dokumentet.
Innsigelse
I høringsperioden kom Statens vegvesen med innsigelse på bakgrunn av trafikksikkerhet. Innsigelsen ble
løst etter mekling i desember 2018. Se vedlagt protokoll fra mekling, datert 06.12.2018, utarbeidet av
Fylkesmannen i Buskerud.
Juridiske forhold
Saken legges frem for Kommunestyret til vedtak, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Saken
behandles først i Formannskapet.
Øvrige juridiske forhold er kommentert ved førstegangsbehandling.
Økonomiske forhold
Utbygginga vil ha økonomiske konsekvenser for kommunen knytta til etablering av infrastruktur. Det er
foreslått at deler av vegsystemet skal være kommunalt. Finansiering må utredes og avklares i egen sak,
og det må utarbeides en utbyggingsavtale.
Deler av trafikksikkerhetstiltakene finansieres av midler til «Skoleveg, ny Ullerål skole».
Rådmannens vurdering
Innkomne uttalelser
Vurdering av innkomne høringsuttalelser framgår av vedlagt merknadsbehandling. Dokumentet innledes
med felles kommentar fra rådmannen. Dette gjengis videre i saksframlegget, da det er et viktig grunnlag
for planforslaget.
Oppstart og planprogram
Planforslaget er et resultat av en lang planprosess. Oppstart av planarbeidet ble varsla høsten 2011, og
planprogrammet ble fastsatt av formannskapet 17.04.2012. Planprogrammets kapittel 6.7 omhandler
samarbeidsform. Her står det blant annet at det skal opprettes ei arbeidsgruppe hvor grunneiere kan
delta med en representant hver, sammen med representanter fra kommunen. Videre står det at det bør
utarbeides en avtale om kostnadsdeling. Etter fastsetting av planprogrammet har det vært 3 møter i
arbeidsgruppa. I tillegg var det et åpent møte 13.08.2014 hvor flere grunneiere i planområdet deltok.
Videre ble det avholdt informasjonsmøte for grunneiere i planområdet 30.06.2015. Grunneierne har hatt
ulike planer og tidsperspektiv for utvikling av sine eiendommer. Noen behov er felles og berører alle i
planområdet, f.eks. intern infrastruktur som vei, vann og kloakk.
Bakgrunnen for planforslaget
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Alternativ 2 i planprogrammet innebar å se bort fra eiendomsgrensene i planområdet. Det har vist seg å
være vanskelig å følge disse føringene. Rådmannen har derfor åpna for at Coop Østafjells SA og
Hønefoss nord eiendomsutvikling utarbeider et planforslag med utgangspunkt i fastsatt planprogram.
Dette har vært gjort i tett samarbeid med rådmannen.
Coop Østafjells SA og Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS har gått sammen og leid konsulent for å
utarbeide et forslag til plan. Øvrige grunneiere har ikke ønsket å delta like
aktivt i planarbeidet, til tross for flere oppfordringer. Dette er bakgrunnen for at F1, F2, B, I1 og I2 er
foreslått regulert i tråd med dagens situasjon og utnyttelse. Foreslått utnyttelsesgrad tar høyde for
mindre tiltak/påbygg. Dersom det er ønske om en høyere utnyttelse eller et annet formål, krever dette
ytterligere utredninger f.eks. når det gjelder trafikk. Det er derfor satt krav om detaljregulering som må
gjennom en egen planprosess dersom utnyttelse eller formål skal endres for overnevnte områder.
Plantype
Planen er fremmet som en områderegulering etter plan- og bygningsloven § 12-2. Dette er en kommunal
plantype, som i utgangspunktet utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til private å
utarbeide et forslag til områderegulering innenfor de rammer kommunen fastsetter, slik det er gjort for
Øvre Hønengata øst.
Detaljeringsgrad
En områderegulering kan detaljeres tilstrekkelig slik at man kan bygge rett på områdereguleringen, og at
detaljregulering derfor ikke er nødvendig. For Øvre Hønengata øst er det satt krav om detaljregulering
for alle andre felter utenom B1 og B2. Grunneiere eller andre kan ved behov starte opp en planprosess
for å legge til rette for utvikling av disse eiendommene.
Infrastruktur
Statens vegvesen krevde planskilt kryssing (undergang) etter endring. Det ble meklet frem til en annen
løsning, og lagt inn rekkefølgebestemmelser om delvis gjennomføring av tilstøtende plan for Fv. 35
Hønengata.
- For byggetrinn 1 - B1, ble det lagt inn krav om gjennomføring av plan tilhørende
«Detaljregulering for Fv. 35 Hønengata», parsell kryss Krokenveien til kryss Industrigata, med
nye kryssinger i plan, stenging av avkjørsler og klare skiller mellom gående og bil.
- For byggetrinn 2 - B2, fikk rekkefølgekrav om ferdigstillelse av parsell mellom Industriveien
og Dronning Ragnhilds vei.
Samlet vurdering
I denne saken har det kommet en del interessemotsigende innspill og innvendinger fra grunneiere i
planområdet. Rådmannen har lagt vekt på hensynet til helheten i planområdet, og mulighetene for
helhetlig utvikling av området på lengre sikt.
Det har vært en lang prosess, og utfordringer vedrørende innsigelse og øvrig samarbeid. Rådmannen
anser planen som et steg i riktig retning for strukturering og helhetlige føringer for en del av Hønengata.
I kommuneplanens samfunnsdel legges det opp til høye forventninger til befolkningsvekst. Denne planen
er klart i tråd med overordnede føringer.
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Rådmannen er positiv til utvikling av Øvre Hønengata øst. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor
anbefaler rådmannen derfor at planen vedtas.
Vedlegg
1. Plankart, merket sluttbehandling
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, merket sluttbehandling
3. Planbeskrivelse, merket sluttbehandling
4. Merknadsbehandling
5. Protokoll, mekling, SVV og Ringerike kommune med Fylkesmannen i Buskerud
6. Saksfremlegg, førstegangsbehandling
a. Saksprotokoll, førstegangsbehandling, HMA
b. Saksprotokoll, førstegangsbehandling, Formannskapet
7. Høringsuttalelser, førstegangsbehandling*
a. Marcodor Eiendom AS 09.09.2014*
b. Sletta DA 08.09.2014*
c. Tonys matglede 15.08.2014*
d. Flügger Norway AS 09.09.2014*
e. Bilbygg AS v/Eiendomsspar AS 10.09.2014*
f. Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS og Coop Østafjells SA 04.09.2014*
g. Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS 12.09.2014*
h. Coop Østafjells SA 05.09.2014*
i. Jernbaneverket 03.11.2014*
j. Statens vegvesen 09.09.2014*
k. Buskerud fylkeskommune 15.09.2014*
l. Fylkesmannen i Buskerud 04.09.2014*
m. Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede 28.08.2014*
n. Ringerike kommune, Trafikkrådet 02.09.2014*
o. Ringerike kommune, Miljørettet helsevern 02.09.2014*
8. Brev fra Jernbaneverket 24.06.2015*
9. Referat fra informasjonsmøte for grunneiere 30.06.2015*
10.Brev fra Bilbygg AS 06.07.2015*
11.Høringsuttalelser, endring*
a. Fylkesmannen i Buskerud 11.08.2017*
b. Buskerud fylkeskommune 15.08.2017 *
c. Statens vegvesen, innsigelse 29.08.2017 *
d. Coop Øst SA 11.08.2017*
e. Bilbygg AS v/DLA Piper 17.08.2017*
f. Sletta DA 28.08.2017*
g. Rignerike Kornsilo, 08.08.2017*
h. Ringerike kommune, Kommuneoverlegen 07.07.2017*
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*Tilleggsdokumentasjon, uttalelsene har sammendrag i dokumentet «Merknadsbehandling»

Ringerike kommune, 07.01.2019
Tore Isaksen
Rådmann
Assisterende rådmann: Terje Dahlen
Leder: Knut Kjennerud
Saksbehandler: Åshild Lie
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Arkivsaksnr.: 17/1379-138

Arkiv: PLN 431

431 Områderegulering Hønefoss - 1. gangsbehandling
Saksnr.: Utvalg
3/19
Formannskapet

Møtedato
22.01.2019

Forslag til vedtak:
1. Forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 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 gjennomføre tekniske undersøkelser av
infrastrukturtiltak med tanke på gjennomførbarhet og arealbeslag.
Dette gjelder:
a) Utstrekning av båndleggingssone H710, båndlegging i påvente av plan etter planog bygningsloven, for mulig lokalisering av ny vei fra Hønengata til
Arnemannsveien inkludert bru over Begna.
b) Muligheten for å vri landkaret sør for Hønefoss bru. Plankartet skal ved 2.
gangsbehandling være justert, slik at kun framtidig lokalisering av denne
veistrekningen skal reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
3. Rådmannen skal før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn kvalitetssikre teknisk
illustrasjonsplan filnavn L 70 00. Det delegeres til rådmannen å gjøre de nødvendige
endringene innenfor avsatt samferdselsareal.
4. Rådmannen skal gjennomføre en utredning av bru over Petersøya med tanke på teknisk
løsning og finansiering, som grunnlag for beslutning om kollektivbru eller gang- og
sykkelbru.
5. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av manglende lenke i «Elvelangs» før
gangs behandling.

2.

6. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:
20 – Råduset, vedtatt 31.02.1956
64-02 – Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976
64-51a – Kvartal 51A, vedtatt 13.03.1978
64-03 – Hoffgårdsgate forlengelse, vedtatt 22.11.1978
64-31-32-33-34 – Kvartal 31,32,33,34, vedtatt 29.11.1978
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128 – Adkomst Benterudgaten, vedtatt 04.01.1979
64-42 – Kvartal 42, vedtatt 02.02.1979
64-51c – Kvartal 51 C, vedtatt 08.06.1979
129 – Petersøya, vedtatt 29.10.1980
64-23 – Kvartal 23, vedtatt 26.10.1981
64-35-36 – Kvartal 35-36, vedtatt 23.09.1983
64-21 – Ny adkomst Tippen, vedtatt 23.05.1984
154 - Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 24.04.1986
64-11 – Kvartal 11, vedtatt 21.10.1987
64-16 – Kvartal 16, vedtatt 24.03.1988
64-25 – Kvartal 25, vedtatt 26.10.1989
64-55 - Kvartal 55, vedtatt 30.08.1990
64-19 – Kvartal 19, vedtatt 27.09.1990
64-48 – Kvartal 48, vedtatt 27.06.1996
289 – Sentralt stoppested for kollektiv, vedtatt 31.10.2002
292-02 – Rutebilplata, vedtatt 07.07.2004
300-02 – Hønefoss Senteret, vedtatt 08.06.2006
317 - Ankersgate 6-10, vedtatt 23.02.2012
358 – Hønengata 18-20, vedtatt 29.11.2012
314-01 – Brutorget, vedtatt 05.12.2012
313-02 – Byporten, vedtatt 04.05.2015
398 – Strandgata 1- showscene og restaurant, vedtatt 10.12.2015
7. Det tas i tillegg sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner/
bebyggelsesplaner i listen under som overlappes av ny plan, ved vedtak av 431
Områderegulering Hønefoss:
223 – Gang- og sykkelvei ved Vesternbakken, vedtatt 28.09.2000
281 – Helgesbråten, vedtatt 26.09.2002
311 – Boligområde på Benterud, vedtatt 04.05.2006
261 – Rabba – Storløkka, vedtatt 23.11.2006
120-03 – Løkka og Schjongstangen, vedtatt 10.04.2014
298-05 – Schjongslunden, vedtatt 21.10.2014
Sammendrag
Områderegulering for Hønefoss (byplanen) er et politisk oppdrag som er gitt rådmannen
gjennom vedtak i formannskapet 02.12.2014, sak 208/14 «Planarbeid for Byplan Hønefoss skal
startes opp».
Rådmannen fremmer et planforslag som bidrar til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel
om at 70 prosent av befolkningsveksten som er ventet, skal skje i Hønefoss. Som stasjon på
Ringeriksbanen blir Hønefoss et viktig knutepunkt, som knytter byen og omlandet tettere til
hovedstadsområdet. Gjennom planen skal regionhovedstaden Hønefoss styrke sin regionale
posisjon på kultur- utdannelses- og næringslivsområdet. Planforslaget har et tydelig mål om at
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad med folkehelse som
grunnleggende premiss.
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Planen skal tilrettelegge for en framtidsrettet og klimavennlig byutvikling, med 10 minuttersbyen som et bærende prinsipp. Transportbehovet skal reduseres, ved å fortette i sentrum og
transformere industriområdene på Øya og Tippen til nærings- og boligformål. Gjennom nye
elvekryssinger skal sentrum i Hønefoss bli mer tilgjengelig, og flere skal kunne bevege seg fra
boligen til fots for de daglige gjøremål i sentrum. Veger skal bli til gater og gi prioritet til de
myke trafikantene med sammenhengende gang- og sykkelveger.
Et kvalitetsprogram følger planforslaget og inneholder strategier og prinsipper for
mobilitetsløsninger, blågrønne løsninger, utforming av bebyggelse, gater og byrom
Kvalitetsprogrammet synliggjør de tverrfaglige vurderingene og føringene som gir et helhetlig
plangrep, og skal sikre disse videreført i gjennomføring av planen.
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
Bakgrunn
Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og
Ringeriksregionen skal vokse både i antall innbyggere og i arbeidsplasser. Når Ringeriksbanen
er ferdigstilt, vil Hønefoss få et togtilbud som vil gi ca. 35 minutters reisetid til Oslo. Ny E16
vil også styrke tilgjengeligheten til regionen.
Som en intercity-stasjon på Ringeriksbanen forventes det at kommunen bygger opp under de
store samferdselsinvesteringene. Det innebærer fortetting nær knutepunktet. Målet er at innen
2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune og vi skal planlegge for at 70
prosent av denne befolkningsveksten kommer i Hønefoss.
Framdrift
Planprogram for områderegulering Hønefoss ble fastsatt av formannskapet 2 20.02.2018.
I samsvar med fastsatt framdriftsplan fremmes forslag til 431 Områderegulering Hønefoss
(byplanen) til 1. gangsbehandling i januar 2019.
Hensikt og målsetninger
Overordnede mål for byutviklingen, fastsatt i planprogrammet for områdereguleringen er:
(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives.
(2) Skape en framtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
(3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.
Fire målsettinger og temaer er i planprogrammet gitt som føringer for arbeidet med byplanen:
 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal,
drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen
 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser
 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksisterende, og
sikre nye når byen fortettes
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Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planen som fremmes fastlegger overordnede rammer for videre utbygging og utvikling av
Hønefoss som et bærekraftig regionsenter. Planen ivaretar framtidig vekst i form av
transformasjonsområder og fortetting, og sikrer god balanse mellom formål som bolig,
tjenesteyting, handel og næring.
Byplanen vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske utviklingsog utbyggingstiltak i sentrum, deriblant byroms- og gatestrukturer og grønnstruktur. Plankart
og bestemmelser skal sammen med kvalitetsprogrammet sikre en urban kvartalsstruktur med
blandede funksjoner, indre gårdsrom skjermet for støy og forurensning, variasjon i høyder,
fasadelengder og detaljutforming inkludert farger.
Videre utbygging innenfor planområdet er i hovedsak omfattet av krav til detaljregulering.
Detaljene knyttet til ny bebyggelse og utvikling må fastlegges i egne detaljreguleringer, og
områdereguleringen vil være førende.
Pågående plansaker innenfor byplanen, har vært behandlet som innspill til utforming av
byplanen. I noen områder konkluderer byplanen annerledes enn de pågående planene.
Kvalitetsprogrammet
Kvalitetsprogrammet er forankret i Områderegulering Hønefoss, og viser gode løsninger for
utforming av bebyggelse, offentlige byrom og felles uteområder tilpasset byens skala. Det
inneholder retningslinjer for de valg som må tas i utviklingsperioden og som skal understøtte
Hønefoss sin framtidige karakter og identitet.
Fortettingspotensiale
Det samlede fortettingspotensialet innenfor planområdet er 287 000 m2. Med en fullstendig
realisering av byplanen er det beregnet at sentrum i et langsiktig perspektiv maksimalt vil
kunne få 4000 nye innbyggere. Per i dag bor det under 1000 personer innenfor plangrensen.
Transportsystem
Det reguleres arealer for å sikre et helhetlig og framtidsrettet trafikksystem som reduserer det
samlede transportbehovet, demper trafikkveksten, og tilrettelegger for gange, sykkel og
kollektivreiser.
Byplanen regulerer arealer for ombygging fra vei til gate, urban gateutforming med
kantparkering der dette er mulig, grønnstruktur, hovedsykkeltrasé, sammenhengende
Elvelangs, og flere bruer over elva, i tillegg mulighet for en bussfil på ny bro over Petersøya.
Det reguleres arealer for mulig utretting av Kongens gate ved at man vrir landkaret sør for
Hønefoss bru. Dette vil gi en bedre kryssløsning med Arnemannsveien, et stort nytt byrom og
viktig mobilitetspunkt. Ved at Kongens gate bygges om til gate med gjennomgående
sykkeltrasé og grønnstruktur vil visjonen om en by-boulevard i stedet for en gjennomfartsåre
for biltrafikk kunne bli en realitet.
Det foreslås båndlagt arealer for planlegging av ny vei med bru over Begna, som knytter
Hønengata til Arnemannsveien ved stasjonen. Interntrafikken og transportbehovet til stasjonen
vil forbedres, og i tillegg tilgjengeligheten til Hønefoss som kommunesenter og regionsenter.
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Teknisk illustrasjonsplan viser at det i plankartet er avsatt tilstrekkelige arealer for et nytt
trafikksystem med prioritering av gående, syklende og kollektivtransport. Teknisk
illustrasjonsplan viser profiler, funksjon og møblering av gaterommet, men valg av løsning må
detaljeres i etterkant av vedtak av områdereguleringen.
Bebyggelsesstruktur og høyder
Byplanen sikrer at kvartalsstrukturen som prinsipp bevares i sentrum. Gjennom byreparasjon
bygges det videre på den urbane bystrukturen slik at sentrumskjernens identitet bevares med
dens landskapstypologi, kulturmiljø og kvartaler i et rutenett. Bebyggelsen skal utformes med
avkuttede hjørner mot kryss i samsvar med lokal byggeskikk.
Det gamle rutenettet reetableres med gatetun/strøksgate og gangvei/gågate, noe som gir
høyere kvalitet for framtidige bo-områder og vil gjøre byen mer tilpasset og attraktiv å ferdes i
til fots og med sykkel. Bebyggelsen plasseres inntil fortau og torg, med skjermede gårdsrom på
innsiden. Kvartalsstrukturen skal åpnes mot byrom og grønnstruktur.
Bebyggelse og uterom skal gis et variert formspråk og utformes med høy arkitektonisk og
materialmessig kvalitet. Det skal sikres variasjon i høyder, fasadelengder og detaljutforming
inkludert farger.
Byplanen gir føringer og bestemmelser for høyder i sentrum. Innenfor kvartalene er
hovedprinsippet at bebyggelsen skal være høyest i nordøst og trappes ned mot sørvest for å gi
tilfredsstillende solforhold og gi variert utforming av bebyggelsen for å skape identitet.
Bestemmelsene angir maks høyde og variasjon i høyder som er førende for detaljregulering. Ny
bebyggelse innenfor kvadraturen skal ha mellom 2 og 6 etasjer, med noe høyere bebyggelse for
Scandic hotell ut mot Kongens gate. Det tas hensyn til eksisterende bebyggelse, og særlig torg,
byrom og historisk viktig bebyggelse.
Områdene Øya og Tippen tåler høyere bygninger enn andre delområder, da de har lite
nærvirkning pga beliggenheten mot elva, lite bebyggelse i dag og ligger utenfor
kvartalsstrukturen. Områdene skal transformeres og bør tilrettelegges med en høy andel bolig,
dertil en høy andel kontor opp mot stasjonen. Det foreslås en bebyggelsesstruktur som gir
gode felles utearealer og skjermer mot støy fra Arnemannsveien, Kongens gate og Hønefoss
bru. Ny bebyggelse skal ha mellom 2 og maksimalt 10 etasjer, i tillegg kan det åpnes opp for to
punkthus med opp til 12. etasjer.
Nye byrom
Byplanen peker på flere nye byrom for framtida. Arealene sør for Hønefoss bru
(Tømmertorget) er beskrevet under transportsystem over.
I forbindelse med utvikling av Øya, inkludert Lloyds marked og Tippen, som får svært høy
utnyttelse, skal det sikres et offentlig byrom rundt den gamle pipa (Pipetorget).
Det er også pekt ut en viktig siktlinje som foreslås ivaretatt ved utvikling av Øyaområdet - en
siktlinje mot elva og jernbanenbrua i forlengelsen av Fossveien.
For å sikre god tilgjengelighet til elva over Tippenområdet er det innlemmet en bestemmelse
som sikrer at det reguleres et byrom og en siktlinje fra arealene sør for Hønefoss bru
østovermot Elva og Elvelangs.
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Ved Byporten er det illustrert noe annen bebyggelse enn det som reguleres, dette er det beste
råd for god utnyttelse av eiendommen Byporten (Ford-tomta). Det er vist muligheter for en ny
plass i krysset mellom Storgata og Owrens gate (se teknisk illustrasjonsplan). Ny gang- og
sykkelbru fra Eikli vil lande på denne plassen.
Handel og næring
For å sikre at Hønefoss blir sentrum for detaljhandel, bevertning og kultur settes det i
reguleringsbestemmelsene krav om at bruksarealer på gateplan skal ha publikumsrettet
virksomhet som detaljhandel, bevertning, og kultur konkrete steder.
Dette gjelder rundt Søndre torv med gågater, rundt Fengselet, mot framtidige plasser sør for
Hønefoss bru, rundt Nordre torv og i følgende gater vest for Kongens gate: Storgata, St. Olavs
gate mellom Kuben og Søndre torv, Kong Rings gate mellom Kuben og Kvernberggata,
Hønefoss Bru mellom Søndre torv og Arnemannsveien, Stabells gate og Kirkegata fra Søndre
torv til Kvernberggata.
Innenfor sentrumsformål og kombinerte arealformål skal lokaler på gateplan ha en innvendig
romhøyde på minst 4 meter. Unntak fra dette framgår av bestemmelsene. Hensikten er å sikre
at bruksarealer kan bruksendres til næring etter hvert som byens, kommunens og regionens
folketall øker.
Kulturminner og kulturmiljøer
Registrerte viktige områder for kulturminner og kulturmiljøer (viktig historisk bebyggelse) er
lagt til grunn for analysene i planen og valg som er gjort med planforslaget. Disse områdene
reguleres til hensynssone bevaring kulturmiljø, med noen unntak. Noen bygg er vurdert ikke å
ha stor verdi og kan tillates erstattet med ny bebyggelse.
Rekken med bygninger fra 1880 – 1900 sør for Fengselet og Stangs gate vestover til Holmboes
gate er vurdert som viktige å ta vare på i byutviklingen, da disse er de siste som gjenstår fra
denne tiden rundt Fengselet som er et vedtaksfredet anlegg. Da Kuben ble utvidet, ble resten
av de små trehusene fra denne tiden revet.
Kvartalet sør for Blomsgate mellom Storgata og Holmboes gate foreslås transformert med
bymessig moderne bebyggelse, en kombinasjon av blokker og townhouses med en strøksgate
mellom Blomsgate og Sundgata. De registrerte villaene foreslås fjernet. De ligger innenfor
sonen med bevaringsverdig kulturmiljø på Helgesbråthen, og rådmannen mener at det er
fornuftig å sette grensen mellom tettere bybebyggelse og småhusområde i Holmboes gate.
Ved Hønefoss skole og Ringerike videregående foreslås de bevaringsverdige byggene å
innlemmes i hensynssone bevaring kulturmiljø. Dette vil ikke komme i veien for et nytt
skolebygg mot Kongens gate.
Bestemmelsene krever at ny bebyggelse gis en plassering og utforming mht. størrelse, form,
materialer, detaljering, farger og lignende som samspiller med den eksisterende verneverdige
strukturen og bebyggelsen i området. Bestemmelsene inneholder også omfattende
bestemmelser for hensynssonene.
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Sosial infrastruktur
Byplanen skal ivareta kommunens arealbehov for tjenesteyting på lang sikt. Det reguleres
derfor arealer til ny barneskole og barnehage på arealene til Hønefoss barneskole, arealer til
offentlig/privat tjenesteyting og bolig. Store offentlige arealer sør for Kvernbergsund bru, blant
annet Eikli skole, er regulert til bolig og offentlig/privat tjenesteyting. Kommunens
eiendomsmasse er regulert med hensiktsmessig fleksibilitet for å ivareta tjenestetilbudet og
være en byutviklingsaktør.
Blågrønne strukturer
Det må være en god balanse mellom myke og harde flater. Som bilby er det mange flater med
asfalt som gjennom byplanen skal endres til myke overflater med vegetasjon og trær.
Planen legger vekt på en sammenhengende «Elvelangs» som skaper kobling mellom
naturområdene i byen og den urbane bebyggelsen. Samtidig er det en turvei for rekreasjon, har
stor helseeffekt både fysisk og psykisk, og bidrar til en trygg forbindelse mellom
boligområdene og Schjongslunden.
Etter hvert som folketallet øker vil Petersøya ha et stort potensiale for bruk og den vil gjøres
mer tilgjengelig ved etablering av bru over Petersøya og sammenhengende Elvelangs mot
Schjongslunden. Eksisterende grønnstruktur sikres i byplanen.
Planforslaget sikrer arealer til et framtidig stasjonstorg for buss med frodig grønnstruktur og
skaper en god sammenheng i grønnstrukturen mellom Søndre park og Søndre torv. Busstorget
langs Kvernberggata skjermes med et ett etasjes bygg med grønt tak, der villaen ligger i dag.
Grønnstrukturen i byen vil ha en viktig rolle i overvannshåndteringen, og teknisk
illustrasjonsplan filnavn L 70 00 viser hvordan den kan opparbeides i gater og byrom.
Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
Samtlige gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen er vurdert i planprosessen, og
alle med unntak av én foreslås med dette erstattet av byplanen. Unntaket er plan nr. 371
Telegrafalléen 2, da det er problematisk å bake inn gjeldende detaljregulering.
Gjenstående utbyggingspotensiale i en rekke eksisterende nyere detaljreguleringer er innlemmet
i overordnet områderegulering og videreført uten plankrav.
Medvirkning og involvering
Helt fra planarbeidet startet opp har de folkevalgte vært klare på at arbeidet skal tuftes på en
bred medvirkningsprosess.
Det har vært gjennomført barnetråkk ved Eikli og Hønefoss barneskoler, og planverksteder for
elever ved Veienmarka, Hov og Haugsbygd ungdomsskoler og for studenter ved USN. Det
vises til presentasjoner for folkevalgte og rapport fra medvirkningsoppleggene fremmet som
orienteringssak. I ettertid har strategi og utviklingsavdelingen presentert resultatene ved de
skolene som har vært interessert.
Det har vært gjennomført åpent folkemøte med planverksted, tre åpne planverksteder i
forbindelse med utviklingen av en byutviklingsstrategi, og to åpne temaplanverksteder;
Attraktivitet og Transportsystemet og grønn mobilitet.
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Resultatene fra medvirkningsverkstedene viser at de som har deltatt er relativt enige om hva
som bør utvikles og hva som bør bevares. På verkstedene som handlet om transportsystem og
grønne strukturer viser oppsummeringen at en ny løsning for gående og syklende over
Kvernbergsund bru og ny bru over Petersøya er det som er viktigst og bør komme først når
transportsystemet skal utvikles. Søndre torv og området rundt Fengselet er pekt på som
verdifullt av de som deltok på verkstedene som handlet om hva som er byens identitet og sjel.
Mange finner også verdier i Nordre torv og Hønefoss skole som enkeltbygg.
Medvirkningsverkstedene for barn og unge gjenspeiler det som kan oppsummeres for de
voksne. Et viktig tilleggsmoment er at de unge ønsker mer tilgjengelighet til all grønnstruktur
og flere aktiviteter der dette er mulig, spesielt i byrommene.
For folkevalgte har det vært gjennomført planverksted for kommunestyret om transportsystem
og grønn mobilitet og politisk styringsgruppe har underveis i planarbeidet blitt orientert om
planarbeidet og presentert løsninger det har vært jobbet med, og det er fremmet prinsipp- og
orienteringssaker. Det vises til punktet under om Tidligere behandlinger og vedtak.
De fleste innspill til oppstart av planarbeidet var innspill til planprogrammet. Noen av
innspillene dreide seg om selve planforslaget. Dette gjelder både utnyttelse, med høyde og
arealformål, av spesifikke eiendommer og områder innenfor planområdet og styrking av
Hønefoss som handelssentrum. Dette er vurdert sammen med resten av planområdet. Gjennom
kvalitetsprogrammet spisses handelssonene i Hønefoss sentrum.
Den brede involveringen i planarbeidet har bidratt til å skape felles forståelse for hva som
påvirker utviklingen av Hønefoss by og Ringeriksregionen fremover, hvilke utfordringer og
muligheter vi som by, region og samfunn står overfor. Arbeidet med Byutviklingsstrategien har
også bidratt til ny innsikt i hvilke grep vi må ta underveis for å nå målene for byutviklingen,
felles kunnskapsgrunnlag og eierskap, og til at vi sammen eier og har et ansvar for målene for
byutviklingen. Det kreves et felles engasjement for disse på tvers av politikk, næring,
forvaltning og innbyggere. Med Byutviklingsstrategien er det også utformet en
Samarbeidsplakat som vi vil legge til grunn for byutviklingsarbeidet framover.
Markedsføringen av medvirkningsoppleggene har vært omfattende; i Ringerikes Blad (papirog nettutgaven), kommunens hjemmeside, og på facebook.
Tidligere behandlinger og vedtak
Sak: 20/17
– Oppstart av 431 – Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram
Sak: 6/18
– Fastsetting av planprogram
Det har vært fremmet flere saker underveis i planarbeidet, gjennomført dialogmøter og
orienteringer med mer.
Det vises til Notat – oversikt over vedtak og føringer 431 - Områderegulering Hønefoss – som
ble lagt fram for strategi og plan 11.12.2018.
Planavgrensning
Det er kunngjort to utvidelser av planområdet etter fastsettelsen av planprogrammet; den ene
var knyttet til behov for erstatning av gjeldende regulering, den andre utvidelsen ble gjort for å
få regulert gang-/sykkelbro fra Ringeriksgata til Støalandet.
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Planområdet er også innsnevret. Mesteparten av områdene på Løkka/Schjongstangen og
Schjongslunden er tatt ut, fordi det ikke er planlagt endringer her og fordi de har svært
detaljert regulering. Kun Ringeriksgata og arealer langs elva i øst (manglende lenke av
Elvelangs) er fremdeles innlemmet i planområdet.
I tillegg er det fastsatt grensesnitt til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen, privat
detaljregulering for Soknedalsveien 5-27 og offentlig detaljregulering av framtidig stasjonstorg
for Ringeriksbanen.
Juridiske forhold
Vedtak om offentlig ettersyn av forslag til plan nr. 431 Områderegulering Hønefoss, vil gjøres
av formannskapet som styringsgruppe for planarbeidet.
Økonomiske forhold
Areal og byplan vil selv ha prosjektledelse for arbeidet med å gjennomføre undersøkelser og
utredninger knyttet til vedtak nr. 2 a) og b), 4 og 5. Det vil være nødvendig å innhente
konsulenthjelp for gjennomføring av tekniske undersøkelser og fagkyndige vurderinger. Det er
ikke mulig å angi kostnader på nåværende tidspunkt.
Det er heller ikke mulig å angi kostnader for kommunen i områdereguleringen knyttet til den
veksten det skal tilrettelegges for.
Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt
På bakgrunn av vedtatt områderegulering vil det være aktuelt med utbyggingsavtaler mellom
ulike aktører og kommunen, knyttet til finansiering og utbygging av teknisk infrastruktur og
grønnstruktur.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer forslag til byplan som framtidsrettet, og istand til å bygge opp under de
store statlige samferdselsinvesteringene.
Gjennom planen skal regionhovedstaden Hønefoss styrke sin regionale posisjon på kulturutdannelses- og næringslivsområdet, og tilrettelegge for vekst i samsvar med målet i
kommuneplanens samfunnsdel.
Rådmannen mener at byplanen sikrer god balanse mellom formål som bolig, tjenesteyting,
handel og næring, samtidig som den bygger på byens identitet og balanserer utbygging og vern.
Byplanen synliggjør godt potensialet for å skape gode kvaliteter i byrom og grønnstruktur.
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Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plankart – 431 Områderegulering Hønefoss
Reguleringsbestemmelser - 431 Områderegulering Hønefoss
Kvalitetsprogram - 431 Områderegulering Hønefoss
Teknisk illustrasjonsplan filnavn L 70 00 - 431 Områderegulering Hønefoss
Planbeskrivelse - 431 Områderegulering Hønefoss
Konsekvensutredning - 431 Områderegulering Hønefoss
Risiko og sårbarhetsanalyse - 431 Områderegulering Hønefoss

Ringerike kommune, 11.01.2019
Terje Dahlen
ass. rådmann
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Linda Nethus
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Arkivsaksnr.: 17/3927-69

Arkiv: 140

Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling
Saksnr.:
37/18
4/19
/

Utvalg
Strategi og plan
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.12.2018
22.01.2019

Forslag til vedtak:
Av hensyn til forankringen går Formannskapet ut av behandlingen av saken. Saken
viderebehandles i Formannskapet 22 januar 2019, med sikte på sluttbehandling i
Kommunestyret 31 januar 2019.

Sammendrag
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – høringer
Revisjonen av kommuneplanens arealdel startet opp i 2013. 25.04.2017 ble planen
1. gangsbehandlet, og i perioden mai – september 2017 lå planen ute til høring og offentlig
ettersyn. I denne prosessen mottok kommunen 67 innspill fra statlige og regionale
myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger, politiske partier og private aktører. Flere av
disse var innsigelser som ble løst ved 2. gangsbehandling i 2018, med unntak av én innsigelse.
Den ble løst i november 2018, etter flere møter i blant annet regionalt planforum. Ved
2. gangsbehandling mottok kommunen 19 innspill. Alle innspillene fra
1. gangsbehandling og 2. gangsbehandling svares ut i vedlegg til denne sluttbehandlingen.
De viktigste endringene i kommuneplanens arealdel 2018-2030
Følgende områder i kommuneplanens arealdel er tatt ut eller justert grunnet innsigelser fra
overordnede myndigheter:
 Boligområder i Haugsbygd (B21-B25), Heradsbygda (B18,), Trygstad (B7), Tyristrand
(B3), Hensmoen (B17) og justert Pukerudhagen (Sokna)
 Fritids- og turistformål i Nes i Ådal (FT2)
 Næringsområder på Hensmoen og Ringmoen har fått justert avgresning (N2 og N3)
Revidert konsekvensutredning (KU) etter innsigelse fra overordnede myndigheter:
 Utarbeidet en ROS-analyse i tilknytning til nye utbyggingsområder
 Utarbeidet temakart som viser adkomstveier til nye utbygginsområder
 Utredet trafikksituasjonen til nye utbyggingsområder ytterligere
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Hensynssoner lagt inne i plankartet etter merknader:
 Bevaring kulturmiljø ved Nikkelverket (Nakkerud)
 Nedslagsfelt for drikkevann ved Ringerike vannverk (Kilemoen)
 Kvikkleiresoner justert i Hønefoss-området
 Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16
 Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan for Områderegulering Hønefoss
Reviderte og nye kommuneplanbestemmelser:
 Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) § 5.4 - ny
 Overvann § 5.6 – ny
 Tilgjengelighet og universell utforming § 5.9 – ny
 Jordfaglig vurdering § 5.14 – ny
 Lekeareal i tettbygde strøk § 5.1.7 – ny
 Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan § 12.4.4 - ny
I tillegg er det gjort flere mindre omformuleringer/endringer i kommuneplanbestemmelsene.
Disse er lagt i eget dokument, jf. vedlegg 16 (Oversikt - endringer i bestemmelsene).
De overordnede myndighetene trekker innsigelsene til planen, med forbehold om at planen
vedtas slik den nå foreligger. Rådmannen anbefaler at planen vedtas slik den foreligger.

Bakgrunn for saken
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-5 (kommuneplanens arealdel) kommer det frem at
kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk. Forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 legges herved
fram for sluttbehandling. Under forutsetning av politiske vedtak i tråd med rådmannens
innstilling, foreligger det ikke lenger innsigelser til Ringerike kommune sitt forslag til ny
arealdel.
Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige
utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i Ringerike
kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen gir
rammer for samfunnsutviklingen, mens arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.
Arealdelen angir rammer og betingelser for tiltak og arealbruk, og hvilke hensyn som må
ivaretas ved disponeringen av arealene. De viktigste dokumentene i kommuneplanens arealdel
er plankartet og kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer. Disse dokumentene er
juridisk bindende. Dersom kart og bestemmelser ikke samsvarer, gjelder kartet over
bestemmelsene. Plankartet viser nåværende forhold og fremtidige områder som kan bygges ut,
og bestemmelser og retningslinjer fastsetter rammer for områdene og videre planarbeid.
Planbeskrivelse og konsekvensutredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger av
byggeområdene. Konsekvensutredningen omtaler alle nye utbyggingsområder.
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Ny plan- og bygninglov
Ny plan- og bygningslov trådte i kraft i 2009. Lovens formål er kort fortalt å fremme en
bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Dette
gjør at områder som universell utforming, folkehelse, miljøvern og klimatilpasning nå får mer
oppmerksomhet. Hensynssoner er et nytt plangrep som har kommet med den nye loven.
Hensynssoner kan sees på som et lag som legges på toppen av de ulike arealformålene, og
viser til ulike hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. Gjeldende
arealdel ble vedtatt i 2007, og er utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov. Det er derfor
behov for en oppdatering til gjeldende lovverk.

Planprosessen og politiske vedtak
Tidslinje av planprosessen og politiske vedtak vises nedenfor; FS = behandling i
Formannskapet eller Strategi og plan, KS = behandling i Kommunestyret
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Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling er merket sluttbehandling, og består av:
- Plankart
- Kommuneplanbestemmelser
- Planbeskrivelse
- Konsekvensutredning av nye utbyggingområder
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Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2017)
Begrenset høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2018)
Temakart – adkomstvei til alle nye utbyggingområder

Endringer etter 1.gangsbehandling (2017) og 2. gangsbehandling (2018)
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling
Kart
1. Ny båndleggingssone for Ringeriksbanen/E16 og Områderegulering Hønefoss
2. Boligområder tatt ut av planforslaget etter innsigelser: B3 (Tyristrand), B7
(Trygstad), B17 (Heradsbygda), B18 (Hensmoen), B21-B25 (Haugsbygd) og
Pukerudhagen (Sokna) ble justert.
3. Fritids- og turistformål er tatt ut av planforslaget etter innsigelse: FT2 (Nes i Ådal)
4. Næringsområder er justert etter innsigelser: N3 (Ringmoen) og N2 (Hensmoen, kun
avgrenset)
5. Fremtidige sykkelveier i Soneplan Hønefoss er lagt inn inn i plankartet
6. Boligområde B13 (Almemoen) er tatt ut av kartet og tilbakeført til LNF-område på
bakgrunn av fare for kvikkleireskred
7. Kommunedelplaner vises som hvite områder i kommuneplanen (Krakstadmarka,
Ådalsfjellene)
Kommuneplanbestemmelser
8. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) § 5.4 - ny
9. Overvann § 5.6 – ny
10. Tilgjengelighet og universell utforming § 5.9 – ny
11. Jordfaglig vurdering § 5.14 – ny
12. Lekeareal i tettbygde strøk § 5.1.7 – ny
13. Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan § 12.4.4 - ny
Konsekvensutredning av nye utbyggingområder
14. Konsekvensutredningen er presisert og det er gjort en ROS-analyse for de nye
utbyggingsområder
De viktigste endringer etter 2.gangsbehandling (2018)
Kart
1. Justert båndleggingssone for Områderegulering Hønefoss
2. Område B19 (Klekken gartneri) er tatt ut etter vedtak av formannskapet 22.05.2018
3. Hensynssonen for Nikkelverket er justert til å følge avgresningen i Regional plan for
kulturminnevern i Buskerud (Kulturminnekompasset)
4. Kvikkleireområder for Hønefoss er justert etter utredninger utført av Bane NOR i
forbindelse med Fellesprosjektet
5. Kommunedelplan for E16 Nymoen – Eggemoen er lagt inn i plankartet etter vedtak
i Kommuenstyret 11.10.2018
6. Hensynssone for Kjerraten er lagt inn
Kommuneplanbestemmelser
7. Mindre endringer
Konsekvensutredning av nye utbyggingområder
8. Utarbeidet et temakart – adkomstvei til alle nye utbyggingsområder etter innsigelse
fra Statens vegvesen
9. Utredet trafikksituasjonen i alle nye utbyggingsområder grundigere
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I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikringen av planforslaget, og
for å imøtekomme høringsuttalelser.
Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.05.2017-17.08.2017. Det kom
inn totalt 67 uttalelser som følger vedlagt: Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens
kommentar. Planforslaget lå til begrenset høring og offentlig ettersyn i perioden 01.06.201801.07.2018. Det kom inn totalt 19 uttalelser, som følger vedlagt: Begrenset høring og offentlig
ettersyn m/rådmannens kommentar.
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedleggene. På bakgrunn av
innsigelser, merknader og revisjon av konsekvensutredningen er enkelte områder trukket ut av
planforslaget. I etterkant er det kommet spørsmål fra forslagstillerne om bakgrunnen for disse
beslutningene. Videre følger en kort redegjørelse over vurderingene som er gjort for disse
områdene:
 B19 (Klekken gartneri) ble vedtatt tatt ut av planen ved politisk behandling i
Formannskapet 22.05.2018.
 B17 (Heradsbygda) fremmet Fylkesmannen i Buskerud innsigelse til, men ble av
rådmannen vurdert tatt ut begrunnet i kartlegging av bynære friluftsområder.
 Åsa er ikke et satsningsområde i kommuneplanens arealdel, da det ikke tilfresstiller
kravene for et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel.
 B21 (Klekken økogrend) ble tatt ut av planen på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen i
Buskerud.
 B18 (Vågård) ble tatt ut av planen på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud.
 Knestangåsen ble ved politisk behandling i Formannskapet 25.04.2017 vedtatt ikke å
være en del av kommuneplanens arealdel.
 Veme som satsingsområde i kommuneplanens arealdel er ikke imøtekommet, da det
ikke tilfresstiller kravene for et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel.
 04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen og 06 Masseuttak Gravlimoen ble ved politisk
behandling vedtatt ikke å skulle inn i planen av Formannskapet 22.05.2018.
 B13 (Almemoen) er tatt ut av kommuneplanens arealdel grunnet rasfare.
 Gnr/bnr 130/51 (Haugsbygd) ble utredet på feil grunnlag ved grovsilingen. Denne er nå
behandlet på lik linje med alle andre områder, og er vurdert til ikke å skulle inn i
kommuneplanens arealdel. Se vedlegg 13.
For nærmere informasjon om innspillene, se vedlegg.
Innsigelser
Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat
og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved 1. gangsbehanding (høring og
offentlig ettersyn). For nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og
kommentarer til høringsuttalelsene. Innsigelsene er kort oppsummert i saksutredning til
2. gangsbehandling (begrenset høring og offentlig ettersyn). Her ble alle innsigelser trukket,
med unntak av innsigelsen fra Statens vegvesen.
Ringerike kommune hadde sitt første møte i regionalt planforum 24.05.2017 for å gjennomgå
planforslaget. Her ble metoden for konsekvensutredningen gjennomgått med alle overordnede
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myndigheter – Statens vegvesen møtte ikke. I etterkant av 1. gangsbehandling sendte
kommunen brev til Statens vegvesen 20.12.2017, der det ble bedt om en nærmere redegjørelse
for innsigelsen.. Det ble avtalt et internt møte med Staten vegvesen (31.01.2018), hvor partene
ikke kom til enighet om detaljeringsnivået i kommuneplanens arealdel.
16.05.2018 ba Ringerike kommune om et nytt møte i regionalt planforum for å få løst opp i
alle innsigelser, og her ble alle innsigelser løst opp, med unntak av innsigelsene fra Statens
vegvesen. Det ble derfor avtalt enda et nytt møte i regionalt planforum, med Ringerike
kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune 14.06.2018. Statens vegvesen
avlyste også dette møtet. Det ble så avtalt et nytt regionalt planforum 12.09.2018, hvor partene
heller ikke kom til enighet. 10.10.2018 ba Buskerud fylkeskommune om et møte med
Ringerike kommune for å diskutere en mulig løsning. Dette forslaget til løsning ble presentert
for Statens vegvesen i møte 23.10.2018, og i brev 06.11.2018 ble innsigelsen trukket.
Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er innsigelsene nå
trukket, og kommunestyret kan dermed vedta kommuneplanen slik den nå foreligger.

Planforslaget
Kommuneplanens arealdel skal ha et overordnet, langsiktig og helthetlig perspektiv. Det kan
derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større sammenheng ikke
er å anbefale. Innspillsrundene er mottatt uten forbehold fra kommunen, noe som vil si at det er
vurdert svært mange nye utbyggingsområder. Utbyggingsmønsteret er vurdert blant annet ut
fra følgende kriterier som lave samfunnskostnader til infrastruktur, begrenset behov for
privatbiltransport, mulighet for god kollektivtransport, bevaring av produktive
jordbruksarealer, bevaring av den "grønne" hovedstruktur og god landskapstilpasning, samt
attraktivitet. De nye utbyggingsområdene består av:
 20 framtidig boligområder
 4 næringsområder
 3 utvidelser av masseuttak
 2 områder for fritidsbebyggelse
 1 utvidelse av campingplass (fritidsformål)
20 nye boligområder
I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at kommunen skal planlegge for at 70
prosent av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss-området, og 30 prosent i de prioriterte
lokalsamfunnene: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/ Tyristrand.
Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger også andre
steder i kommunen. Innspillsrunden til kommuneplanens arealdel (2013) ble gjennomført før
kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt.
En stor del av områdene hvor det foreslås framtidige boliger er i allerede eksisterende
tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby,
Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne utbyggingen/fortettingen er etter
kommunens oppfatning i tråd med overordnede føringer om samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, herunder statlige planretningslinjer og regionale planer. Det er lagt stor
vekt på å videreutvikle boligområder i Hønefoss-området og i de prioriterte lokalsamfunnene.
Arealbruk og transport henger sammen og bevisst arealbruk som reduserer transportbehovene
er også klimavennlig arealforvaltning.
Områderegulering Hønefoss (byplanen) ivaretar arealutvikling i kjernen av Hønefoss.
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4 nye næringsområder
I forslag til ny arealdel ligger det inne fire områder for fremtidig næringsvirksomhet:
Ringmoen, to områder på Hensmoen og Veienmarka. Forslagene til framtidige næringsområder
ligger i tilknytning til eksisterende næringsområder (med unntak av Ringmoen), og har overordnet sett få
negative konsekvenser. Områdene skaper ikke nye transportbehov til områder som ikke har dette i dag,
utover en økning av arbeidsplasser i de angitte områder og transport til og fra disse.

3 utvidelser av masseuttak
Det er tre områder til dette formålet; Nes i Ådal, Sokna og Hensmoen. Dette er eksisterende
uttak som skal utvides. Disse forslagene er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor det
vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. Ringerike kommune har store grusressurser
av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en videreutvikling av eksisterende uttak er
viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre foreslåtte områdene ligger i god avstand til
støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av masseuttak kreves reguleringsplan med
konsekvensutredning. Konsekvenser vil da behandles i detaljreguleringen.
2 nye områder for fritidsbebyggelse
Ringerike er en hyttekommune, med hovedvekten av hyttene lokalisert i Ådalsfjella som
omfattes av egen kommunedelplan. I foreliggende arealplan er det lagt inn fremtidig
fritidsbebyggelse på Nes og utvidelse av eksisterende hyttefelt på Langtangen ved Samsjøen.
1 utvidelse av campingplass
Det er lagt inn ett fremtidige område for fritids- og turistformål på Buttingsrud camping (langs
E16 ved Sperillen).
Hensynssoner
Kommuneplanens arealdel kan gjennom hensynssoner vise til ulike hensyn og restriksjoner som
har betydning for bruken av arealene. Det er gitt egne bestemmelser til hensynssonene.
Hensynssonene legger føringer for fremtidige detaljplaner eller tiltak innenfor områder avsatt til
hensynssoner.
Kommuneplanebestemmelsene
Kommuneplanbestemmelsene har gjennomgått en revidering siden 1. gangsbehandlingen. Dette
innebærer omformuleringer og presiseringer. I tillegg er det kommet nye bestemmelser, som er
i tråd med overordnede føringer. I starten av dokumentet listes det opp gjeldende normer,
veiledninger og forskrifter som legger føringer for kommuneplanarbeidet.
Sluttbehandling
Det er viktig i store planprosesser at kommunen forholder seg til tidligere vedtak, og ikke
åpner for omkamper. Dette for å sikre en fremdrift i planarbeidet, og unngå
forskjellsbehandling av innspill til kommuneplanens arealdel. Formannskapet vedtok
25.04.2017 at det ikke skal åpnes for nye arealbruksinnspill ved høring og offentlig ettersyn.
De overordnede myndighetene har i sine innspill også uttrykt at innsigelsene til planen er
trukket med forbehold om at planen vedtas slik den foreligger. Planforslaget slik det i dag
foreligger er i prinsippet utdatert med tanke på overordnede føringer og føringene i
kommuneplanens samfunnsdel – dette henger sammen med tiden det har tatt å utarbeide
planen, og det faktum at samfunnsdelens føringer for arealutvikling og fordeling av
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befolkningsvekst ikke lå til grunn da arealbruksinnspill ble innhentet. For at Ringerike
kommune skal komme videre i sitt planarbeid og få startet prosessen med ny planstrategi, er
det derfor avgjørende at vi nå får et vedtak av kommuneplanens arealdel.
Kommunal planstrategi vil ta for seg en vurdering av behov for revidering og oppstart av nye
planarbeider. Kommunal planstrategi skal være vedtatt senest ett år etter konstituering av nytt
kommunestyre.
Rådmannens vurdering
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas slik den nå
foreligger.
Vedlegg
1. Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2017)
2. Begrenset høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2018)
3. Planbeskrivelsen
4. Planbestemmelsene
5. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder
6. Oversiktskart – Ringerike kommune
7. Sonekart – Hønefoss, Heradsbygda, Haugsbygd
8. Sonkart – Sokna
9. Sonekart – Hallingby
10. Sonekart – Tyristrand-Ask-Nakkerud
11. Sonekart – Nes i Ådal
12. Arealregnskap
13. Revidert grovsiling gnr/bnr 130/51
14. Alle uttalelser ved høring og offentlig ettersyn
15. Alle uttalelser ved begrenset høring og offentlig ettersyn
16. Oversik – Endringer i bestemmelsene
17. Temakart – adkomstveier til nye utbyggingsområder
18. Trekking av innsigelse – Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen
Ringerike kommune, 23.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
ass. rådmann: Terje Dahlen
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Kammerud Katrine
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Arkivsaksnr.: 18/4594-4

Arkiv: 121

Varsel om oppstart av regional plan for lokalisering av tømmerhavn
og høring av planprogram
Saksnr.: Utvalg
5/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
22.01.2019
31.01.2019

Forslag til vedtak:
Formannskapet viser til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, datert 6.
desember 2018 og vedtar at Ringerike kommune sender innspill til forslag til planprogram som
lyder:
«Ringerike kommune vurderer at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de
teamer som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen».

Hva gjelder saken
Denne saken handler om å gi innspill til foreslått planprogram som fylkesutvalget vedtok å
sende på høring og til offentlig ettersyn den 5. desember i sak 69/18. Planprogrammet gir
rammer for det videre planarbeidet gjennom omtale av bakgrunn og formål, føringer,
planfaglige rammer, kunnskapsbehov, samt organisering og gjennomføring av planarbeidet.
Høringsfristen er 4. februar 2019. Rådmannen anbefaler formannskapet å gi en høringsuttalse
om at forslag til planprogram på en god måte ivaretar at de teamer som er viktig for
skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen.
Forslag til høringsuttalelse:
«Ringerike kommune vurderer at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de
teamer som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen».

Bakgrunn
Bakgrunnen for beslutningen om oppstart av planarbeidet var skognæringens behov for
langsiktig lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen. Totalt skipes ca. 300.000 m3
virke ut over Lierstranda tømmerhavn i dag. Dette er Norges største
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havn for utskiping av tømmer, og helt avgjørende for skogbruket på Østlandet. Havnen ligger i
et område som skal omdannes til Fjordbyen med høy utnyttelse til bolig og næring.
Skognæringens behov for havn for utskipning av tømmer til avtakere i inn og utland, og
videreføring av havn som del av råvarehåndteringen til en mulig ny tømmerforbrukende bedrift
på Tofte – (Silva Green Fuel), er den direkte årsaken for at dette regionale planarbeidet
igangsettes. Så skal skognæringens behov veies mot samfunnets andre planer og behov for
areal i området. Det er disse avveiningene og mulige løsninger som skal gjøres i den regionale
planen.
Formål
Formålet med det regionale planarbeidet er å finne lokalitet for etablering av tømmerhavn i
Drammens-Oslo fjorden som sikrer at den blir en sentral del av transportsystemet i den
økonomien der verdiskapningen er basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske
ressurser (bioøkonomi).
Et viktig utgangspunkt for å finne innretning av denne regionale planen er at skogvirke som
bearbeides har 5 til 7 ganger høyere samfunnsnytte enn råstoff som eksporteres. Tiltak i den
regionale planen bør derfor legge til rette for at bearbeidingen kan skje nasjonalt.
Foreløpige forslåtte lokaliteter
For å finne riktig løsning for tømmerhavn må den være med å legge til rette for at skogvirke
kan bearbeides i Norge, at lokaliseringen ikke medfører for store konflikter og belastninger for
mennesker, dyr eller områder. Løsningen må også være så rimelig som mulig både med tanke
på hva selve havnen koster og hva det koster å anlegge vei og jernbane fram til havnen.
Havnen må også plasseres slik at tømmeret effektivt kan transporteres fra skogen og fram til
havnen. I tillegg er det noen krav til størrelse på selve kaien, dybden på farleden og størrelsen
på lager ved havn og eventuelt tilleggslager (baklager). Med utgangspunkt i disse faktorene er
det foreløpig foreslått at følgende lokaliteter undersøkes nærmere, (markert med grønn sirkel):
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For å kunne finne riktig lokalisering vil det også være viktig å avklare hva som skal lokaliseres.
I figuren under vises litt skjematisk hvilke funksjoner en tømmerterminal for skip kan ha. Det
som krever minst areal er beskrevet til venstre og så blir arealbehovet større jo lenger til høyre i
figuren en beveger seg.

Buskerud fylkeskommune har varslet at hvis utfallet blir at en lokalitet peker seg ut som et
aktuelt sted for tømmerhavn kan det være aktuelt å bruke regional planbestemmelse etter pbl. §
8-5. En slik bestemmelse kan fastsette at det for et tidsrom av inntil ti år nedlegges forbud mot
at det blir iverksatt særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere
avgrensede geografiske områder, eller bestemme at slike tiltak uten slikt samtykke bare kan
iverksettes i samsvar med godkjent arealplan etter denne lov. Dette vil sikre tid til å
gjennomføre nødvendig planleggings arbeid for å etablere en havn.
Organisering og gjennomføring av planarbeidet
Styringsgruppa for planarbeidet består i dag av Lier kommune, Drammen kommune, Ringerike
kommune (representerer innlandskommuner med skoginteresser), Fylkesmannen, NHO, LO,
representant fra akademia og Buskerud fylkeskommune. Varaordfører og ass.rådmann i
Ringerike kommune er medlem i styringsgruppa og næringssjef i Ringerike kommune er
medlem i arbeidsgruppa (som representant for innlandskommuner med skoginteresser).
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune har hatt og har representanter inn i både styringsgruppe og arbeidsgruppe.
Vi har dermed fått medvirke og påvirke planprogrammet sine rammer for det videre
planarbeidet gjennom omtale av bakgrunn og formål, føringer, planfaglige rammer,
kunnskapsbehov, samt organisering og gjennomføring av planarbeidet. Næringssjef har løpende
kontakt med aktører i skognæringen for å avstemme om vårt planarbeid er i tråd med
skognæringens behov.
Rådmannens vurdering er at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de temaer
som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen.
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Vedlegg
Forslag til planprogram for regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens/Oslofjorden
Melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, datert 6. desember 2018

Ringerike kommune, 20.12.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Terje Dahlen
saksbehandler: Harriet Slaaen
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Arkivsaksnr.: 18/5030-3

Arkiv: F30

Bosetting av flyktninger i 2019
Saksnr.:
/
6/19
/

Utvalg
Integreringsrådet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
28.01.2019
22.01.2019
31.01.2019

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune vedtar å bosette 30 flyktninger i 2019.
Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Saksutredning
Ringerike kommune mottok 12.12.18 en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDI) om å bosette 30 flyktninger i 2019.
Det behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019. Av disse er 150 enslige
mindreårige, hvorav 40 er under 15 år.
Ringerike kommunestyre vedtok etter anmodning fra IMDI å bosette til sammen 40 flyktninger
i 2018, først 35 og så 5 etter en tilleggsanmodning i september. Det ble dag vedtatt ikke å
bosette flere unge enslige mindreårige.
Ringerike kommune har de siste årene gjort vedtak om bosetting av flyktninger i tråd med
IMDI’s anmodninger. Anmodningstallene nådde en topp i 2016 med 100 flyktninger, men har
etter den tid gått kraftig ned.I 2018 ble det bosatt til sammen 38 flyktninger og 1 person på
familiegjenforening.
For å håndtere det store antallet flyktninger som ble bosatt i 2016 og 2017, ble mange
kommunale tjenester utvidet. I takt med reduserte behov bygges disse tjenestene nå ned igjen.
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Dette innebærer færre ansatte og omstillinger i sektorene. Kommunestyret vil få nærmere
orientering om dette i en melding som legges fram for kommunestyret våren 2019.
Bemanningsreduksjonen skjer i størst mulig grad ved overføring til andre ledige stillinger i
kommunen. Dersom det skulle bli nødvending med reell nedbemanning og oppsigelser, vil
rådmannen komme tilbake med dette i en egen sak.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune har årlig bidratt til bosetting av flyktninger i tråd med mottatte
anmodninger fra IMDI. Rådmannen anbefaler at IMDI´s anmodning om bosetting av 30
flyktninger i 2019 blir fulgt.
Dersom det i løpet av 2019 skulle komme endret anmodning fra IMDI, vil rådmannen legge
fram ny sak om dette.
Vedlegg
Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2019.

Ringerike kommune, 17.12.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim
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Arkivsaksnr.: 18/5181-1

Arkiv: H41

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst"
Saksnr.:
/
/
46/18
7/19
/

Utvalg
Råd for funksjonshemmede
Eldrerådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
08.01.2019
22.01.2019

Forslag til vedtak:
Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette
etablering av 21 nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer og føringer som ligger
i denne sak.

Innledning / bakgrunn
Høsten 2018 er det gjennomført forprosjekt for planlegging av 21 nye omsorgsboliger på Hov.
Forprosjektet baserer seg på forutsetninger fra skisseprosjekt gjennomført våren 2018.
Skisseprosjektet ble behandlet politisk som orienteringssak i kommunestyret (sak 78/18) i juni
2018.
Prosjektet planlegges lagt ut på anbudskonkurranse ved årsskiftet, med planlagt kontrahering
februar/mars 2019. Oppstart vil skje i slutten av mai/juni 2019. Prosjektet på Hov ØST
planlegges utført/samkjørt med Hov VEST (presenteres i egen sak). Dette med tanke på
mulige synergieffekter som følge av felles rigg og drift, administrasjon, logistikk, HMS, og
med tanke på minimalisering av trafikk, støy og annen anleggsbelastning for nabolaget.
Beskrivelse av saken
I forbindelse med behandling av sak 107/16 «Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, behovsanalyse», vedtok kommunestyret at Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på
Hov og i Heradsbygda videreføres. Denne saken omhandler prosjekt i handlingsprogrammet
for 2019- 2021; «Hov omsorgsboliger (Hov Øst)».
Prosjektet «Hov Øst» omhandler bygging av 21 omsorgsplasser finansiert som omsorgsboliger
med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig kommunal tomt i
området ved Hov gård.
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Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til formålet og vil gi en bra utnyttelse av dette
området, med sentral beliggenhet, gode dagslysforhold, solforhold og utsikt.
Prosjektet var første gang til politisk behandling i formannskapets sak 191/16 «Hov og
Heradsbygda omsorgsboliger –Valg av løsninger og rammebetingelser». Saken ble trukket, og
sendt tilbake til rådmannen for videre saksbehandling grunnet spørsmål vedrørende skissert
kostnadsnivå. I det videre arbeid med saken kom bl.a. husbanken med endringsforslag som gjør
at konseptet nå framstår ganske annerledes. Den viktigste premissendring er at husbanken ikke
godtok et planlagt større innslag av unge psykisk funksjonshemmede i dette området, og
kommunen måtte endre definisjon av målgruppen fra «unge brukere» til «eldre
omsorgstrengende uavhengig av diagnose». I realiteten betyr dette at leilighetene vil bli tilbudt
godt voksne/eldre psykisk funksjonshemmede (50-60 år), og unge psykisk funksjonshemmede
vil bli tilbudt ledige leiligheter sammen med jevngamle i eksisterende boligmasse spredt i
kommunen, samt i det planlagte borettslaget Hov Vest (kommer til behandling i februar 2019),
og som også vil være øremerket denne gruppen som for første gang flytter ut av
foreldrehjemmet. Endringene har også ført til at institusjonspreget er borte, og bygningsmassen
vil passe godt inn i eksisterende bebyggelse.
Følgende hovedføringer og forutsetninger legges til grunn for utlysning og
konkurransegrunnlag etter forprosjekt:








Hovedprinsipper fra skisseprosjekt videreføres.
Egnethetsvurdering og kalkyle viser at bygget er egnet for bygging i massivtre uten fare
for vesentlig merkostnad. Bygget beskrives derfor som et massivtre bygg hvor
hoveddelen av yttervegger og bærende komponenter er massivtre.
Det anses ikke hensiktsmessig å bygge etter BREEAM - metodikki, dette vurdert ut ifra
en kost/ nytte vurdering. Se neste avsnitt (Forutsetninger energi, miljø og klima).
Ambisjon om svært lavt energiforbruk, men i forhold til et kost/ nytte perspektiv. Se
neste avsnitt (Energikrav og energiløsninger). Mål om lave FDV- kostnaderii for å
sikre løsninger som medfører lavest mulig driftskostnader i et kost/ nytte perspektiv.
Optimal drift for ansatte/ brukere: løsninger som ivaretar god logistikk og rasjonell drift
med tanke på bemanning, deriblant avfallsløsninger, felles kjøkkenløsninger og
tilrettelegging for velferdsteknologi.

i

BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.. BREEAM har vist seg å være et
effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere miljørettet
bærekraftig tenkning i alle ledd.
Et BREEAM sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og
Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse,
helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt
forurensning.
ii

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDVkostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller
rivning.
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Forutsetninger energi, miljø og klima
Bygging etter BREEAM er i flere sammenhenger en fornuftig måte å organisere et
byggeprosjekt på med tanke på miljøsertifisering, men det er ikke gitt at BREEAM er
hensiktsmessig i alle prosjekter. I dette prosjektet har prosjektledelsen vurdert at BREEAM
ikke er hensiktsmessig ut i fra et kost/ nytte-perspektiv. Som et alternativ til BREEAM har
prosjektledelsen valgt å legge til grunn klima og miljøplan for Ringerike kommune, samt å
utforme en miljøoppfølgingsplan som tar for seg de mest vesentlige elementer fra BREEAM.
Gjennom bevist og aktiv styring av dette i fra tidlig prosjektering, mener vi miljøaspektet er
meget godt ivaretatt og kan dokumenteres tilfredsstillende gjennom miljøoppfølgingsplanen og
øvrig dokumentasjon i prosjektet.
Bygging etter BREEAM-metodikk ville i dette tilfellet gitt en merkostnad grovt estimert til
minimum ca. 2 MNOK. Merkostnaden vil og kunne bli betydelig høyere avhengig av hvilke
krav og forutsetninger man stiller. I tillegg kan bygging etter BREEAM metodikk låse
byggherren til en rekke valg og forutsetninger som medfører at kostnader knyttet til
materialbruk og levetidskostnader blir høyere for å oppnå BREEAM poeng. Det vil antagelig
være fornuftig om Ringerike kommune gjør en overordnet utredning på hvilke prosjekter og
med hvilke forutsetninger BREEAM-metodikk skal legges til grunn.

Energikrav og energiløsninger:
I dette prosjektet er det forutsett å legge til grunn energikrav i TEK17 iii med noe forbedringer
der det er hensiktsmessig med tanke på kost/nytte (blant annet noe forbedret krav til U-verdi
og tekniske anlegg). Det er ikke forutsatt å følge såkalt «Passivhus» standard». Det er gjort
detaljerte vurderinger og energiberegninger fra energirådgiver i skisseprosjektet som viser at
nytteverdien vil være lav både med tanke på kostnad og miljø perspektiv. Kalkulert
inntjeningstid ved å legge til grunn passivhus standard ville vært ca. 51 år. Dette skyldes blant
annet at energiforbruket i bygget er lavt og at det kun bor en beboer pr. leilighet.
Bygging etter «passivhus-standard» ville i dette prosjektet medført en økning i prosjektkostnad
på anslagsvis 1100 kr/ m2 (ifølge norsk prisbok), totalt ca. 3 MNOK.
I tillegg til forbedringer utover TEK17 krav som gir lavere energiforbruk, har prosjektet
forutsatt å oppnå energimerke grønn A (tilsvarer meget lavt energiforbruk fra en miljøvennlig
energikilde). En forutsetning for å oppnå energimerke A blir å implementere solcelle teknologi.
Solceller er lagt inn i prosjektet, og vil realiseres dersom en søknad om støttemidler fra Enova
og klimasats imøtekommes. Prosjektet har som ambisjon å ta i bruk ny teknologi med
«rammeløse solcellepaneler» hvor solcellene blir integrert i selve takflaten, noe som i tillegg til
god estetikk og er en meget driftseffektiv løsning.
Foreløpige beregninger for solcelleanlegg viser en nedbetalingstid på ca. 20 år med de
forutsetninger som er lagt til grunn. Anlegget vil kunne levere ca. 70.000 kWh årlig. Garantert
teoretisk levetid for anlegget er 30 år (garantert effekt +85%), men faktisk levetid har vist seg
iii

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.
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å ligger på normalt 50 år+ for hoveddelen av anlegget. Spådde økninger i strømprisen og mulig
effektprising av strømmen vil kunne gjøre regnestykket betydelig mer lønnsomt. Fremtidige
muligheter for lagring og styring av strøm og energi i bygninger vil kunne bidra ytterligere
positivt.
Økonomiske forhold
Kostnadskalkyleniv fra forprosjektet angir nå kalkulert samlet prosjektkostnad for
omsorgsboligene, inkl. mva og avsetning for usikkerhet. Et spesifisert oppsett vil følge saken til
formannskapet (som økonomiutvalg) på eget vedlegg, unntatt offentlighet jfr. Ofl. § 14.
Rådmannen anser det nødvendig å skjerme disse opplysningene for å kunne gjennomføre en
reell anbudskonkurranse. Med den situasjonen som i dag råder på dette markedet, ville det
være lite hensiktsmessig å gå ut offentlig med hvor mye ressurser Ringerike kommune kan
akseptere å bruke på prosjektet, i forkant av en anbudskonkurranse.
I tillegg til kalkulert prosjektkostnad for bygging av omsorgsboligene vil det også påløpe
kostnader i forbindelse med etablering av infrastruktur i hele området på Hov, deriblant fortau,
gangveier og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i forbindelse med
reguleringsprosessen, og er et resultat av omregulering for hele området. Kostnadene for ny
infrastruktur vil inngå som en del av den totale prosjektkostnaden og dekkes av prosjektet,
men må holdes utenfor beregning av anleggskostnader i forhold til husbanken.
Kalkylen inneholder endringer/justeringer som gir en økning i forhold til tidligere skissprosjekt,
og som i hovedsak basert på følgende forhold:


Prosjekteringen har avdekket behov for løsninger som ikke var redegjort for i
brukerprosess/ skisseprosjekt, deriblant felles anretningskjøkken/ kjølerom, nøkkelfritt
bygg. Det er og forutsatt noe økt kvalitet i forhold til materialer og tekniske løsninger
for å ivareta lave driftskostnader, eksempelvis fasadekledninger og innvendige
overflater.



Omfanget av prosjektering har økt noe utover det som var forutsatt i skisseprosjektet.
Skyldes delvis at man har brukt mye tid på å planlegge gode massivtreløsninger som
foreløpig ikke er standard løsninger, men som er helt nødvendig for å sikre kostnad og
kvalitet i prosjektet. Dette er og essensiell kunnskap og erfaringer med tanke på at
Ringerike kommune ønsker fremtidige bygg i massivtre.



Usikkerhetsanalyse gjennomført høsten 2018. Reserver og marginer er økt fra skisse- til
forporsjekt, grunnet markedsituasjonen. Dette skyldes risikovurdering og forhold man
har blitt klar over underveis i forprosjektet. Deriblant tilbakemeldinger fra avholdte
anbudskonkurranser på tilsvarende bygg, samt en generell vurdering av tilstanden i
markedet i flere prosjekter.



Løst inventar og møblering var ikke medtatt i skisseprosjektet. Dette har prosjekteier
besluttet at skal medtas i prosjektet, og er nå innkalkulert. Likeens etablering av Banokonseptv reltart til baderomsløsninger.

iv

Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er
verdien for anslått prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått
prosjektkostnad beregnet innenfor 85% sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er
det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen.
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Det er forutsatt implementering av solcelleteknologi i prosjektet, samt snøsmelteanlegg
i utvendige trapper. Dette er nå innkalkulert i prosjektet.

Det er viktig å presisere at samtlige tiltak som er beskrevet her er avgjørende for å holde lave
drifts- og vedlikeholdskostnader over tid, samt effektiv og rasjonell drift og logistikk i bygget.
Fra skisseprosjekt til forprosjekt har det ikke vært noen økning av kostnader som følge av
endret areal eller overordnede løsninger. Kostnadskalkylen (P85) tar høyde for en normal
markedssituasjon, men med en rimelig margin med tanke på hva prosjekteringsgruppe og
prosjektleder vurderer usikkerheten i markedet til å være. Dersom det er få tilbydere, evt. i
kombinasjon med uheldig timing i forhold til markedet kan dette i verste fall føre til en
vesentlig økning i forhold til kostnadsrammen. Dersom mottatte anbud er vesentlig høyere enn
vedtatt kostnadsramme og denne ikke blir økt tilsvarende, vil man måtte påregne å avlyse
anbudskonkurransen, omprosjektere med andre forutsetninger og utlyse på nytt. Løsninger og
arealer anses for å være «ferdig knadd» med lite rom for justeringer.
Framtidige FDV-kostnader er ikke lagt inn i investeringskalkylen, men vil bli lagt inn i
driftsbudsjett/HP 2020 – 2023.
Refusjoner:
Refusjoner og tilskudd blir utbetalt i ettertid (etter innflytting). Kommunen får refundert moms
for boliger rettet mot dette formålet.
Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en
anleggskostnad på kr. 3 226 000,-. Dette vil gi en maksimalt uttelling når det gjelder
investeringstilskudd på kr. 1 452 000,-/boenhet. Husbanken forutsetter da at omsorgsplassen
er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem
og annen velferdsteknologi. Disse krav er ivaretatt, og maksimalt investeringstilskudd kan
påregnes.
Rådmannens vurdering
Etableringen av omsorgsboligene på Hov øst, i henhold til planlagt forprosjekt, vil gi meget
godt tilpassede, fremtidsrettede og driftseffektive omsorgsplasser.
Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi eller fremdrift. Planer
fremkommet i forprosjektet er langt fremskredne og utviklet utover hva som er vanlig i en
forprosjektfase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte elementer i
prosjektet. Den største usikkerheten i prosjektet før innhenting av anbud vil være
markedssituasjonen. Ringerike kommune er i en fase hvor mange store prosjekter skal utlyses
og settes i gang på nesten samme tid, samtidig er det forhold som tyder på at «markedet er
hett».
v

Bano-bad er et konsept på et baderom som reduserer pleierens belastning og forbedrer brukernes livskvalitet.
Pleiearbeid i sykehjem, omsorgsboliger og sykehus er svært arbeidskrevende og vi har lenge fokusert på de
belastninger pleieren møter og brukernes funksjonsbehov. Bano baderomkonsept er et resultat av mer enn fem
år med forskning og grundige studier. Hovedpunktene i Bano konseptet:
• Funksjonelle baderom - gjennom fleksibilitet
• God livskvalitet - gjennom økt selvstendighet
• Bedre arbeidsmiljø - mindre belastning for pleier
• Høydejustering - kan tilpasses alle beboere
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Manglende interesse i markedet vil kunne gi et negativt bidrag i forhold til kalkulerte
kostnader. Gitt en normal markedssituasjon vurderer rådmannen at en vesentlig økning av
kostnadsrammen (utover P85) er lite sannsynlig. I den samlede kalkyle ligger også kostnader til
personalfasiliteter som parkeringsplasser, kontorer, vaktrom, toalett og garderober.
Rådmannen vil presisere at prosjektets kostnader i dag baserer seg på kalkyler. Etter at
anbudsrundene er ferdig og anbyder akseptert, vil kommunen vite med større sikkerhet
omfanget av investeringensstørrelse.
Det er i prosjektet planlagt løsninger som ivaretar god logistikk og rasjonell drift med tanke på
bemanning, deriblant avfallsløsninger, kjøkkenløsninger og tilrettelegging for velferdsteknologi.
Helse og omsorg forventer gode synergieffekter med tanke på drift og bemanning knyttet til
andre omsorgsboliger i området, deriblant det nye borettslaget Hov Vest, som kommer til
behandling i februar 2019.
Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte til bygging av inntil 21
enheter. Dette vil medføre en meget god utnyttelse av tomten til det aktuelle formålet.
Vedlegg
1. Tegninger forprosjekt.
- Fasade Nord og Vest
- Fasade Sør og Øst
- Plan u-etasje
- Plan 1. etasje
- Plan 2. etasje
2. For formannskapets behandling: Økonomiske forhold, - Unntatt offentlighet jfr. Ofl.
§14.

Ringerike kommune, 07.12.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Trond Skogdal, prosjektansvarlig/Sveinung Homme, seniorrådgiver
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Arkivsaksnr.: 18/5368-1

Arkiv: V50

Veterinærvakt
Saksnr.: Utvalg
8/19
Formannskapet

Møtedato
22.01.2019

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune skal sørge for tilfredsstillende tilgang på nødvendig veterinærhjelp
for alle dyreslag, på dagtid og utenom ordinær arbeidstid.
2. Rådmannen gis fullmakt til å se på ulike løsninger for å kunne gi tilfredsstillende tilgang
på nødvendig veterinærhjelp, og bl.a. å se om det er mulig å dele opp vakta i smådyr og
produksjonsdyr (inkl. hest).
3. Det åpnes opp for at det også kan innføres en egenandel for å kontakte smådyrvakt,
dersom dette kan sikre bedre tilbud for smådyreiere.
4. Rådmannen skal arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i regionen om
en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres).
Sammendrag
Eksisterende avtale om kjøp av veterinærtjenester utenom ordinær arbeidstid går ut juni 2019.
Rådmannen skal derfor gå i gang med ny anskaffelse. Det vil derfor være nå vi har mulighet for
å se om det bør gjøres endringer i dagens ordning, og rådmannen ønsker noen prinsipielle
avklaringer rundt dette. Det er særlig aktuelt å se på om vaktordningen kan organiseres på en
annen måte enn i dag, f.eks. ved å dele opp smådyr og produksjonsdyr (inkl. hest), og hvorvidt
det kan innføres en egenandel som kan være med på å finansiere en ny ordning.
Bakgrunn
Kommunen har ansvar for å sørge for at det er tilgjengelig nødvendig veterinærhjelp for alle
typer dyr, og dette er presisert i dyrehelsepersonelloven § 3 a:
«Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.
Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær
arbeidstid.»
Når det gjelder veterinærtjenester utenom ordinær arbeidstid, så skal kommunen organisere en
vaktordning. Det vil si at veterinærhjelp kan skaffes på kvelds- og nattestid, i helger og på
helligdager. Veterinærvakta skal bidra til god dyrevelferd, dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg
mat og at miljøhensyn blir ivaretatt.
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Eksisterende avtaler om kjøp av veterinærtjenester går ut juni 2019. Det er derfor rådmannen
nå går i gang med anskaffelse, slik at vi får nye avtaler på plass. Rådmannen ber om noen
prinsipielle avklaringer når vi nå skal i gang med ny runde. Det er nå vi har mulighet til å gjøre
justeringer, for å imøtegå de utfordringene og innspillene som vi har fått.
Innledning om dagens veterinærvaktordning
Dagens veterinærvakt i Ringerike og Hole består av fem privatpraktiserende veterinærer som
har ansvaret for både smådyr og produksjonsdyr. Veterinærene går i turnus og har selv
ansvaret for å delegere vakta seg imellom dersom de ikke har mulighet til å ta oppsatt vakt.
Månedlige vaktlister sendes til kommunen, og veterinærene får utbetalt tilskudd etter antall
gjennomførte vakter.
Veterinærvaktområdet dekker både Ringerike og Hole. Det er få produksjonsdyrbesetninger i
begge kommunene og det er store avstander mellom besetningene. For veterinærer på vakt kan
dette føre til store reiseavstander og lite inntjening på produksjonsdyr. I begge kommunene er
det et økende antall smådyr (kjæledyr/selskapsdyr). Smådyr er ofte enklere å frakte slik at
veterinæren ikke nødvendigvis behøver å reise hele veien ut til dyret.
Ansvaret for å organisere en veterinærvaktordning ble overført til kommunene 01.01.08.
Ordningen omfatter både smådyr og produksjonsdyr, og det skal til enhver tid være en
veterinær på vakt utenom ordinær arbeidstid. Hole og Ringerike utgjør et vaktdistrikt.
Ringerike har påtatt seg driftsansvar, og har inngått en formell samarbeidsavtale med Hole.
Vaktordningen skal være selvfinansierende med øremerkede midler som består av
vaktgodtgjøring til veterinær på vakt og et administrasjonstilskudd. Deler av
administrasjonstilskuddet brukes til å betale en av veterinærene for ansvaret med oppsett av
vaktlister og innsending av lister for utbetaling. Mens resten går med til å dekke øvrige
administrasjonskostnader (telefon mm.)
Den kommunale veterinærvakta er en felles vaktordning som skal sørge for at alle syke og
skadde dyr har et tilbud om veterinærhjelp utenom ordinær arbeidstid. De øremerkede midlene
er tilpasset dette opplegget, og skal i utgangspunktet dekke kommunens kostnader.
Kommunen mottar noen klager i løpet av året. Det går i hovedsak på lang tilkallingstid, pris,
men har også gått på veterinærens kompetanse. Når det gjelder vurderinger i forhold til
veterinærens kompetanse er dette forhold Mattilsynet tar stilling til.
Våren 2017 opplevde vi en kritisk situasjon på Ringerike, hvor vi stod uten veterinær for
produksjonsdyr på dagtid. Det var derfor kommunen valgte å yte driftstilskudd for at noen
skulle være villig til å påta seg ansvaret for å tilby veterinærtjenester for produksjonsdyr. Først
i januar 2018 fikk vi noen på plass.
Dette er altså noe kommunen yter i tillegg til de statlige overføringene kommunen mottar, og
er en ordning som kommer i tillegg til å organisere en vakt på kveld, natt og helgestid.
Per 2018 mottar Ringerike kommune et øremerket tilskudd (som omfatter vaktdistriktet Hole
og Ringerike) på ca. kr. 814 500,- og et administrasjonstillegg på ca. kr 34 000,-. I tillegg har
Ringerike kommune bevilget et driftstilskudd på kr. 300 000,- til veterinær som kjører
produksjonsdyrpraksis på dagtid (kl. 08-16).
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Erfaringer med dagens vaktordning og utfordringer fremover
Fra oktober til desember 2018 har det blitt gjennomført en evaluering av dagens
veterinærvaktordning.
Landbrukskontoret har gjennomført samtaler med:
- Alle fem veterinærene som er i dagens vaktordning
- Norderhov sogneselskap og Hole landbrukslag
- Smådyrklinikkene i området (Dyrlegene i Norderhov, Hønefoss dyrehospital og Ringerike
dyreklinikk)
- Dyrebeskyttelsen Ringerike
- Mattilsynet
Veterinærene som er i ordningen forteller at det er et større press på telefonen nå enn tidligere,
og at terskelen for å kontakte veterinærvakta er lav. Størstedelen av henvendelsene gjelder
hund og katt, deretter hest, produksjonsdyr og ville dyr. Det er store variasjoner i antallet
henvendelser, alt fra ingen henvendelser til fem i løpet av en kveldsvakt. Det er stor variasjon i
hvor fornøyde dyreeierne er med den kommunale veterinærvakta.
Flere av de som landbrukskontoret har vært i kontakt med sier at det kan være aktuelt å dele
veterinærvakta i to, en for smådyr og en for produksjonsdyr. Samtidig er det krevende å få
dette til i praksis dersom ikke potten for vaktgodtgjørelse øker, og at det blir mer midler
tilgjengelig. Kommunen yter tilskudd for at veterinæren skal være tilgjengelig, mens dyreeier
betaler for å kjøpe tjeneste fra veterinæren. Altså er det opp til veterinæren selv å angi pris
overfor kunden sin.
Dersom vakta skal deles i to så er det viktig at vaktgodtgjørelsen og det som hentes inn av
oppdrag i sum er tilnærmet likt som i dag. Det er en trend at inntjeninga for produksjonsdyr
har gått ned de siste årene. Størst muligheter for inntjening, er det innenfor smådyr, noe som
kanskje kan skyldes at det finnes forsikringsordninger som dekker skade og sykdom.
Ulike måter å organisere veterinærvakta
Kommunene står fritt til hvordan de velger å organisere en klinisk vakt utenom ordinær
arbeidstid, og velger derfor den ordningen som de mener er best ut i fra lokale forutsetninger.
Som alle beredskapsordninger må kommunen forholde seg til den rammen som er gitt. Og det
er økonomien som setter rammene for hvilke løsninger som kan være aktuell fremover.
I Ringerike har vi hatt en veterinærvakt som skal betjene alle dyreslag. Dyreeier henvender seg
til vakttelefonen 32 13 17 00 og vil deretter komme i kontakt med vakthavende veterinær.
Mange kommuner har ett vakttelefonnummer. Noen kommuner har lister som viser hvilken
veterinærer som har vakt når, og så er det dyreeier som må orientere seg om hvem som er på
vakt. Noen har delt vakt mellom kjæledyr/selskapsdyr/smådyr og hest/produksjonsdyr, med
ulike numre. Mens noen kommuner har utfordringer med tilgang på veterinær til
produksjonsdyr har andre utfordring med å få avtaler med veterinær til smådyr. Noen
kommuner har innført brukerbetaling for å kontakte veterinærvakta, og prisene varierer fra kr.
6,- til kr. 32,- per minutt.
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Selv om Ringerike har en etablert veterinærvaktordning, så vil det være naturlig å se på
hvorvidt vi bør foreta justeringer for kommende avtaleperiode (2019-2024).
Det er særlig tre varianter som kan være aktuelle:
#1: Fortsette som i dag
Veterinærvakta videreføres som i dag. Altså å gjøre avtale med selvstendige veterinærer
(4-6 stk.), som går turnus, og at disse betjener alle dyreslag utenom ordinær arbeidstid
(kl. 16-08) og i helgene. Fordelen med denne ordningen er at dette er innarbeidet rutine og
praksis, og dermed lett å videreføre. Flere av veterinærene som er i ordningen i dag har gitt
uttrykk for at det kan være aktuelt å fortsette. Utfordringa er at vi ikke møter forventningene
til særlig smådyreiere, og at det må stilles krav til deltakende veterinærer om tilgang til lokaler,
responstid, og at det trolig bør være et tettere samarbeid med kommunen og deltakende
veterinærer.
#2: Ett foretak tar all vakt
Veterinærvakta betjenes av en dyreklinikk eller foretak som påtar seg all vakt utenom ordinær
arbeidstid (kl. 16-08) og i helgene. Dette vil kunne gi bedre tjenester til smådyr, ved at vakta
primært er lokalisert til en klinikk. Dette kan også være med på å øke kundetilfanget for
klinikken. For de med produksjonsdyr vil tilbudet kunne bli dårligere da det er få som har
kompetanse og utstyr til å behandle produksjonsdyr i Ringerike.
#3: Dele veterinærvakta i to, med en vaktordning for smådyr/selskapsdyr og en vaktordning
for produksjonsdyr og hest
Veterinærvakta for smådyr/selskapsdyr betjenes av en smådyrklinikk, evt. flere
smådyrklinikker, utenom ordinær arbeidstid (kl. 16-08) og i helgene.
Veterinærvakta for produksjonsdyr og hest betjenes av ett foretak/flere veterinærer, og at disse
sikrer veterinærtjenester hele døgnet. Finansering vil bli den største utfordringa, når en
vaktordning skal deles i to vaktordninger. Her kan det f.eks. vurderes å finansiere deler av
smådyrvakta gjennom brukerbetalinger.
Økonomi
Klinisk veterinærvakt er et kommunalt ansvar, men finansieringen skjer ved øremerkede
tilskudd, ca. kr. 814 000,-, samt et administrasjonstilskudd på ca. kr 34 000,-. Kommunen
administrerer i prinsippet ordningen som de selv vil. Det er varslet at det kan bli endringer, og
at dette tilskuddet på sikt vil inngå i rammefinansieringen til kommunen.
I tillegg til statlig bevilgning har også Ringerike kommune bevilget egne midler til å sikre
tilgang på dyrehelsepersonell. I 2018 og 2019 har kommunestyret bevilget kr. 300 000,- i
driftstilskudd for produksjonsdyr (dagtid kl. 08-16).
Kjøp av veterinærtjenester faller inn under regelverket til offentlige anskaffelser. Ringerike tar
sikte på å gjennomføre en konkurranse i løpet av vinteren 2019 (jan-mars). Nåværende avtale
om kjøp av veterinærtjenester løper frem til juni 2019.
For å finansiere en eventuell utvidet ordning, kan det vurderes å innføre en brukerbetaling for
den nye vakta (smådyr/selskapsdyr). På den måten vil de som henvender seg til vakta være med
på finansiere deler av vakta.
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I 2017 ble rapporten «Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren»
levert til kommunal- og moderniseringsdepartementet og finansdepartementet. Anbefalingene i
denne er at rammefinansiering skal være hovedprinsippet for all finansiering av
kommunesektoren. Det er foreløpig uklart om den videre oppfølgingen av dette arbeidet kan
føre til endringer i utformingen av tilskudd til kommunale veterinærtjenester. I lys av pågående
kommunesammenslåinger og regionreform er det også grunn til å anta at det kan komme
endringer i forvaltningsmodeller for tilskuddet de nærmeste årene.
Siden veterinærvaktordningen ble overført til kommunene i 2008 har Ringerike vært
administrasjonskommune for vaktdistriktet Ringerike og Hole. Arbeidet med administrasjon og
oppfølging av veterinærvaktordningen omfattes av landbruksavtale mellom Ringerike og Hole.
Konklusjon og rådmannens vurdering
Tanken bak veterinærvaktordningen er at det i alle deler av landet kan skaffes nødvendig
veterinærhjelp utenom ordinær arbeidstid. Kommunens oppgave er å sørge for at det finnes en
veterinær på vakt, mens veterinærene utfører oppdrag på vakt som selvstendig
næringsdrivende. Avhengig av vakthavende veterinærs kompetanse og tilgang på utstyr vil det
derfor variere noe hvilken behandling veterinærvakta kan gi.
Rådmannen ser at det er ulike problemstillinger med dagens veterinærdekning på Ringerike:
- vaktordningen kan oppleves som krevende for veterinærene som deler vaktene i dag, fordi
mange også har annet arbeid på dagtid.
- Det er vanskelig å finne veterinærer med erfaring og kompetanse innenfor alle dyreslag, og
det er økende grad av spesialisering innenfor de ulike dyreslagene (hund, katt, smådyr, gris,
sau, ku, hest mm.).
- Forventningene fra dyreeier er også under endring, og det er særlig innen hund og katt at det
er ønske om at det utføres mer behandling utenfor ordinær arbeidstid.
Rådmannen ser at det er mange faglige grunner som taler for å skulle dele vakta i to, ikke
minst når det gjelder å få aktuelle tilbydere på banen. Imidlertid er den største utfordringen
med å dele veterinærvakta i to, å skulle finansiere to vaktordninger. I utgangspunktet kan det
være vanskelig å få til to ordninger, uten at det blir bevilget nye midler, både fra sentralt og
kommunalt hold.
Ringerike kommune har søkt om stimuleringstilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud. Tidligere
år har kommunen fått avslag, men i 2018 så fikk kommunen bevilget et tilskudd på kr. 40 000,Hvorvidt kommunen vil kunne få slike midler fremover er usikkert. Kommunen kommer til å
søke om dette, men rådmannen mener at dette ikke bør legges til grunn som disponible midler i
årene 2019 og fremover.
Vaktdistriktet Ringerike og Hole bør arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i
regionen om en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres). Flere som
rådmannen har vært i kontakt med forteller at smådyreiere vil være villige til å reise lenger, for
å kunne få det beste tilbudet. Ved å kunne bevilge noe midler til en felles vaktordning som
dekker et større omland vil det kunne være med i sikre finansiering for en egen vaktordning for
smådyr.
Dersom Ringerike og Hole vaktdistrikt får til et samarbeid med andre kommuner i regionen, vil
dette kunne være med å sikre en grunnfinansiering av en eventuell egen smådyrvakt.
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Dette kan inngå som en opsjon i de nye avtalene som inngås om kjøp av veterinærtjenester
fremover.
Det må det regnes med en omfordeling av dagens pott dersom det skal bli aktuelt med to
vaktordninger. Det må tas høyde for ulikt inntjeningsgrunnlag for ulike dyreslag. Summen av
vaktgodtgjørelsen og det som hentes inn av oppdrag må være tilnærmet likt som i dag.
Rådmannen er usikker på om dette vil være mulig innenfor eksisterende ramme, og hvorvidt
det finnes veterinærer og smådyrklinikker som er interessert i å tilby disse tjenestene.
I vaktdistriktet Ringerike og Hole brukes det i dag ca. 1 ,1 millioner på veterinærvaktordning,
hvorav ca. kr. 848 000,- er øremerket statlig tilskudd, og Ringerike kommune i tillegg bevilger
kr. 300 000,- fra kommunens driftsbudsjett. Hvis det er snakk om endring av dagens
organisering, bør denne potten ses på under ett. Slik at potten som skal omfordeles utgjør ca.
kr. 1 100 000.
Denne potten bør trolig skjevfordeles, slik at en større del av det faste vakttilskuddet tilfaller
vaktordningen for produksjonsdyr, hvor både antall oppdrag og inntjening er lavere enn for
smådyr. Rådmannen legger til grunn at det for begge ordninger må være et fast årlig tilskudd.
Noe ekstra finansiering av smådyrvakta kan hentes inn ved å innføre en brukerbetaling, slik at
de som henvender seg til vakta også er med på å finansiere den. Noen kommuner har innført
brukerbetaling for å kontakte veterinærvakta, og prisene varierer fra kr. 6,- til kr. 32,- per
minutt. Brukerbetaling er også en måte som er mer og mer vanlig i dagens samfunn. Det finnes
ingen mulighet til å hente ut statistikk over hvor mange som kontakter veterinærvakta i dag,
antallet varierer, og ligger trolig et sted mellom 0-5 per dag. Siden det finnes en privat
vaktordning på smådyr, er det rimelig å anta at mange henvendelser kommer dit.
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Rådmannen ønsker å vurdere hvordan en form for egenbetaling kan inngå for å finansiere en
egen vaktordning for smådyr/selskapsdyr, og at dette blir et variabelt tilskudd som kommer i
tillegg til en fast årlig godtgjørelse. Det vurderes ikke som aktuelt å innføre denne type
brukerbetaling for produksjonsdyr (inkl. hest). Når det gjelder nivået på en slik egenbetaling
ønsker rådmannen at dette blir en del av forhandlingsgrunnlaget når det skal inngås nye avtaler
om kjøp av veterinærtjenester. Dette siden aktuelle foretak kan ha ulike forutsetninger for sin
drift, følgelig vil det av konkurransemessige årsaker være uheldig å fastsette satsene før
konkurransen legges ut. I anskaffelsen vil det bli satt et øvre tak, men dette må avklares når vi
har tildelt kontrakt.

Ringerike kommune, 20.12.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Eiliv Kornkveen
saksbehandlere: Heidi Skagnæs og Sigrid Bruholt
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Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike
Saksnr.: Utvalg
9/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
22.01.2019

Forslag til vedtak:
Utredningen vedrørende brann og redningstjenesten gjennomføres som skissert i
saksfremlegget.

Sammendrag
Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om igangsatt arbeid med
framtidens brann og redningstjeneste, hva som vil bli utredet og ber om aksept for dette.
Innledning / bakgrunn
Brannstasjonen i Hønefoss er fra 1986, bygningen fremstår som godt vedlikeholdt, men har en
del mangler i forhold til dagens krav til reine og ureine soner. Utstyr og biler har endret seg
siden 1986 og det er behov for mere plass til biler og utstyr.
Ved budsjettbehandling i høst, ble det meldt inn store behov for oppgradering av dagens
brannstasjon for bedre å ivareta HMS for de ansatte, rein og urein sone og for å ha nødvendig
plass til biler og utstyr. Dette ble kostnadsberegnet til ca 17,6 mill kroner. +/- 40%.
Dette ble ikke lagt inn i rådmannens budsjettforslag, da rådmannen mener det er behov for å se
på både organisering, dimensjonering og lokalisering av brann- og redningstjenesten i et
framtidsperspektiv, før en eventuelt investerer mye i dagens brannstasjon.
Med disse foreslåtte investeringene vil fortsatt brannstasjonen ha sine mangler og
bygningsmassen ha sine utfordring, jmfr. at den er 33 år. Det er stor usikkerhet om
kostnadskalkylene. Det er utført en enkel tilstandsanalyse for bygget. Eiendommen er taksert.
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Ringerike brann og redning gir også tjenester til Hole kommune, her er det et avvik på
responstid til helseinstitusjoner i Hole som må lukkes. Det er i forståelse med Hole kommune
søkt om utvidet frist til DSB for lukking av avvik. Samarbeidet med Hole kommune er basert
på vertskommunemodellen.
DSB har høsten 2017 foreslått ny dimensjoneringsforskrift for brann og redningstjenesten,
denne ligger til vurdering i Justis og beredskapsdepartementet. Det er ikke tatt endelig stilling
til når forslaget vil bli sendt på bred offentlig høring og når ny forskrift eventuelt kan tre i kraft.
Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til en betydelig befolkningsvekst i årene fremover, i
tillegg bygges det mye ny infrastruktur i regionen, faren for ekstremvær og nye oppgaver som
PLIVO og First responder gjør at det også er et behov for å se på den totale beredskapen i
kommunen, hvordan den er organisert, dimensjonert og lokalisert.
Det har også vært møte med Tronrud Engeenering på Eggemoen som har informert at de i
framtiden har behov for økt brannberedskap på Eggemoen. Rådmannen mener det er viktig å
vurdere dette også i utredningen. Et behov for beredskap vil kunne komme raskt hvis det
inngås avtaler om bruk av for eksempel privatjet eller vedlikehold på fly. En god
brannberedskap på Eggemoen vil bidra til at mulighetene for utvidet næringsutvikling på
området.
Rådmannen har derfor tatt initiativ til en utredning om framtidens brann- og redningstjeneste,
der nabokommuner er invitert inn til å delta. Det er avholdt møter med nabokommunene på
administrativt nivå. Hole kommune er positive, Modum og Jevnaker kommune er avventende
og ønsker ikke å delta i en felles utredning nå. Men er åpne for å kunne «shoppe tjenester» fra
Ringerike.
HMS for de ansatte.
Brannpersonell har økt risiko for enkelte kreftsykdommer. De er mere utsatt kreftfare enn
andre yrkesgrupper. Arbeidsgiver har ansvar for at risiko for kreft på grunn av jobben er lavest
mulig.
Dette gjør at det at er strengere krav til bla reine og ureine soner. I dagens brannstasjon er ikke
dette ivaretatt på en god nok måte. Det er viktig at dette løses bra for å forebygge sykdom for
de ansatte på en best mulig måte.
Arbeidsgivere og kommuner har ansvar for riktig beskyttelse av brannpersonell og det er helt
avgjørende at det gjøres alt som er mulig for å forebygge. Tre av fire virksomheter har etter
tilsyn fått beskjed av Arbeidstilsynet om å jobbe bedre med forebyggende tiltak.
Det kan være vanskelig å fjerne risikoen helt, men med forebyggende tiltak er det er fullt mulig
å sørge for at færre blir utsatt for helsefarlig eksponering av brannrøyk, slik at risikoen
reduseres betydelig. For å få til enda bedre forebygging må brannstasjonen bygges om slik at
kravene til rein og urein sone ivaretas.

Målsettinger – med en slik utredning
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Overordnende målsettinger for ny løsning skal gi
Ivareta HMS for de ansatte
Større trygghet for befolkningen
Være en attraktiv arbeidsgiver
Effektiv organisasjon
Ivareta krav til beredskap og samfunnssikkerhet
Bredere og bedre kompetanse
Mindre sårbarhet
Utredningen skal gi svar på
Hva er det totale behovet i dag og i fremtiden (20-40 års perspektiv)
Det skal synliggjøres mulige synergier av et større samarbeid, og beskriver
konsekvensen av ikke å gjøre noe.
Skal synliggjøre de ulike konsekvensene av de ulike konseptene.
Kostnader (drift og investering) av de ulike konseptene.
Ulike organisasjonsformer bør vurderes
Det skal sikres god involvering og deltakelse fra de ansattes organisasjoner i prosjektet. Og at
det sikres enhetlig og oppdatert informasjon om prosjektets status og fremdrift.
Rådmannen anbefaler å utrede følgende konsepter.
0-

Alternativet.

Ikke gjøre noe. Rådmannen mener dette konseptet er uaktuelt men det vil være en del av
utredningen.
1-

Alternativet

Oppgradere dagens brannstasjon, lukke avvik Hole
2-

Bygge en ny brannstasjon

Bygge ny brannstasjon Hønefoss syd, lukke avvik Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.
3-

Bygge to nye brannstasjoner en syd og en nord for byen, selge dagens
brannstasjon i sentrum.

Løser avvik Hole, kan ha samarbeid med Jevnaker eller ikke. Brannberedskap for Eggemoen
flyplass
Følgende konsept mener rådmannen er uaktuelt på nåværende tidspunkt, utfra de signaler som
er mottatt fra Modum og Jevnaker:
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4Sammenslåing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole), Jevnaker og
Modum
Felles selskap samt bygge to nye stasjoner. Det er uaktuelt på nåværende tidspunkt da Modum
og Jevnaker er avventende. I en slik utredning ville det også ha vært naturlig å sett på ulike
organisasjonsformer.
Det er nedsatt en styringsgruppe for arbeidet. Hole kommune inviteres inn i styringsgruppen.
Styringsgruppe
Gunn Edvardsen (Kommunalsjef samfunn)
Terje Reginiussen, brannsjef
Per Christian Frøislie, Teknisk forvaltning, Eiendom
Ole Johan Mala(Hovedtillitsvalgt)
Arne Skuterud(Hovedverneombud)
Hilde Brørby Fivelsdal
I tillegg to fra Hole kommune
På brann og redning vil det bli nedsatt arbeidsgrupper som jobber med behovsanalyser innenfor
forebyggende, feiing og beredskap.
Fremdriftsplan
Januar 2019 orienteringssak til kommunestyret om bakgrunn for utredningen og en aksept for
hva som skal utredes.
Utredningen legges frem til politisk behandling medio mai 2019.
Økonomisk vurdering
Det er meldt inn store investeringsbehov på «gammel» brannstasjon.
De økonomiske konsekvensene av de ulike konseptene vil bli utredet og lagt frem i
utredningen.
Rådmannens vurdering
Det er stort behov for å bygge om brannstasjonen for å bedre ivareta HMS for de ansatte.
Dette vil medføre investeringskostnader, ved en ombygging av dagens brannstasjon må en
finne nye lokaler til sivilforsvaret. Kommunen er pliktig til å stille lokaler kostnadsfritt til
disposisjon for sivilforsvaret.
Rådmannen mener det går en grense økonomisk for når det er lønnsomt å bygge om et
gammelt bygg før en bør se på alternative løsninger. Rådmannen mener med bakgrunn i nye
behov, nye oppgaver og at vi må finne en løsning for Hole, gjør at det er nødvendig nå å se på
brann og redningstjenesten i et framtidig perspektiv.
Rådmannen beklager at Modum og Jevnaker har takket nei til å delta i utredningen.
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Målet med utredningen er å synliggjøre ulike alternativer som vil ivareta HMS for de ansatte på
en bedre måte enn i dag, og at alternativene skal bidra til større trygghet for befolkningen.
Ringerike kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, ha en effektiv organisasjon, og
ivareta krav til beredskap og samfunnssikkerhet på en god måte. Ha tilgang til bedre og
bredere kompetanse og mindre sårbarhet ved større hendelser.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar at utredningsarbeidet gjennomføres i tråd med
saksfremlegget.
Vedlegg

Ringerike kommune, 08.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gunn Edvardsen
saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal og Terje Reginiussen
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Arkivsaksnr.: 19/109-1

Arkiv: 614

Etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen
Saksnr.: Utvalg
10/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
22.01.2019
31.01.2019

Forslag til vedtak:
1. Det inngåes en tidsbegrenset leieavtale med Buskerud fylkeskommune om leie av
Eikli skole i tråd med saksframstillingen.
2. Rådmannen bes utrede om Kirkeskolen kan være en hensiktsmesig framtidig lokasjon
for «Aurora» (Ringerike arbeidssenter).

Innledning / bakgrunn
Benterud skole er nå tatt i bruk, og driften av tidligere Eikli skole og Kirkeskolen er flyttet hit.
Mulig etterbruk av bygningsmassen eller tomtearealer ved disse skolene er ikke vedtatt.
Beskrivelse av saken
Eikli skole
Buskerud fylkeskommune ønsker å leie denne skolen fram til 18.12.2020, i sammenheng med
utbyggingen av Ringerike videregående skole. I desember ble det enighet om en leieavtale, der
Buskerud fylkeskommune leier hele Eikli skole med unntak av paviljongen. Dette innebærer at
Buskerud fylkeskommune betaler alle driftskostnader for bygget og en årlig leie på kr
200 000,- for dekning av eierkostnader. Buskerud fylkeskommune kommer i hovedsak til å
benytte den nye delen på skolen, da den gamle delen av bygget er i svært dårlig forfatning.
Tomtearealet til Eikli skole oppfattes som strategisk viktig for Ringerike kommune, og
rådmannen vil komme tilbake til mulig etterbruk av skolen i løpet våren 2020.
Kirkeskolen
Denne skolen er nå ikke i bruk, og alle serviceavtaler og driftsavtaler avvikles med unntak av
avtaler for å drifte bygningen på et minimumsnivå slik at skader ikke oppstår.
Rådmannen er oppmerksom på at kommunens aktivitetstiltak «Aurora» (tidligere Ringerike
arbeidssenter) kan måtte vurderes i forhold til annen lokasjon. Det leies i dag lokaler på
Hensmoen til denne virksomheten.
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Leieavtalen gir Ringerike kommunen opsjon for leie fram til 31/12-25, fordelt på to perioder
som utløper henholdsvis 31/12-2020 og 31/12-2025. Dersom siste opsjon skal utløses, må
kommunen varsle utleier senest 30/6-2020.
Aurora er et aktivitets/arbeidstilbud for psykisk utviklingshemmede, men som også kan
involvere andre brukergrupper. Det tilbys også begrenset arbeidstrening/sysselsetting i andre
virksomheter innen kommunen. Hovedaktiviteten ligger i dag på vedproduksjon,
snekkervirksomhet/produksjon av hagemøbler, lysstøping og tekstil/strikk. Vedproduksjon er
en hovedinntektskilde som produserer en del støy og trafikk.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune er vertskommune for to videregående skoler i Buskerud fylkeskommunes
regi. Fylkeskommunen har gjennomført en omfattende nybygg og rehabilitering ved Hønefoss
videregående skole, og starter nå opp tilsvarende arbeider ved Ringerike videregående skole.
Rådmannen anbefaler at det inngås en tidsbegrenset leieavtale i forhold til bruk av tidligere
Eikli skole. Rådmannen vil komme tilbake med en utredning når det gjelder framtidig etterbruk
av skolen i løpet av 2020.
Når det gjelder Kirkeskolen, kan dette være en framtidig lokasjon for «Aurora», og dette bør
utredes. Her er det mange forhold som må vurderes, og mange berørte parter.
Det er i dag totalt sysselsatt 18 årsverk ved Aurora. Virksomheten har i dag 58 brukere med
tilbud her. Lokaliseringen på Hensmoen er relativ kostbar, og genererer også noe
transportproblemer da brukergruppen av avhengig av offentlig transport eller kollektivtilud.
Ringerike kommune betaler i dag en årlig husleie til Hensmoveien 26 AS på kr. 1 100 000,-.
for lokaler og tomtearealer. I tillegg påløpes det årlig driftskostnader til strøm, renovasjon etc.
Lokalene er utformet som industrilokaler. Rommene er store og det er stor takhøyde. Arealene
er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag på langt
nær makter å utnytte arealene optimalt, og det kan etter rådmannens syn være hensiktsmessig å
vurdere andre lokaler.

Ringerike kommune, 08.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
Kommunalsjef: Gunn Edvardsen
Enhetsleder: Cornelis Cliteur
Saksbehandler: Per Christian Frøislie
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Arkivsaksnr.: 19/134-2

Arkiv: 005

Søknad om bruk av kommunevåpenet til Ringerike kommune
Saksnr.: Utvalg
11/19
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
22.01.2019

Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir ikke Horgen Design AS rett til å bruke kommunevåpenet til Ringerike
kommune i forbindelse med utarbeidelse av sølv/gullsmykker for kommersielt salg.

Beskrivelse av saken
Horgen Design AS, ved edelstensfatter/designer Knut Horgen, har søkt Ringerike kommune
om tillatelse om å få bruke kommunens kommunevåpen ved utarbeidelse av sølv/gullsmykker
for kommersielt salg. Horgen ønsker å lage smykker hvor kommunens kommunevåpen
fremkommer på den ene siden og kart gjengitt i 3D fremkommer på den andre siden. Horgen
Design AS ønsker på sikt å lage slike smykker for alle kommuner i Norge. Horgen Design AS
holder til i Ringerike kommune, og Ringerike kommune er således den første kommunen som
har mottatt en slik søknad.
Eposten med søknaden, vedlagt bilde av det planlagte smykket, ligger ved saksfremlegget.
Juridiske forhold
Ringerike kommune er eier av kommunens kommunevåpen og har enerett til å bruke våpenet
som kjennetegn. Dette følger av kommuneloven § 3 nr. 6. Etter straffeloven § 165 bokstav b er
det belagt med et straffeansvar å bruke en kommunes kommunevåpen, eller noe som kan
forveksles med dette, uten tillatelse fra kommunen.
Kommunestyret har anledning til å gi andre en tillatelse til å bruke våpenet. En slik tillatelse må
gis i hvert enkelt tilfelle. En tillatelse vil eventuelt kunne gis under bestemte vilkår.
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Kommunen er bundet av likebehandlingsprinsippet. Det skal ikke skje usaklig
forskjellsbehandling. Saken reiser derfor et prinsipielt spørsmål, da avgjørelsen vil skape
presedens for senere henvendelser av lignende karakter.
Alternativt vedtak
Kommunestyret gir Horgen Design AS rett til å bruke kommunevåpenet til Ringerike
kommune i forbindelse med utarbeidelse av sølv/gullsmykker for kommersielt salg.
Rådmannens vurdering
Det er opp til kommunestyret å avgjøre i hvilken grad det skal åpnes opp for at kommunens
kommunevåpen skal kunne benyttes i kommersiell hensikt.
Etter rådmannens vurdering bør kommunevåpenet primært være et kjennetegn og symbol for
utøvelse av offentlig myndighet. Dersom kommunevåpenet benyttes på et produkt vil
innbyggerne feilaktig kunne få inntrykk av at kommunen står bak produktet, og vil kunne tro at
kommunen garanterer for kvalitet, sikkerhet mv. Kommunestyret bør etter rådmannens
vurdering være tilbakeholden med å åpne opp for kommersiell bruk av kommunevåpenet.
Slik rådmannen ser det vil en tillatelse i foreliggende sak, grunnet likebehandlingsprinsippet,
også kunne skape vanskelige grensedragninger i forhold til hvem og på hvilken måte
kommunevåpet skal kunne benyttes i kommersielt øyemed.
Rådmannen er ikke kjent med at kommunen tidligere har gitt private tillatelse til kommersiell
bruk av kommunevåpenet.
Vedlegg
Søknad om bruk av kommunevåpenet til Ringerike kommune
Bilde av planlagt smykke
Ringerike kommune, 11.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Thea Broch
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Arkivsaksnr.: 19/139-1

Arkiv: 512

Innspill til tariffoppgjøret 2019
Saksnr.: Utvalg
12/19
Formannskapet

Møtedato
22.01.2019

Forslag til vedtak:
Formannskapet støtter innspill til Tariffoppgjøret 2019.

Innledning
I år er det et mellomoppgjør som er mindre komplisert enn et hovedoppgjør siden det kun skal
forhandles om lønn. Oppgjøret er mer krevende da det skal forhandles om ny offentlig
tjenestepensjonsordning. Den økonomiske rammen for 2019 er moderat, noe som gir et lite
handlingsrom.
Beskrivelse av saken
Debattheftet 2019
I Debattheftet blir spørsmålet om hvordan det kan skapes økt gjennomføringskraft i
digitaliserings-arbeidet problematisert. I tillegg presenteres det økonomiske grunnlaget for
mellomoppgjøret 2019, og KS ber om innspill på hva som bør prioriteres innenfor den
disponible rammen. Videre stilles det spørsmål om Hovedavtalen, og om hva som vil være de
gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover. Avslutningsvis
spør KS om hvordan man kan sikre lokalt tilpassede tjenester, samtidig som man også
reduserer uønsket variasjon i tjenestetilbudet.

1. Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet?
Kommuner og fylkeskommuner har oppfordret KS til å ta en sentral rolle i å prioritere og
koordinere tiltak på digitaliseringsområdet. Særlig gjelder det koordinering mot statlig nivå,
men også i arbeidet med felles utvikling av nasjonale løsninger. KS driver et omfattende
utviklingsarbeid blant annet med støtte fra ulike ressursmiljøer i kommuner og
fylkeskommuner. Opprettelsen av Kommit-rådet bidrar også til koordinering og utvikling. KS
har etablert finansieringsordningen DigiFin for felles digitale løsninger.
Både kompetanse og kapasitet er utfordringer for å lykkes i digitaliseringsarbeidet. Det samme
er bedre samordning regionalt. Samtidig ønsker staten å kunne forholde seg til kommunal
sektor på mer samlet vis særlig når det gjelder digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå.
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På denne bakgrunn spør KS om hvordan organisasjonen kan være god utviklingspartner, og
hvordan solid forankring kan sikres. Er det ønskelig at KS gis et mer formelt mandat fra sine
medlemmer på digitaliseringsområdet?
2. Hva bør prioriteres ved mellomoppgjøret i 2019?
Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som ventes å fortsette de neste årene. 1,2 %
av rammen for mellomoppgjøret 2019 er bundet opp gjennom overheng, glidning og kostnader
knyttet til endringer i ubekvemstilleggene som gjøres gjeldende med virkning fra 01.01.2019. Det vil
likevel kunne være rom både for sentrale lønnstillegg og for avsetning av lokal pott, dersom en slik
profil prioriteres.
Både KS og arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av rekrutteringsutfordringene i
kommunesektoren, og at lønn er ett av flere virkemidler. Rekrutteringsutfordringene varierer fra
kommune til kommune og mellom fylkeskommunene. Lokale lønnsforhandlinger vil derfor kunne
være et mer treffsikkert virkemiddel for å møte de lokale rekrutteringsutfordringene enn kun
sentrale lønnstillegg. I tillegg er mange kommuner og fylkeskommuner i en sammenslåingsprosess
fram mot 1. januar 2020, og det vil kunne være et særskilt behov hos disse med en lokal pott for å
kunne harmonisere ulikheter i lønnsnivå.

Hovedavtalen
Hovedavtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt nivå
og lokalt i kommunen/fylkeskommunen. Avtalen har en formålspreget form slik at den kan
dekke en stor sektor med mangfold og stor variasjon. KS mener den nåværende Hovedavtalen
fortsatt fungerer godt i henhold til formålet.
Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020
I mars 2018 ble partene i offentlig sektor enige om en ny pensjonsordning. Innfasing av de
nye ordningene skal etter planen starte i 2020. Ny pensjonslovgivning er på høring høsten
2018, og vil mest sannsynlig behandles i vårsesjonen i Stortinget i 2019. Tilpasning av
tjenestepensjonsreglene i Hovedtariffavtalen til ny lovgivning vil dermed kunne bli tema i
2019. Særaldersgrenser er ikke en del av dette arbeidet.
3. Hvordan sikre nødvendig kompetanse i årene framover for å levere gode tjenester
til innbyggerne?
Kommuner og fylkeskommuner uttrykker en sterk bekymring knyttet til å rekruttere og
beholde kompetent arbeidskraft, skape sterke fagmiljøer, mer tverrfaglighet, samt ny
organisering og oppgavefordeling for effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av
profesjoner.
Den teknologiske utviklingen fører til at arbeidstakere søker økt trygghet, samtidig som det
forventes mer variasjon og kompleksitet i arbeidslivet. Det er økt behov for ledelses- og
omstillingskompetanse, digital kompetanse, samt spesialisert fagkompetanse.
KS ønsker innspill på tiltak for å sikre og utvikle kompetansen i tråd med sektorens behov.
Innspillene vil bli brukt i utvikling av arbeidsgiverrollen, hovedtariffavtalen og for det
interessepolitiske arbeidet opp mot nasjonalt kompetansepolitisk arbeid.
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4. Hvordan sikre lokalt tilpassede tjenester, men også redusere uønsket
variasjon?
Det kommunale selvstyret er grunnlovsfestet. Prinsippene om økonomisk og juridisk
rammestyring er nedfelt i ny kommunelov. I tillegg understreker regjeringen både i
perspektivmeldingen og i Kommuneproposisjonen for 2019 viktigheten av å unngå statlig
detaljstyring, slik at kommunene og fylkeskommunene kan tilpasse tjenestene til lokale behov.
Likevel blir det lokalpolitiske handlingsrommet utfordret som følge av økt statlig detaljstyring,
herunder økt bruk av bindende bemanningsnormer og formelle kompetansekrav, parallelt med
innføring av stadig sterkere individuell rettighetsfesting.
Bakgrunnen er at det fra nasjonale politikere, statlige instanser og brukerorganisasjoner
påpekes at det er uønsket variasjon i tjenestetilbudet, og at slik detaljstyring er nødvendig for å
sikre et godt og likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man bor.

5. Spørsmål til debatt
I debattheftet for 2019 stilles det sju spørsmål. Svarene her er rådmannens forslag til svar fra
kommunen.
1. Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på
digitaliseringsområdet?
Svar: Kommunen vil støtte arbeid med DigiFin slik at de får hovedansvaret for å utvikle
gode digitale løsninger av høy kvalitet for de viktigste tjenestene i kommunene.
2. Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på
digitaliseringsområdet? Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik
rolle hvile på?
Svar: Ja det er viktig at KS får et formelt mandat slik at de får hovedansvaret for
utvikling av gode digitale lønnsninger for kommune Norge.
3. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 fordeles i hovedsak
sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres?
Svar: KS bør jobbe for å utjevne forskjellen som har oppstått etter harmoniseringen i
2016 og 2017 som har bidratt til store lønnsforskjeller spesielt for de stillinger som
tilhører rammen for 3 årig høgskoleutdanning og for de som tilhører ramme for 4 årig
høgskoleutdanning. Dette gjelder spesielt for de med 16 års ansiennitet. KS bør jobbe
for å gjøre det mer attraktivt å ta et fagbrev – skape større lønnsforskjeller mellom
assistenter og fagarbeidere. Om det skal settes av penger lokalt er det helt avhengig av
hvor stor den økonomiske rammen blir.
4. Deler kommunen/fylkeskommunen KS’ vurdering av at det ikke er behov for vesentlige
endringer i Hovedavtalen når den skal forhandles i 2019?
Svar: Ringerike kommune støtter synet til KS om at det ikke er behov for vesentlige
endringer i Hovedavtalen.
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5. Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene
framover?
Svar: Gjøre det mer attraktivt for egne assistenter til å ta relevant fagbrev. Gjøre
lønnsforskjellen større mellom assistenter og fagarbeider. Gi tilskudd til at flere kan ta
utdanning som kommunen har behov for – eks sykepleiere.
6. Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom kommuner/
fylkeskommuner? I tilfelle hvilke?
Svar: Ja det er store ulikeheter innenfor alle tjenesteområdene i kommunesektoren.
Årsaken ligger i størrelsen på kommunen og om det er en attraktiv kommune å bosette
seg i. Ringerike er i mot sentral styring med det å fastsette bemanningsnormer for de
ulike tjenestene.
7. Hvordan kan kommunene/fylkeskommunene selv og KS redusere uønsket variasjon?
Svar: Den enkelte kommune kan fortsette med økt fokus på kompetanseheving av
ansatte og god ledelse av tjenestene for å markedsføre seg som en atraktiv arbeidsgiver.
Strukturarbeidet med å lage større og mer robuste kommuner bør fortsette.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at den økonomiske situasjonen i Norge bør være avgjørende også for
lønnsoppgjøret i 2019. Det må fortsatt jobbes for å gjøre det mer attraktivt for ansatte og velge
utdanning som kommunene trenger for å levere gode tjenster. Det er viktige teamer som KS
tar opp i Debatthefte med tanke på det med økt fokus på digitaliering for å effektivisere
tjenester. Kompetanseheving og attraktivitet som arbeidsgiver og bostedskommune er områder
som kommuenen bør jobbe med for å skaffe seg nødvendige ressurser for å levere gode
tjenester. Større og mer robuste kommuner kan bidra til å redusere variasjonene mellom
kommuner.
Vedlegg
Debatthefte 2019 – KS spør
Ringerike kommune, 09.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Merete Røst
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/286-188

Arkiv: PLN 379

Sak: 89/18
Saksprotokoll - Klagebehandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:
1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert
03.07.18 til følge.
2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert
02.07.18 til følge
3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til
følge.
4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til
følge.
5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til
følge.
6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert
10.07.18 til følge.
7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til
følge.
8. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige
vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter
denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:
«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette
saksframlegg.»
9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018:

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:

RINGERIKE KOMMUNE
Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling
til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Strategi og plan / Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 14/286-184

Arkiv: PLN 379

Klage på vedtak – behandling av 7 klager
379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert
03.07.18 til følge.
2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert
02.07.18 til følge
3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til
følge.
4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til
følge.
5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til
følge.
6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert
10.07.18 til følge.
7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til
følge.
8. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak
av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne
lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:
«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette
saksframlegg.»
9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).

-

Sammendrag
Kommunestyre vedtok 31.05.18 sak 62/18 379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak.
Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre sand- og
grusressurser for Hensmoen grusuttak og gi rammer for den videre driften av masseuttaket.
Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager på vedtak. Klagene er fremsatt
av Bjørn Leifsen for Asbjørn Granheim, Vågård og Omegn Vel, Vågård Vel, Einar Rokseth,
Hilde Hatlestad, Miljøvernforbundet Hønefoss og Olav Djønne. Det er også kommet inn to
uttalelser, sendt inn av Harry Dahl og Ola Bjørntvedt; Disse er ikke fremsatt som klager, men
til orientering kommenteres disse og legges ved saken.
Saken skal opplyses så godt som mulig. Rådmannen mener at opplysningsplikten er oppfylt.
Klagene er sammensatte og inneholder viktige elementer, dette gjenspeiles i tiltakshavers og
rådmannens kommentar. Derav sakens størrelse.
De påklagede forhold er i korte trekk gjengitt i tabell, det vises for øvrig til klagebrevene i sin
helhet slik de er fremsatt av de 7 partene i saken:
Klager:
Bjørn Leifsen for
Asbjørn Granheim,
03.07.18
Vågård og Omegn
Vel, 02.07.18

Vågård Vel, 22.06.18

Einar Rokseth,
26.06.18
Hilde Hatlestad,
22.06.18

Miljøvernforbundet
Hønefoss, 10.07.18
-

Påklagede forhold:
Manglende medvirkning. Eiendommen som ligger nær grusuttaket får
større ulemper som følge av tiltak. Ukorrekte støyberegninger.
Avflåing nær eiendom. Tungtrafikk i nattperioden. Plager med støv.
Eiendommen som ligger nær grusuttaket vil ikke være omsettelig i
pris. Granheim ønsker at det ses på om eiendommen kan innløses.
Ønsker strengere krav til revegetering. Planprosessen har ikke tatt
hensyn til Nymobakken som skolevei. Ikke tatt hensyn til dagens
aktiviteter og bruken av området. Støysonekartet tar ikke hensyn til
influensområdet, heller ikke transport inn og ut av området. Ikke
ivaretatt sikkerheten til barn som benytter seg av bussholdeplass.
Påpekes at det i praksis ikke kan etableres grønnstruktur i området.
Viser til begrunnelseskravet i pbl. og at dette ikke er ivaretatt. Det
vises til Jernbaneverkets bekymring for utglidning. Videre ikke nevnt
noe om avbøtende tiltak ved nedbygging av barns friområde. Det er
tatt større hensyn til byggeråstoff enn å ivareta innbyggernes
interesser. Brudd på saklighetsprinsippet i saksframlegg.
Mangelfull utredning av alternativ lokalisering. Miljø og samfunn er
ikke i tilstrekkelig grad sikret i plan, mangelfull oppfølging av
avbøtende tiltak. Ber om at tidligere nevnte avbøtende tiltak blir
vurdert på nytt og at alternative lokaliseringer blir utredet.
Stiller spørsmål ved kvaliteten til tidligere kommuneplanprosesser og
konsekvensene dette har fått for friluftsområde på Hensmoen. Det
påpekes at dersom Ringerike kommune hadde fulgt lovverket og
informert berørte parter og allmennheten om den planlagte
arealendringen i 1994, ville plankartet sett anledes ut. Klagers
eiendom på Nymoen plages mye av støv/sand fra grustaket.
To masseuttak er i konflikt med geologiske interesser, landskap og
nærrekreasjon, det er ønskelig at planområdet reduseres betraktelig.

Olav Djønne

NMF-Hønefoss mener kommunen bryter loven da planen ikke har
tatt i betraktning råd fra andre faginstanser, enn det som foreligger i
konsekvensutredningen, det råder usikkerhet omkring vanntema i
konsekvensutredningen og at grunnvannsforekomsten vil bli dårlig
beskyttet. Tiltaket i strid med vanndirektivet. Kommunen må ta
hensyn til Nybyen vannverk og utarbeide klausuleringsbestemmelser
som sikrer rent drikkevann. Det bør utarbeides miljøoppfølgingsplan
og utpekes en miljøkoordinator. Avbøtende tiltak fra behandling av
planprogrammet er ikke fulgt opp. Etablering av geopark er ikke tatt
inn i planen. Klimahensyn mht. transport er ikke ivaretatt, viser til pbl
§ 3.1. Manglende arkeologisk undersøkelser. Det bør gjøres en
konkretisering av bestemmelsene da gjelder etterbruk av området,
antall parkeringsplasser og opprensning av grøfter. Alternativ
lokalisering ikke grundig nok utredet. Viser til NGU sin rapport og
økt bruk av pukk fremfor naturgrus. Rådmannen skal opptre
upartisk. Vedtak strider med naturmangfoldsloven og rådmann
utelater hva som ligger til grunn for rådmannens forslag. Å tillate to
grusuttak er i strid med kommunens egen samfunnsdel. Det heftes
svakheter ved planen og den bør underkjennes.
Kommentar til utsettelse av saken ved oppstart og rådmannens
orientering om erstatningsansvar. Saksbehandlingsfeil ved å utelate
utredning av alternativ lokalisering. Klager mener at arealdelen over
Hensmoen ikke er juridisk bindende og at vedtaket fattet 31.05.18
må erklæres ugyldig.

Klagene tar ikke opp vesentlig nye momenter som ikke allerede er svart ut eller kommet frem i
uttalelser ved varsel om oppstart eller ved offentlig høring av planforslaget. Rådmannen
opprettholder derfor sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegg ved 2. gangs behandling,
og anbefaler at klagene ikke tas til følge. Dersom kommunestyre vedtar å ikke å ta klagene til
følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner
grunn til å ta klage/klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til
endring av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og
konsekvenser må utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i
klagene som tas til følge.
Rådmann mener at det i denne saken ikke er grunn for utsatt iverksettelse av kommunestyrets
reguleringsvedtak i forbindelse med klagebehandling. Dette på bakgrunn at tiltaket som nå
pågår i planområdet er i tråd med overordnet plan, området er avsatt til nåværende masseuttak
i kommuneplanens arealdel og det foreligger driftskonsesjon for nåværende drift (John
Myrvang AS). Det vises også til vurdering gjort av Fylkesmannen i Buskerud i brev, datert
25.01.17. Her tar Fylkesmannen stilling til om det må søkes om vesentlig terrenginngrep jf. pbl.
§ 20-1 bokstav k) for virksomheten på daværende tidspunkt. Det påpekes fra FM sin side at
det ikke er søknadsplikt for igangværende virksomhet, men det legges til grunn at
igangværende drift av uttaket skal holde seg innenfor rammene som er satt i driftsplanen og
vilkårene fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det legges videre vekt på viktigheten av at
det blir utarbeidet reguleringplan for et masseuttak av denne størrelsen, det vises til pbl. § 12-1,
3. ledd.

-

Tidligere behandlinger og vedtak













Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av detaljregulering for
Hensmoen grusuttak 22.04.13, sak 61/13.
Formannskapet vedtok oppstart av detaljregulering for Hensmoen grusuttak 14.05.13, sak
61/13. Samtidig ble planprogrammet datert 26.02.13 lagt ut på høring.
Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 01.06.13 til 08.08.13. Det kom inn
merknader fra 13 ulike parter. I tillegg ble det registrert inn 3 høringsuttalelser i samband
med forstudien og før varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet.
Planprogram, datert 18.09.13, ble av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fastsatt
07.10.13, sak 109/13.
Planprogram, datert 18.09.13, ble av Formannskapet fastsatt 15.10.13, sak 135/13.
Formannskapet 2- kommunestrategi og plan vedtok å utsette saken 21.02.17, sak 5/17.
Ny behandling i Formannskapet 2 – kommunestrategi og plan vedtok å sende
detaljregulering for Hensmoen grusuttak på høring og offentlig ettersyn, sak 9/17, 28.03.17.
Høring og offentlig ettersyn 30.03.2017 – 30.05.2017, det kom 65 uttalelse i forbindelse
med høring og offentlig ettersyn.
Planforslaget ble 2. gangs behandlet i Hovedutvalget for miljø og areal 07.05.18 sak 33/18
Planforslaget ble 2. gangs behandlet i Formannskapet, 22.05.18, sak 17/18
Planforslaget ble vedtatt i kommunestyre 31.05.18, sak 62/18.

Nærmere om klagesaken
Kommunestyret vedtok i møte 31.05.18 sak 62/18, 379 Detaljregulering for Hensmoen
grusuttak. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn sju klager. Klagene er fremsatt
av Bjørn Leifsen for Asbjørn Granheim, Vågård og Omegn Vel, Vågård Vel, Einar Rokseth,
Hilde Hatlestad, Miljøvernforbundet Hønefoss og Olav Djønne. Det er også kommet inn to
uttalelser, sendt inn av Harry Dahl og Ola Bjørntvedt. Disse er ikke fremsatt som klager, men
til orientering vil de kommenteres og legges ved saken.
Asplan viak har på vegner av tiltakshaverne John Myrvang AS og Norstone AS svart ut
klagene, denne er oppsummert i saken og følger som vedlegg.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har sendt inn svar som motpart i klagesaken, denne
følger saken som vedlegg.

Rådmannens tolkning av klagene samt tiltakshavers og rådmannens
kommentarer
Klagene samt tiltakshaver og rådmannens kommentar er svært omfattende og inneholder
mange viktige elementer. Klagene skal være så godt opplyst som mulig jf. Forvaltningsloven §
33. Utover rådmannens tolkning av klagene, vises det til klagebrevene i sin helhet slik de er
fremsatt av de 7 partene i saken.

-

RINGERIKE KOMMUNE

Rådmannens tolker klagene til å inneholde følgende
momenter:
Bjørn Leifsen på vegner av Asbjørn Granheim,
datert 03.07.2018
1. Granheim bor helt inntil uttaksområde, men at han
ikke har blitt tatt med på råd under prosessen mer
enn minstekravene som settes i Plan- og
bygningsloven. Det er kun avholdt et innledende
møte 30.05.17 i tillegg til rett til å uttale seg til
varsel om oppstart og til høringsrunden og at
konkrete tiltak i planen er drøftet videre med
Granheim, og dette er uforsvarlig saksbehandling.
Det fremgår av klagen at eieren i langt større grad
skulle vært tatt med på råd, også mht. hvilke tiltak
eiendommen etter planforslaget skal få.
2.

Eiendommen får større ulemper med utvidet drift;
bl.a. støy fra lastebiler utenom vanlig driftstider
også i nattperioden (23-07). Klager er bekymret for
at kjøring i nattperioden skal bli mer eller mindre
en normalsituasjon det fremgår derav at
bestemmelse som omhandler kjøring til betong- og
asfaltproduksjon i nattperioden må tas ut.

3.

Støyberegninger er ikke korrekte, dette begrunnes i
at det er tatt utgangspunkt i feil støyforskrift.

4.

Aktivitet som bl.a. avflåing vil foregå nær
Granheims eiendom og må beregnes.

5.

Tungtrafikk i nattperioden og støysituasjonen må
inkludere maksimalnivå Lmax, støysonekart er
ikke representativt for de mest støyende

-

Uttalelse fra Asplan Viak AS på vegner av
tiltakshavere John Myrvang AS og Norstone AS

Rådmannens kommentarer til klagene

1.

Tiltakshaver mener dialogen med Granheim har
vært god. I tillegg til informasjonsmøter har det
vært møter med Granheim sammen med
kommunen og det ble gjennomført befaring i
området rundt og på eiendommen til Granheim
den 31.05.17.
Mange av de tiltakene som ble foreslått på dette
møtet ble innarbeidet i planen, herunder: Økt
avstand til uttaksområde, skjermingsvoller,
begrenset bruk av driftsvegen forbi Granheim, la
skogen
mellom Granheim og grustaket bestå, grøfte
rensk og kosting/renhold av Nymobakken.

1.

2.

Nattkjøring: Det forekommer utkjøring av varer i
nattperioden når kunder som produserer betong
og asfalt jobber om natten. Det har blitt kjørt ut
lass i nattperioden så lenge det har vært grustak
på Hensmoen. Tiltakshaver ønsker å begrense
denne kjøringen så mye som mulig slik at det er
minst mulig kjøring i nattperioden. Tiltakshaver
fører statistikk over antall lass som er kjørt ut i
nattperioden. Myrvang hadde en samtale med
Granheim og tiltakshavers kunder om nattkjøring
25. juni 2018. Etter denne samtalen har det kun
blitt kjørt ut 1 lass forbi Granheim mellom 23:00
og 06:00 fra Heen Grustak.

Rådmannen viser til melding om forhåndshøring før
oppstart av reguleringsplan, datert 14.11.12, det
vises videre til varsel om oppstart der det bes om
innspill til planprogram og planens innhold, datert
30.05.13. Dette ble fulgt opp av et
medvirkningsmøte for naboer og
interesseorganisasjoner 24.03.14, totalt 51 deltok, se
vedlagt referat. Det vises videre til arbeidsmøte med
grunneier gnr. 271/122 Asbjørn Granheim,
27.05.14, se vedlagt referat. Det vises videre til
varsel om høring høring og offentlig ettersyn ble
sendt ut 30.03.17, samtidig ble det varslet om åpent
informasjonsmøte som ble avholdt 09.05.17. Alle
disse varslingene er også sendt til Asbjørn
Granheim. I tillegg ble det avholdt en befaring og
møte med fokus på Hensmoen grusuttak og
konsekvenser for grunneiendom gnr. 271/122 30.
mai 2017. Tilstede var representanter for NorStone
AS, John Myrvang AS, Asplan Viak samt Ringerike
kommune. Møtes intensjon var å få klarhet i hvilke
konsekvenser uttaket Myrvang/ Norstone vil få for
boligeiendommen til Asbjørn Granheim. Tema som
ble tatt opp var i hovedsak forholdene til dagens og
fremtidig støy, støv og trafikk. Det ble videre tatt
opp avbøtende tiltak for å skjerme boligen mot noen
av de ulempene som uttaket forårsaker. På bakgrunn
av befaring og møte ble følgende avbøtende tiltak
lagt inn; Grønnstruktur/buffersone mot uttaket er

situasjonene nær bolig.
6.
7.

-

Plager med støv fra drift og transport lar seg i
praksis ikke forhindre.

3.
4.

Ikke svart ut av tiltakshaver
Ikke svart ut av tiltakshaver

5.

For å bedre ulempene til Granheim har
tiltakshaver søkt om nedsatt fartsgrense forbi
Granheim fra 50 km/t til 30 km/t. Dette vil
generere mindre støv og støy. Det er også søkt om
modul-vogntog (vogntog med større
lastekapasitet, opp mot 60 tonn) slik at man kan
få med mer varer pr tur for å redusere antall
passeringer. Det er ikke endelig avklart fra
Statens vegvesen ennå.

Eiendommen vil ikke være omsettelig med riktig
pris som avspeiler bygningsmessig verdi. En riktig
konsekvens av å tillate utvidet drift i området, vil
være at det stilles krav til at driften evalueres og at
tiltak innskjerpes, evt. også med rett for Granheim
om at Eiendommen kan kreves innløst.
6.

Det ble gjennomført støvmålinger hos Granheim
i 2012 i en 12 mnd. periode som viste målinger
under grenseverdiene angitt i
forurensningsforskriftens kap. 30. Det er også
startet opp nye støvmålinger på eiendommen til
Granheim i juli 2018 med en varighet på 12 mnd.
for å kartlegge støvbelastningen fra grustaket.

7.

Eiendommen til Granheim ble i sin tid bygget av
Edvard Myrvang som drev Heen Grustak, og ble
bygget nærmest mulig grustaket fordi det var
praktisk. Den ble solgt til Granheim når
grustaket var i full drift. Det er ikke utenkelig at
tiltakshaver ønsker å kjøpe denne eiendommen
hvis den blir lagt ut til salg. Eiendommen ligger
nær inntil uttaket og er den boligen som blir mest
berørt av driften.

utvidet noe nord for eiendommen, noe som vil øke
avstand til NorStones uttak. Referat fra møtet ble
sendt til bl.a. Asbjørn Granheim 01.06.17, da med
oppfordring om å komme med tilbakemelding
dersom noe måtte korrigeres. Endelig referat ble
sendt ut 02.06.17, se vedlagt referat. Asbjørn
Granheim fikk utsatt høringsfrist til 08.06.17, slik at
møtet kunne avholdes før hans høringsuttalelse
skulle sendes.
2.

Rådmann viser til reguleringsbestemmelsene, derav
fremgår at nattkjøring er forbeholdt strøsand til
strøing av offentlig vegnett samt vannlekkasje og
nødsarbeid, i tillegg til asfalt- og betongproduksjon.
Det fremgår av reguleringsbestemmelse at støy og
støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor
rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som
gjøres gjeldende, dette inkluderer også støy fra
trafikk knyttet til uttaksområdet.

3.

Rådmannen viser til reguleringsbestemmelse § 2.1.8
derav fremgår at støy og støvutslipp fra
virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet
i kapittel 30 i forurensningsforskriften eller senere
forskrifter som gjøres gjeldende. Rådmann
forutsetter at de til enhver tid gjeldende forskrifter
følges.

4.

Rådmann viser til at det etter høring og offentlig
ettersyn er gjort en formålsendring på de deler av
uttaksområdet som ligger nærmest Granheims
eiendom, nærmere bestemt lengst sør på eiendom
gnr. 92/2/2. Område som vil avflås er flyttet lenger
bort fra Granheims eiendom.

5.

Rådmannen viser igjen til reguleringsbestemmelse §

2.1.8 og at virksomheten skal holde seg innenfor en
til enhver tid gjeldende støykrav.
6.

Rådmannen viser til reguleringsbestemmelsene der
det bl.a. fremgår følgende:
Støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor
rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensningsforskriften eller senere forskrifter som
gjøres gjeldende. Sandtaket skal ha installert
vanningsanlegg for å dempe støv. Det skal sikres
hensiktsmessig plassering av støvmålere i tråd med
reguleringsbestemmelse. Nymobakken skal
regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av
utkjøring av sand/grus. Det stilles også
rekkefølgekrav til støvmålinger.

7.

Rådmannen viser til svar fra forslagsstiller.

Klage fra Vågård og Omegn Vel, datert 02.07.2018
Av klagen fremgår det at detaljreguleringen er utført på
feil grunnlag og skal kjennes ugyldig. Alle forhold i
saken er ikke belyst og det bes om at saken gås
gjennom på nytt, dette begrunnes av følgende punkter:
1.

2.

3.

-

I planbeskrivelsen beskrives det at det ikke skal
revegeteres før etter endt periode. Dette må
tydeliggjøres med strengere krav i forhold til
formulering i dagens godkjenning.
Planprosessen har ikke tatt hensyn til at Ringerike
kommune har endret skolevei til også å gjelde
Nymobakken da det i 2017 ble etablert busslomme
ved planlagt avkjøring til Norstone.
Det er ikke tatt hensyn til all bruk i område, som
f.eks. Ringeriksmaraton, Villman Night-run,

Påstand om ugyldig arealplan må besvares av
kommunen.
Vågård og Omegn Vel har diverse merknader knyttet
til påstander om feilaktig eller mangelfull
planbeskrivelse og konsekvensutredning. Tiltakshaver
viser til kommunestyrets vedtak,
reguleringsbestemmelser og plankart.
1.

Vegetasjon: Det vises til kommunestyrets vedtak
pkt. 4 og reguleringsbestemmelsene § 4, §§ 2.1.7
og 2.1.12.

2.
3.

Ikke svart ut av tiltakshaver
Ikke svart ut av tiltakshaver

4.

Trafikk, støy og støv: Støy, støv og trafikk har
blitt utredet som en del av planarbeidet, og det er

I klagen vises det til vedtakspunktene som ligger i
saksprotokollene fra henholdsvis behandling i
hovedutvalget for miljø- og areal og formannskapet. Det
gjøres oppmerksom på at det utover disse punktene
foreligger reguleringsbestemmelser og plankart som
sikrer flere av forholdene som påpekes i klagen.
1. Rådmann viser til reguleringsbestemmelsene §§ 2.1.7
og 2.1.12 derav fremgår det at vegetasjon skal etableres
der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for
å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres
med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå for de
enkelte delene av uttaksområde.
2. All transport fra uttaksområde går nordover i
Nymobakken, veien for øvrig benyttes av beboere og de
som ferdes til friluftsområde. Det ligger rekkefølgekrav i
bestemmelsene om at det legges en kombinert

foreningen treningsglede 5 km, Krokskogen sykkel
ved stigruppa, Ringerike sykkelklubb
terrenggruppa, Ringerike kommune ved Aurora
Hensmoen etc.
4.

5.
6.

innarbeidet avbøtende tiltak i
reguleringsbestemmelsene for støy og støv. Det
vises for øvrig til kommunestyrets vedtak pkt. 6
og §§ 6.1, 6.3, 6.6.1, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 i
reguleringsbestemmelsene. Der står det at ved
etablering av nye bygninger og anlegg for
industriell virksomhet skal det gjøres rede for
tiltakets konsekvenser i forbindelse med
rammetillatelse, herunder trafikk, støy og støv.

Støysonekartet tar ikke hensyn til
influensområdene. Rekreasjonsområdene skal også
tas hensyn til ellers kan det ikke kalles
rekreasjonsområde. Kartet har heller ikke tatt
hensyn til transport ut og inn av området.
Bussholdeplass som benyttes av barn ned i 6 års
alderen ligger i leia der tungtransport ferdes.
Håndtering av grønnstruktur med buffersone på 50
m må inn i reguleringsplanen. Det fremgår at det i
praksis ikke kan etableres noe grønnstruktur i
området.

5.

Ikke svart ut av tiltakshaver.

6.

Parkering: det vises til kommunestyrets vedtak
pkt. 8 som pålegger den eller de som har
utvinningsrett å sette i gang en prosess for å
etablere parkeringsplass for allmennheten innen
ett år etter planvedtak.

turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4.
Utover dette viser rådmann til sak 96/17 og 97/17 som
definerer farlige skolestrekninger.
Nymobakken er ikke definert som særlig farlig skolevei.
Myrvang viser til at de har senket hastigheten forbi
grusuttaket fra 50 km/t til 30 km/t.
3. Rådmann er enig i at tiltaket vil få stor negativt
omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve planområdet,
da et viktig område for friluftsliv gradvis går tapt. De
flate moene har særlige kvaliteter som lavterskelområder
for friluftsliv, trening og arrangementer som det vises til
i klagen fra Vågård og omegn vel. Planområdet vil i
fremtiden ikke bli like attraktivt som friluftsliv og
nærmiljøområde. Utover dette vises det til at det finnes
alternative arealer for friluftsliv på østsiden av E16 som
Nærstadmarka, Vågårdsåsen og Eggemoen. Planområdet
har et langt tidsperspektiv før området er ferdig tatt ut,
og kan brukes til friluftsformål i lang tid fremover, men
disponibelt areal vil gradvis reduseres. Etter endt uttak
kan imidlertid området settes i stand, og igjen ha et
potensial som område for opphold, rekreasjon og
aktivitet.
Avbøtende tiltak er bl.a.:






-

Opprettholde/bevare mest mulig stier rundt uttaket i
driftsperioden
Omlegging av skogsbilveier/turveier etter hvert som
uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser
opprettholdes.
Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke
tilgjengeligheten til området. Dette kan være aktuelt
å gjennomføre senere når etterbruken er avklart.
Driftsveg/turveg rundt uttaket vil i driftsperioden
være allment tilgjengelig.
Turvei/driftsvei skal opparbeides i
bestemmelsesområde # 4 ved utvidet/tildeling av ny



driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr.
92/2/2.
Den eller de som har utvinningsrett til de to
eiendommene 271/8 og 92/2/2 skal innen et år etter
vedtak, sette i gang en prosess for å etablere
parkeringsplass som øker tilgjengeligheten til
Hensmoen som friluftsområde.

4. Rådmann viser til støykartleggingen som ligger i
konsekvensutredningen. Utførte støyberegninger for
dagens og fremtidig situasjon viser at all bebyggelse og
mesteparten av influensområde blir liggende utenfor
støysonene fra aktivitet tilknyttet sandtaket, og
støybidraget vil ikke påvirke bruken av området. Viser
videre til kommentar fra forslagsstiller.
5. Rådmann viser til virksomhetsrisiko i risiko og
sårbarhetsanalysen. Herav fremgår det at ulykkesrisikoen
vil overvåkes. Fartsgrensen forbi bussholdeplassen er 50
km/t. Veistrekningen skal være oversiktlig i området.
Konsekvensutredningen fremhever at det er lavt antall
gående og syklende langs Nymobakken.
6. Det er satt av en buffersone på 80 meter mot
industriområde på Hensmoen, område er i
kommuneplanens arealdel avsatt til LNF. Utover dette er
det avsatt grønnstruktur rundt hele uttaksområdet.
Klage fra Vågård Vel, datert 22.06.18
Det fremgår av klagen at begrunnelseskravet i plan- og
bygningsloven ikke er ivaretatt.
1.

Jernbaneverkets bekymring for utglidning, som et
eksempel.

2.

Det nevnes videre at det ikke er nevnt noe om
avbøtende tiltak ved nedbygging av barns friareal.

-

Klagen omhandler elementer som kommunen må
svare ut.

Rådmannen viser til pbl. § 14-3, derav fremgår bl.a. «Av
saksframlegget eller begrunnelsen for vedtak skal det
framgå hvordan virkningene av planforslag eller søknad
og innkomne uttalelser har vært vurdert, og hvilken
betydning disse er tillagt ved vedtaket, særlig når det
gjelder valg av alternativer..»
Rådmannen er av den oppfatning at begrunnelseskravet

3.

Hensynet til byggeråstoff er hensyn som er utenfor
de oppgaver forvaltningen er ment å ivareta,
hensynet til dette er ivaretatt fremfor å ivareta
innbyggernes interesser.

4.

Det forekommer også brudd på
saklighetsprinsippet i norsk forvaltning da
følgende setning fremgår av saksframlegget: Uten
fremtidig drift i sandtaket kan virksomhetene på
Hensmoen bli tvunget til å flytte til annen
beliggenhet i nærheten av et annet sandtak. Dette
faller på sin egen urimelighet når det samtidig står
i saksframlegget at Myrvang AS forsyner hele
østlandsområdet med naturressursen, hvilket betyr
at virksomhetene på Hensmoen ikke trenger
råstoffutvinning rett utenfor døra.

er oppfylt. Ved høring og offentlig ettersyn kom det
totalt inn 65 uttalelser. I saksframlegg til 2. gangs
behandling vises det til høring og offentlig ettersyn og at
det er gjort en rekke endringer og suppleringer i planen
som følge av innspill. De uttalelser som i særlig grad
oppsummeres og trekkes frem er innspill som er tatt
videre fra merknadsbehandlingen er innarbeidet i
planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene
kommentert i selve saken, flere av innspillene er nevnt
av flere høringsparter og ikke alle nevnes, men
oppsummering av uttalelsene i sin helhet følger saken
som vedlegg. I saksutredningen til 2. gangs behandling
har rådmannen utformet et alternativ vedtakspunkt 2, i
tillegg til innstillingen, det alternative vedtaket er
begrunnet, og det vektlegges i særlig grad at det
alternative forslaget i større grad ivaretar interessene i
mange av høringsuttalelsene.
1. Jernbaneverkets bekymring er svart ut i vedlegget som
følger saken. Det fremgår av forslagsstillers og
rådmannens kommentar at rystelser ikke er et aktuelt
tema for sand- og grusuttak fordi det ikke vil foregå
sprengning i uttaksområdet. Planforslaget vil ikke berøre
den naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen.
Tilbakeføringsvinkelen i skråningen inne i sandtaket er
på 30 grader og er slakere enn naturlig skråning på
utsiden, og stabiliteten blir opprettholdt.
Det konkluderes med at tiltaket ikke vil medføre
konsekvenser for jernbanen.
2. Jf. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en
særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i
planlegging. Rådmannen har i denne saken måtte
vurdere to svært motstridende interesser i et område som
har stor verdi for både frilufts- og næringsinteresser. Det
er godt kjent at område er et viktig tur- og
rekreasjonsområde, og det i stor grad benyttes av barn og

-

unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er
unikt med sin størrelse og er mye brukt sommer som
vinter. Området er et friluftsliv område og de avbøtende
tiltakene som nevnes i saksframlegget har som formål å
ivareta noen av de eksisterende verdiene som viktig turog rekreasjonsområde for befolkningen i Ringerike
kommune;
De avbøtende tiltakene som fremmes i plan er m.a.
 Det sikres i reguleringsbestemmelsene at området
gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil
andre deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres.
Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt med at det
tas ut masser innover i uttaksområde.
 Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for
å hindre støy, støv og innsyn.
 I reguleringsbestemmelsene sikres det at det
gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nåværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
 I reguleringsbestemmelse sikres det at Nymobakken
regelmessig skal renses for sand/støv som forårsakes
av utkjøring av sand/grus, det skal også regelmessig
gjøres en opprenskning av grøfter.
 Det er lagt inn i bestemmelsene at den eller de som
har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og
92/2 skal innen et år etter vedtak er fattet, sette i
gang en prosess for å etablere parkeringsplass som
gjør friluftsområde lettere tilgjengelig for
besøkende.
 Det er lagt inn bestemmelsene som sikrer at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
 Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal

-

legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning
30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet
skal i størst mulig grad brukes.
3. Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre
ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov,
ved å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning
samt sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved
å unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Ressursen er definert som nasjonalt viktig.
Detaljreguleringen følger opp formål i kommuneplanens
arealdel.
Ringerike kommune har i denne aktuelle saken måtte
avveie hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt
viktig mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.
4. Uttalelsen som fremgår av pkt. 4 er ikke en del av
saksframlegg til 2. gangs behandling, men er i
saksframlegget til 1. gangs behandling skrevet i tabell
som tar for seg de ulike temaene i
konsekvensutredningen; da under tema
Samfunnsmessige konsekvenser. I
konsekvensutredningen er det gjort en enkel vurdering
av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng – det er dette som er kommentert.

-

Klage fra Einar Rokseth, datert 26.06.18
1.

Rokseth skriver at utredning av alternativ
lokalisering er lovpålagt, og at en slik utredning er
mangelfull i planen. Rokseth viser videre til at
grunnlaget for vurderinger i temautredning for
masseforvaltning er en utdatert NGU rapport fra
2006 og at NGU siden den gang har registrert
Hensmoen som verneverdig i sitt grusregister og at
det ikke er holdbart å henvise til temautredning.

2.

Tidligere i planprosessen har klager kommet med
forslag om avbøtende tiltak, disse er avspist av
rådmann fordi de ligger utenfor planområdet.
Formålet til planen er å ivareta miljø og samfunn,
ikke bare sikre grusressursen. For å sikre formålet
til planen må det stilles krav til avbøtende tiltak,
også utenfor planområdet. Det vises til uttalelse fra
Sivilombudsmannen;
Det er på det rene at det er anledning til å stille
krav om opparbeidelse av tiltak utenfor
reguleringsområdet, dersom det er av «hensyn til
tilstøtende arealer og til de interesser som totalt
sett knytter seg til de områder det gjelder.
Rokseth nevner bl.a. i sitt innspill til høring og
offentlig ettersyn at Hen ballplass må rustes opp.

3.

Det anmodes om at de tidligere nevnte forslag til
avbøtende tiltak blir vurdert på nytt og at
alternative lokaliseringer som er mindre
konfliktfylt enn Hensmoen blir utredet.

1. Alternative lokaliseringer må besvares av
kommunen.
NGU har klassifisert grusressursen på Hensmoen og
Kilemoen som nasjonalt viktig.
Kvartærgeologiske verdier i området er omhandlet i
planen. Tiltakshaver har nylig vært i dialog med
NGU som påpeker at grusressursen er av så god
kvalitet at den må vernes mot nedbygging. Det er en
misforståelse at NGU mener grusressursen er
verneverdig, dvs. at den ikke skal utnyttes. Det
henvises til NGU sin uttalelse til klager hvor NGU
forklarer sitt standpunkt (ref 17/00307-4). Uttalelsen
er vedlagt.
2. Tiltakshaver forslår avbøtende tiltak innenfor
planområdet. Avbøtende tiltak utenfor planområdet er
ikke en del av denne reguleringsplanen.
Hen ballplass er ikke lenger i bruk, se illustrasjon i
tiltakshavers kommentar til klagene.
Vedlagt Innspill i høringsperioden ble kommentert av
tiltakshaver før 2.gangs behandling av planen.

1. Kommuneplanen og temautredning for
masseforvaltning danner grunnlag for vurdering av
alternative uttaksområde.
Kommuneplanens arealdel skal avklare og sikre
ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov,
ved å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning
samt sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved
å unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Ressursen er definert som nasjonalt viktig.
Alternative lokaliseringer anses å være avklart på
kommuneplannivå.
I Reguleringsplanveilederen fremgår det at det er
planprogram og evt. konsekvensutredning som skal
benyttes for å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter
man gjennomfører et konkret reguleringsplanarbeid for.
… Kommunen tar da stilling til lokalisering ved
fastsettelse av planprogram.
Av planprogrammet for Hensmoen Grusuttak, datert
18.09.13 fremgår følgende avsnitt vedrørende krav om
utredning av alternative lokaliseringer:
Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til
nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen.
Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør
foregå på kommuneplannivå.
Fylkesmannen skriver følgende i sin uttalelse til
forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan
Hensmoen grusuttak, datert 10.12.2012:
Fylkesmannen anser at utvidelser av masseuttak primært
bør vurderes gjennom arbeidet med kommuneplan. Dette
vil sikre overordnete og helhetlige vurderinger av
arealutviklingen i området. Alternative uttaksområder
vil også i større grad kunne synliggjøres på
kommuneplannivå.
Rådmann viser videre til uttalelse fra NGU, datert

-

07.08.18 vedrørende forholdene omkring rapport som er
benyttet som grunnlag og Hensmoen som verneverdi
ressurs. NGU skriver at Hensmoen fremdeles er
klassifisert til å være av nasjonal verdi. Dette er ikke
med bakgrunn i verneverdier, men som ressurs som
byggeråstoff. NGU meddeler utover dette at de har
etablert en database for geologisk arv, basert på eldre
registreringer; NGU har ikke verdivurdert område som
geologisk arv og har derfor ingen oppfatning om
områdets verneverdi. NGU påpeker også at byggeråstoff
dreies fra grus til mer pukk. Grus er imidlertid i ferd
med å bli en knapphetsressurs i Norge – og derfor viktig
å ta vare på store grusavsetninger som har egenskap som
gjør at de er spesielt godt egnet som byggeråstoff; fortsatt
er det noen bruksområder der det er vanskeligere å bruke
knust fjell enn naturgrus.
2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Med utgangspunkt i uttalelser i forbindelse
med oppstart, høring og offentlig ettersyn samt møter
med berørte er det sett på avbøtende tiltakene som ligger
inne i planen. Mange av de avbøtende tiltakene er ønsket
etablert utenfor planområdet. Rådmann har i fremste
rekke sikret avbøtende tiltak innenfor planområdets
avgrensning.
Noen nevnes under:


-

Det sikres i reguleringsbestemmelsene at området
gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil
andre deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres.
Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt med at det










tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for
å hindre støy, støv og innsyn.
Det sikres at det gjennomføres støvmålinger innen
et år etter planvedtak samt når grusuttaket passerer
grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak
(jf. Kommuneplanens arealdel)
Det sikres at Nymobakken regelmessig renses for
sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus,
det skal også regelmessig opprensing av grøfter.
Den eller de som har utvinningsrett til de to
eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år etter
vedtak er fattet, sette i gang en prosess for å etablere
parkeringsplass som gjør friluftsområde lettere
tilgjengelig for besøkende.
Det sikres at det etableres støyskjermer i form av
grushauger i forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning
30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet
skal i størst mulig grad brukes.

Da det gjelder Hen ballplass er rådmann ikke kjent med
at det ligger en eksisterende fotballbane som er i bruk
innenfor planområdet, men derimot er det i
planbeskrivelsen vist til en fotballbane (Hensmobanen)
som Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte på
slutten av 1970-tallet. Denne skal ifølge
planbeskrivelsen ikke lenger være i bruk og skal de siste

-

årene ha vært benyttet som lagerplass. Denne banen skal
være plassert nordvest for Hensmoen industriområde.
Tiltakshaver viser i sitt svar til at Hen ballplass ikke
lenger er i bruk
3. Spørsmålet om alternativ lokalisering hører hjemme
på oversiktsplannivå, mens på detaljplannivå vil
alternativvurdering oftest dreie seg om alternative tiltak
for utforming eller avbøtende tiltak for å redusere
ulemper.
Rådmann ser ikke at det må gjøres en ny vurdering av
avbøtende tiltak. Heller ikke at det på nytt må gjøres en
vurdering av alternativ lokalisering, dette på bakgrunn
av svar i punkt 1.

Klage fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18
1.

-

Det fremgå av klagen at dersom Ringerike
kommune hadde fulgt lovverket og informert
berørte parter og allmennheten om den planlagte
arealendringen av friluftsområdet på Hensmoen i
1994, ville plankartet helt åpenbart sett annerledes
ut i dag. Det fremgår at det fra kommunens side er
meddelt at planen var ute på høring hos
kommunale etater og råd, andre lokale offentlige
etater/instanser, fylkeskommunale og statlige
etater, lokale næringslivsorganisasjoner og
offentlige institusjoner, nabo- og
samarbeidskommuner, politiske partier og
ungdomslag, velforeninger,
landbruksorganisasjoner, diverse lag og foreninger.
Men det sto ingenting i papirene som var ute på
høring om at 900 daa av friluftsområdet på
Hensmoen skulle settes av til grustak. Varsel og
kunngjøring skal ha et innhold der det fremgår hva
saken gjelder og ha et innhold som gir berørte

Klagen omhandler elementer som kommunen må
svare ut.

1. Det arealavklarte området som ligger inne i
kommuneplan har vært avklart i mange
kommuneplaner. Alt kommuneplanarbeid følges opp av
Fylkesmannen. Fylkesmannen kontrollerer at arbeidet
skjer i tråd med gjeldende lovverk. En plan kan ikke
vedtas om arbeidet ikke er gjort i henhold til gjeldende
lovverk. Det er derfor ikke grunn til å tro at lovverk ikke
er hensyntatt i arbeidet. Ringerike kommune har i notat
datert 19.04.13 sak 12/3201 laget en oppsummering av
føringer for kommuneplanarbeid i plan- og
bygningsloven fra 1985 og fra 2008. Videre er det her
laget en oppsummering av Ringerike kommune sine
overordnede arealplaner fra Generalplan vedtatt 1972 og
frem til kommuneplanens arealdel vedtatt 2007. Av dette
notatet fremgår det at Hensmoen grusuttak har ligget
inne som masseuttak siden høring av den første
kommuneplanen som kom i 1991, høring i 1989. Det
eldste vedtatte plankartet der området ligger inne som
masseuttak er i kommunedelplankartet for

mulighet til å ivareta sine interesser ref.
Forvaltningsloven. Kommunestyreprotokoller er
gjennomgått og det står ingenting om arealendring
av friluftsområde på Hensmoen. Denne saken
hadde fått et helt annet utfall dersom Ringerike
kommune hadde overholdt lovbestemmelsene ved
planendring i 1994.
2.

Hønefossområdet som er vedtatt i 27.10 94. I
sakspapirene kan en se at planen har vært ute på høring
hos kommunale etater og råd, andre lokale offentlige
etater/instanser, fylkeskommunale og statlige etater,
lokale næringslivsorganisasjoner og offentlige
institusjoner, nabo- og samarbeidskommuner, politiske
partier og ungdomslag, velforeninger, landbrukets
organisasjoner, diverse lag og foreninger. Det foreligger
også avisannonser hvor det opplyses om at forslag er ute
på høring. Kommuneplan for Ringerike er vedtatt tre
ganger siden 1994. Dette var 24.06.99, 26.06.03 og
30.08.07. Området avsatt til masseuttak på Hensmoen
ligger inne i disse tre planene som en oppfølging av
planen vedtatt i 1994.

Klagers eiendom på Nymoen plages av mye
støv/sand fra grustaket, værforhold som vind er
ikke hensyntatt i planen.

2. Vedrørende forhold som gjelder støvplager vises det
til kravet som stilles i reguleringsbestemmelsene § 2.1.8
virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i
kap. 30 i forurensningsforskriften eller sendere
forskrifter som gjøres gjeldende. Viser spesielt til §§ 304, 30-5, 30-9.
Klage fra Miljøvernforbund Hønefoss (NMFHønefoss), datert 10.07.18
1.

-

Av klagen fremgår det at overforbruk av
naturressursene på Hensmoen er i ferd med å gjøre
ubotelig skade. To masseuttak er i konflikt med
geologiske interesser, landskap og nærrekreasjon.
Den samlede belastningen av alle de
miljøforurensende virksomhetene i området
Hensmoen menes ikke å være tilstrekkelig vurdert
i saken og kommunen må ta ansvar for å sikre at
det ikke skjer overbelastning av økosystemet på
Hensmoen. Det er ønskelig fra NMF- Hønefoss sin
side at planområdet reduseres betraktelig for å
unngå en naturkatastrofe på Hensmoen.

Miljøvernforbundet Hønefoss har diverse merknader
knyttet til påstander om feilaktig eller
mangelfull planbeskrivelse og konsekvensutredning.
Tiltakshaver viser til kommunestyrets vedtak,
reguleringsbestemmelser og plankart.
Grunnvann, vannstand, vannkvalitet, drikkevann: det
vises til kommunestyrets vedtak pkt. 3 og §§ 2.1.5,
6.2 i reguleringsbestemmelsene.
Miljøoppfølgingsprogram (MOP)
Tiltakshaver følger kap. 30 i forurensingsforskriften,
gitt driftskonsesjon og driftsplan i henhold til

1. Rådmannen har gjort en vurdering og avveining i
denne saken. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte
avveie hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt
viktig mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Det som ligger til grunn for
sluttbehandlingen i detaljregulering for Hensmoen
grusuttak er kommuneplanens arealdel samt
samfunnsdel.

2.

NMF-Hønefoss mener at kommunen bryter loven
da kommunen ikke kun kan forholde seg til
opplysninger som tiltakshaver fremskaffer
vedrørende påvirkning til Vesletjern. Informasjon
fra ulike viktige faginstanser burde vært tatt i
betraktning i større grad for å unngå at det skjer en
miljøkatastrofe på Hensmoen.

3.

Det fremgår videre at det stor usikkerhet omkring
vanntema i konsekvensutredningen og at
grunnvannsforekomsten vil bli svært dårlig
beskyttet og tiltaket er i strid med vanndirektivet.
Prøvetakingshyppighet må intensiveres og /eller
analyseparameterne utvides ved endring i elektrisk
ledeevne og grunnvannsnivå.

4.

Kommunen må ta hensyn til Nybyen vannverk og
utarbeide klausuleringsbestemmelser som sikrer
rent drikkevann. Oppholdstiden for
grunnvannsstøning i mettet vannfase er ikke
beregnet og det påpekes at renseeffekten er
betraktelig redusert med lovlig uttak ned til to
meter over grunnvann. Det må i tillegg stilles krav
til evt. videreforedling av løsmasser.

5.

Det bør utarbeides en miljøoppfølgningsplan for å
ivareta hensynet til dem som bor og ferdes nær
grustaket samt natur- og miljøvern. Det bør i
tillegg utpekes en miljøkoordinator.

6.

Det påpekes at vedtakspunkt fra behandling av
planprogram 15.10.13 vedrørende avbøtende tiltak
ikke er fulgt opp. Det nevnes innbygging av
knuseverk, parkeringsplass, gang- og sykkelsti
samt gang og sykkelvei, bevaring av vegetasjon
mht skjermvirkning samt tilrettelegge for

-

mineralloven og reguleringsbestemmelser i Plan og
bygningsloven. Til sammen ivaretar foran nevnte
lovverk/tillatelser oppfyller det et MOP.
Avbøtende tiltak
Det vises til en rekke avbøtende tiltak som er sikret i
reguleringsbestemmelsene eller i
kommunestyrets vedtak. Noen kommentarer til
Miljøvernforbundets merknader:
• Innbygging av sorteringsanlegg og knuseverk:
Støyberegninger viser at støynivået ligger lavere enn
angitte grenseverdier i gjeldende forskrifter.
• Tilrettelegging for parkeringsplasser er omtalt i
kommunestyrets vedtak pkt. 8.
• Opparbeiding av turvei er omtalt i kommunestyrets
vedtak pkt. 7 og i
reguleringsbestemmelsene § 6.5.
• Etterbruk kan ikke fastsettes i dette planforslaget, jf.
kommunestyrets vedtak pkt. 11 og § 6.7 i
bestemmelsene.
• Vegetasjon og istandsetting: Det vises til
kommunestyrets vedtak pkt. 4 og
reguleringsbestemmelsene § 4, §§ 2.1.7, 2.1.12.
Vurdering av kvartærgeologiske verdier er omhandlet
i utredningen.
Vurdering av alternative lokaliseringer og ugyldig
arealplan må besvares av kommunen.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser
og uttaksområder for fremtidig behov samt redusere
miljø- og samfunnsbelastning: utnytting av eksisterende
uttak skal prioriteres fremfor å åpne nye områder.
I saksutredningen til 2. gangs behandling hadde
rådmannen utformet et alternativt vedtakspunkt 2 med
reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning, i tillegg til innstillingen. I
behandlingen i kommunestyre 31.05.18 i sak 62/18 ble
det alternative vedtaket nedstemt. Vedtaket som ble
fattet er et planfaglig politisk valg der detaljregulering
legger til rette for fullt uttak i Hensmoen grusuttak.
2. Vedrørende konsekvensene for Vesletjern og
Storetjern forholder Ringerike kommune seg til
konsekvensutredningen som ligger til grunn for planen.
Kommunen gjør ikke egne utredninger omkring tema
som inngår i konsekvensutredningen.
Ringerike kommune er gjort kjent med informasjon fra
ulike faginstanser.
Asplan Viak legger vekt på at tjerna ikke vil bli påvirket.
I konsekvensutredning vises det til grundige
undersøkelser og vurderinger om masseuttaket vil kunne
medføre negative konsekvenser for Storetjern og
Vesletjern. Utdrag fra planbeskrivelsen viser til at
Storetjern og Vesletjern er undersøkt ved flere tilfeller.
Det er utført sondeborringer i løsmassene med
massebeskrivelser og boringer gjennom løsmasser og
videre i fjell (vann- og energiboringer). For å kunne
dokumentere grunnvannsnivå i området mellom
masseuttaket og Vesletjern er det etablert to
observasjonsbrønner sør for Vesletjern.
Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for påvirkning

sammenhengende grønnstruktur fra Vågård og
Nymoen og frem til friluftsområdet.
7.

Etablering av geopark er heller ikke tatt inn i
planen. NMF- Hønefoss påpeker at kommunestyre
har bedt rådmannen om å arbeide med etablering
av en geopark i Hensmoen området. Tiltakshaver
må kunne bidra til en realisering for å
imøtekomme kravet om avbøtningstiltak dersom
det mot formodning fortsatt skal tas ut verdifull
naturgrus.

8.

NMF- Hønefoss påpeker at Plan- og bygningsloven
§ 3-1 bokstav g stiller krav om at planlegging skal
ta klimahensyn gjennom løsninger for bl.a.
transport. Dette er ikke sikret i tilstrekkelig grad i
planen.

9.

Området avsatt som masseuttak mot Nymoen er
ikke undersøkt av fylkeskommunens arkeologer.
Her er det observert groper som kan være av
kulturhistorisk interesse. Det er i tillegg nevnt at
det er flere kulturminner på Hensmoen som
Mølleveien og Ingeborgstien som er av stor lokal
betydning.

10. Det må gjøres en konkretisering av bestemmelsene;
det må blant annet fremgå helt klart at etterbruken
av område skal sikres til friluftsformål. Antall
parkeringsplasser må angis og det må fremgå hvor
ofte Nymobakken skal renses for sand og støv og
opprensning av grøfter.
11. Temautredningen danner overhode ikke grunnlag
for vurdering av alternative uttaksområder. I
saksframlegg datert 28.05.13 står det at geologiske
verdier skal vurderes i utredningen. Dette blir

-

av Vesletjern og Storetjern, løsmassenes egenskaper med
tanke på beskyttelse av underliggende grunnvann, og
behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter
uttak av masser. Boringene gir også dybde til fjell og
tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over fjell i
borpunktene.
Observasjonene av grunnvannsnivå, viser at
grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 m under bunnen
av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt hengende vannspeil
og det fremgår av konsekvensutredningen at
grunnvannet og grunnvannsnivå i løsmassene under
tjernområdet ikke vil påvirke Vesletjern eller
myrområdene rundt.
Det vil være behov for fremtidige boringer for
registrering av grunnvann, fjelldyp og informasjon om
massenes sammensetning som grunnlag for
ressursvurdering og uttaksdybde. Dette er forankret i
reguleringsbestemmelsene.
3. Tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
4. Grunnvann som strømmer under masseuttaket vil
drenere mot Begna med sannsynlig strømningsretning
mot sør- sørvest, dvs. mot området som forsynes fra
private drikkevannskilde i Nymoen-området. Uten at
forholdene er undersøkt i detalj, vil vi anta at de private
vanninntakene i dette området er ulike, alt fra enkle
kildeinntak til gravde brønner og evt. grunne borede
løsmassebrønner. Nybyen vannverk beholdes og kun
noen få husstander i dette området ønsker kommunelat
vann. Grunnvann som mater brønner og kildeutsalg i
dette området vil delvis kunne komme fra området med
dagens masseuttak og også fra området for fremtidig
masseuttak.
I ROS-analysen vurderes risiko for fare for forurensning
til grunn eller vassdrag i kategori hendelse som skal
overvåkes og tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til

likevel unnlatt. For at politikerne skal kunne ta
stilling til hvilke alternativer som er best for
samfunnet, må de ha et beslutningsgrunnlag. Da
må det foreligge en beskrivelse av hvilke
alternativer som er vurdert og hvordan disse er
vurdert. Kommunen har heller ikke tatt hensyn til
at det finnes tilsvarende naturressurser andre
steder i Ringerike, og at NGU ønsker økt bruk av
pukk fordi Norge tømmes for naturgrus i
rekordfart.
12. NMF- Hønefoss skriver videre at det er vedtatt at vi
skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturen.
God og oppdatert kunnskap om naturmangfold er
en forutsetning for dette. En utdatert NGU-rapport
fra 2006 danner grunnlag for nevnte
temautredning. NGU har i ettertid registrert
Hensmoen som verneverdig i grusregistret og
uttaler offentlig at fordi grus er begrenset ressurs,
bør det oppmuntres til bruk av pukk fremfor grus.
Ringerike kommune tar ikke dette på alvor, alle
den tid kommunen legger til rette for økt uttak av
naturgrus.
13. Rådmannens positive holdning til full utnyttelse
strider med saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven; forvaltningsorganet skal opptre
upartisk og det må søkes å få frem både det som
taler til gunst og ugunst for en part. Hvilke
alternativ som er best for samfunnet, hvilke
vurderinger som ligger til grunn for valg av dette
alternativet er forhold rådmannen utelater, og
vedtaket strider dermed med naturmangfoldloven §
7.
14. Fylkesmannen har uttalt at kommunen som lokal
planmyndighet må avveie friluftsinteressene mot

-

nytte (mindre sannsynlig, mindre alvorlig).
Det kan være en mulig konflikt mellom
drikkevannshensyn og grusuttak. Det er et viktig
prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt
som mulig baseres på kilder som fra naturens side har
god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er
viktig at beskyttelsestiltak reduserer risikoen for
forurensning av kilden mest mulig.
Når massene mellom kote 200 og 170 er tatt ut vil
fremtidens forvaltning kunne gjøre en vurdering av om
de resterende masser på forsvarlig vis skal kunne tas ut,
eller om det med hensyn til grunnvann skal gjøres en
endring av arealforvaltningen.
5. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet og
rådmann viser til forurensningsforskriften kapittel 18 og
kapittel 30.
Rådmann viser også til Internkontrollforskriften som
skal fremme forbedringsarbeid i virksomheter da gjelder
bl.a. forebygging av miljøforstyrrelser fra produkter og
vern av det ytre miljø mot forurensning mm.
Ringerike kommune har kommunal beredskap mot akutt
forurensning og jfr. Forurensningsforskriften kapittel 18
A som gjelder forurensning som ikke er dekket av privat
beredskap. De to grusaktørene som i vedtak har fått
tillatelse til å drive, skal i henhold til
reguleringsbestemmelse § 6.5 lage én felles driftsplan for
hele uttaksområde, dette følges opp av Direktoratet for
mineralforvaltning.
6. Tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
7. Geopark er noe som Ringerike kommune stiller seg
positive til, men det er dessverre ikke noe kommunen vil
kunne ta initiativ til. Geopark og Landskapsvernområde
anses å ikke være en motsetning til driften på
Hensmoen. Arealet rundt Vesletjern og Storetjern vil

næringsinteressene. Rådmannen forholder seg til
kun overordna plan, som ikke kan dokumenteres at
har vært gjenstand for hverken saksbehandling
eller politisk behandling. Å tillate to grustak
strider med kommunens egen samfunnsplan og det
oppstår overproduksjon.
15. Det heftes vesentlige svakheter ved planen om
grustak i det verneverdige og populære landskapet
på Hensmoen, hvilke tilsier at den bør
underkjennes basert på ny kunnskap. Den
kunnskap og de nye forhold som nå gjør innsigelse
aktuelt var ikke tilgjengelig for innsigelsesorgan
ved tidligere kommuneplanrulleringer.

ikke bli berørt av tiltaket.
8. Rådmann ser at planforslaget vil medføre økt trafikk
med tunge kjøretøy.
9. Det vises til arkeologisk rapport fra Buskerud
fylkeskommune, ferdigstilt 25.10.13. Registrering av
Vågård og Hen ble utført i perioden 04.-.05.09.13 og den
faglige konklusjonen fra Buskerud fylkeskommune er at
planen ikke er i konflikt med kulturminner. Rådmann
viser videre til uttalelse til offentlig ettersyn fra
Buskerud fylkeskommune, datert 02.06.17. Derav er
konklusjonen at fylkeskommunen ikke kan se at planen
berører automatisk fredete kulturminner eller
kulturminner fra nyere tid.
10. Rådmann viser til at det stilles rekkefølgekrav om at
etterbruken skal fastsettes i overordnet plan. Det skal ved
neste revisjon av kommuneplanens arealdel tas stilling
til om området skal tilbakeføres til LNF-område.
Vedrørende parkering foreligger det vedtak i sak 62/18,
behandlet i kommunestyre 31.05.18 at «Den eller de
som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og
92/2 skal innen et år etter vedtak er fattet sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som øker
tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde.»
Innspillet i klagen om antall parkeringsplasser vil
naturlig inngå som en del av prosessen omkring
etablering av parkeringsplass – det vil i denne
sammenheng ses nærmere på behovet.
Vedrørende hvor ofte Nymobakken skal kostes og renses
må ses i sammenheng med Forurensningsforskriften
kapittel 30-4 herav fremgår det at virksomheten skal
gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra
all støvende aktivitet slik som knusing, sikting, transport

-

og lagring.
11. Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag
for vurdering av alternative uttaksområde.
Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre
ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov,
ved å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning
samt sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved
å unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Ressursen er definert som nasjonalt viktig.
Alternative lokaliseringer anses å være avklart på
kommuneplannivå.
I Reguleringsplanveilederen fremgår det at det er
planprogram og evt. konsekvensutredning som skal
benyttes for å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter
man gjennomfører et konkret reguleringsplanarbeid for.
… Kommunen tar da stilling til lokalisering ved
fastsettelse av planprogram.
Av planprogrammet for Hensmoen Grusuttak, datert
18.09.13 fremgår følgende avsnitt vedrørende krav om
utredning av alternative lokaliseringer:
Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til
nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen.
Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør
foregå på kommuneplannivå.
Fylkesmannen skriver følgende i sin uttalelse til
forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan
Hensmoen grusuttak, datert 10.12.2012:
Fylkesmannen anser at utvidelser av masseuttak primært
bør vurderes gjennom arbeidet med kommuneplan. Dette
vil sikre overordnete og helhetlige vurderinger av
arealutviklingen i området. Alternative uttaksområder
vil også i større grad kunne synliggjøres på
kommuneplannivå.
12. Rådmann viser til uttalelse fra NGU, datert 07.08.18
vedrørende forholdene omkring rapport som er benyttet

-

som grunnlag og Hensmoen som verneverdi ressurs.
NGU skriver at Hensmoen fremdeles er klassifisert til å
være av nasjonal verdi. Dette er ikke med bakgrunn i
verneverdier, men som ressurs som byggeråstoff. NGU
meddeler utover dette at de har etablert en database for
geologisk arv, basert på eldre registreringer; NGU har
ikke verdivurdert område som geologisk arv og har
derfor ingen oppfatning om områdets verneverdi. NGU
skriver videre at grus er i ferd med å bli en
knapphetsressurs i Norge – og derfor viktig å ta vare på
store grusavsetninger som har egenskap som gjør at de
er spesielt godt egnet som byggeråstoff; fortsatt er det
noen bruksområder der det er vanskeligere å bruke knust
fjell enn naturgrus.
13. Rådmannen viser til kommuneplanens arealdel som
består av kart med bestemmelser for bruk, vern og
utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele
kommunen. Den er rettslig bindende for alle arbeid og
tiltak som omfattes av loven. I kommuneplanens arealdel
fastsetter kommunestyre hva som er tillatt arealbruk og
hvilke restriksjoner som gjelder i planområdet gjennom
bl.a. arealformål. Det arealavklarte området som ligger
inne i kommuneplan har vært avklart i mange
kommuneplaner. Alt kommuneplanarbeid følges opp av
Fylkesmannen. Fylkesmannen kontrollerer at arbeidet
skjer i tråd med gjeldende lovverk. En plan kan ikke
vedtas om arbeidet ikke er gjort i henhold til gjeldende
lovverk. Det er derfor ikke grunn til å tro at lovverk ikke
er hensyntatt i arbeidet. Kommuneplanens arealdel har
ligget til grunn for rådmannens innstilling i denne
saken.
Rådmann viser videre til følgende behandlinger som har
dannet grunnlaget for sluttbehandlingen og rådmannens
innstilling i saken:


-

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning










vedtok oppstart av detaljregulering for
Hensmoen grusuttak 22.04.13, sak 61/13.
Formannskapet vedtok oppstart av
detaljregulering for Hensmoen grusuttak
14.05.13, sak 61/13. Samtidig ble
planprogrammet datert 26.02.13 lagt ut på
høring.
Planprogrammet var på høring og offentlig
ettersyn fra 01.06.13 til 08.08.13. Det kom inn
merknader fra 13 ulike parter. I tillegg ble det
registrert inn 3 høringsuttalelser i samband med
forstudien og før varsel om planoppstart og
offentlig ettersyn av planprogrammet.
Planprogram, datert 18.09.13, ble av
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
fastsatt 07.10.13, sak 109/13.
Planprogram, datert 18.09.13, ble av
Formannskapet fastsatt 15.10.13, sak 135/13.
Formannskapet 2- kommunestrategi og plan
vedtok å utsette saken 21.02.17, sak 5/17.
Ny behandling i Formannskapet 2 –
kommunestrategi og plan vedtok å sende
detaljregulering for Hensmoen grusuttak på
høring og offentlig ettersyn, sak 9/17, 28.03.17.

Formålet med den kommunale planleggingen skal
ivareta kommunens egne mål og utviklingsstrategier. I
tillegg skal den kommunale planleggingen ivareta
nasjonale og regionale mål og legge til rette for
gjennomføring av regional, statlig og privat virksomhet.
Kommunen skal snarest, og senest innen tolv uker
avgjøre om et privat reguleringsforslag skal fremmes og
legges ut til offentlig ettersyn mv.
Kommunen kan fremme alternative forslag.

-

14. Rådmannen har gjort en vurdering og avveining i
denne saken. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte
avveie hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt
viktig mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Det som ligger til grunn for
sluttbehandlingen i detaljregulering for Hensmoen
grusuttak er kommuneplanens arealdel samt
samfunnsdel, viser også til svar under pkt. 13.
Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser
og uttaksområder for fremtidig behov samt redusere
miljø- og samfunnsbelastning: utnytting av eksisterende
uttak skal prioriteres fremfor å åpne nye områder.
15. Rådmannen viser til de øvrige svarene til punktene i
Miljøvernforbundets klage.
Klage fra Olav Djønne, datert 22.06.18
1.

-

Olav Djønne viser til at politikerne valgte å
utsette saken da den var oppe til 1. gangs
behandling ref. Ringerikes blad 19.03.13. I
etterkant av dette mottok politikerne et notat
fra rådmann derav fremgår at endring av
kommuneplan som vil forhindre uttak av
verdier, kan medføre erstatningssøksmål.
Spørsmål om mulig søksmål var ikke en del av
høringen, likevel førte dette til at
planprosessen ble enstemmig vedtatt av
politikerne da rådmannen «truet» med
søksmål i notat.

Spørsmål vedr søksmål, saksbehandlingsfeil og
vurderinger av alternative lokaliseringer må besvares
av Ringerike kommune.
Vedlagt innspill til høringen ble kommentert av
tiltakshaver før 2. gangs behandling av planen.

1. Det vises til møte i Hovedkomiteen for miljø- og
arealforvaltningen 18.03.13 sak 43/13 Hensmoen
grusuttak - politisk oppstart. I dette møte ble saken om
politisk oppstart utsatt grunnet at det ble bedt om at
saken ble sett opp mot bynære rekreasjonsområder og
boligområder.
I notatet, som følger saken som Djønne viser til tas det
bl.a. opp følgende:
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen og oppstart
er derfor ikke et spørsmål om arealbruk, men om
reguleringsplanprosessen med utredninger og

2.

3.

Alternativ lokalisering er heller ikke utredet i
planprosessen på tross av at dette overhode
ikke er avklart på kommuneplannivå tidligere.
Dette er en klar saksbehandlingsfeil. Det vises
til at det er et sentralt prinsipp både i norsk og
internasjonal miljørett å redusere miljøskadene
ved å utrede alternative lokaliseringer med
mindre skadelige miljøpåvirkninger. Det vises
videre til område på Eggemoen som er et
realistisk og relevant alternativt område uten å
berøre boliger.
Ringerike kommunes saksbehandler har
informert om at området på Eggemoen ikke
ligger inne i kommuneplan som juridisk
bindende fordi det ikke finnes hensynssoner på
vedtakstidspunktet. Olav Djønne skriver da at
ettersom Hensmoen ble avsatt til masseuttak i
kommuneplanen i 1994, kun ved å skravere
kartet finnes det ikke hensynssoner her heller.
Ergo er ikke arealdelen over Hensmoen
juridisk bindende og politikerne har blitt
feilinformert helt siden oppstarten i 2013.
Vedtaket fattet 31.05.18 må derfor erklæres
ugyldig, og Ringerike kommune må utrede
lokaliseringsalternativer til Hensmoen og
politikerne må informeres om at en arealdel
ikke er statisk.

konsekvenser.
Om kommuneplanen for området skal endres til annet
formål må det fremmes innspill for dette i
kommuneplanprosessen. Det skal da utredes hvilken
konsekvens endring av formål i kommuneplanen vil ha.
Forslagsstillere forholder seg til denne planen når de
foreslår utbyggingsområder og øvrige innbyggere
forholder seg til denne for å kunne «lese» framtiden. Om
denne planen ikke skal hensyntas i de politiske
behandlingene mister den sin funksjon som et
forutsigbart verktøy for kommunens innbyggere og
næringsdrivende.
Ved endring av kommuneplanen som medfører
forhindring av uttak av verdiene som er avtalefestet og
tap av verdier det er investert for, kan kommunen pådra
seg et erstatningssøksmål.
…
Det opplyses om at utredninga om friluftsområdene og
resultatet av denne vil være nyttig i saker der det er
aktuelt å endre formål fra friluftsområde eller LNFområde til utbyggingsformål, da spesielt i
kommuneplanprosessen. Utredninga om grus og pukk i
kommunen har som formål å kartlegge ressurser og
kartlegge eksisterende uttak, slik at de kan styres
gjennom ny lovgivning. Ved at det for dette tiltaket
utarbeides reguleringsplan oppnår vi dette.
Grusressursene i kommunen er kartlagt.
Rådmannen vil også sette mer fokus på at
reguleringsplan og reguleringsplanprosessen er et
verktøy for å utrede og regulere konsekvenser av
grusuttaket. I en reguleringsplan skal det settes
overordna bestemmelser, og konsekvenser skal utredes.
Det kreves også en driftsplan og en konsesjon fra
Direktoratet for mineralforvaltning før uttak kan starte.

-

Driftsplanen inneholder detaljerte krav til drift, som kan
minimalisere negative konsekvenser av uttaket. Dette
kan være bestemmelser om uttakstider, avbøtende tiltak
mot støv og støy, og plan for stegvis og endelig
istandsetting.
Spørsmål fra politikerne til oppstartsaken gikk
hovedsakelig på om saken ble sett opp mot bynære
rekreasjonsområder og boligområder. Dette er svart ut i
saken
Til kommentaren om mulig søksmål vises det til |planog bygningsloven § 15-1. Herav fremgå det at grunneier
har rett til å kreve innløsning dersom eiendom i
kommuneplanens arealdel angis som areal til offentlig
trafikkområde, offentlig friområde, fellesområde m.fl.
2. Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag
for vurdering av alternative uttaksområde.
Kommuneplanens arealdel skal avklare og sikre
ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov,
ved å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning
samt sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved
å unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Ressursen er av NGU definert som nasjonalt
viktig (2006).
Alternative lokaliseringer anses å være avklart på
kommuneplannivå.
I Reguleringsplanveilederen fremgår det at det er
planprogram og evt. konsekvensutredning som skal
benyttes for å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter
man gjennomfører et konkret reguleringsplanarbeid for.
… Kommunen tar da stilling til lokalisering ved
fastsettelse av planprogram.
Av planprogrammet for Hensmoen Grusuttak, datert
18.09.13 fremgår følgende avsnitt vedrørende krav om
utredning av alternative lokaliseringer:
Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til
nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen.

-

Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør
foregå på kommuneplannivå.
Fylkesmannen skriver følgende i sin uttalelse til
forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan
Hensmoen grusuttak, datert 10.12.2012:
Fylkesmannen anser at utvidelser av masseuttak primært
bør vurderes gjennom arbeidet med kommuneplan. Dette
vil sikre overordnete og helhetlige vurderinger av
arealutviklingen i området. Alternative uttaksområder
vil også i større grad kunne synliggjøres på
kommuneplannivå.
Rådmannen anser dermed at forholdene omkring
alternativ plassering er sikret i planprosessen.
3. Henssynsoner ble innført i plan- og bygningsloven av
2008, denne trådte i kraft 01.07.2009. Nye endringer i
loven har ikke tilbakevirkende kraft. Utover dette vises
det til svar i pkt. 2.
Uttalelse fra Harry Dahl, mottatt 28.06.18
Harry Dahl skriver at det er vanskelig å godta
avgjørelsen om å slette Hensmoen som friluftsområde
og skriver videre at det ikke har vært en demokratisk
prosess. Det burde vært gjennomført en befaring i
område med alle berørte parter. Det er vanskelig å
forsone seg med at nærmiljøet til beboerne i område
omformes til et gedigent grustak.
Befolkningen på Vågård kan ikke forsone seg med at
det skal etableres et grustak til i tilknytning til det
eksisterende. Dahl påpeker at utkjøring på
Vågårdsveien som er regulert inn nordøst i
planområdet, ikke er blitt omtalt og informasjonen fra
kommunens side har vært svært dårlig. Dahl er i tillegg
bekymret for støy, støv og transport; når all skog
hugges vil dette medføre mer støy og støvplager på sikt.

-

Dahl synes det er vanskelig å forsone seg med
planvedtaket. Han er skuffet over prosessen og
medvirkningen.

Rådmann i Ringerike kommune har i denne aktuelle
saken måtte avveie hensyn til to motstridende interesser;
Nasjonalt viktig mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.
Planprosessen har fulgt opp de krav som stilles til
medvirkning og informasjon. I tillegg til
informasjonsmøter er planen varsel offentlig ved
oppstart, høring og offentlig ettersyn og etter vedtak.
Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at den
eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene
gnr. 271/8 og 92/2 skal ha én felles driftsplan for hele

Veien burde legges om for å minske belastning på
eksisterende vei.
Dahl spør også Ringerike kommune om hva som vil
gjøres dersom grustakene forårsaker nedtapping av
Vesletjern og Storetjern.
Dahl påpeker også at det er på sin plass å starte
arbeidet med å tilbakeføre naturområde i de områdene
der masser allerede er tatt ut.

-

uttaksområdet. I møte Aktørene NorStone AS og John
Myrvang AS må inngå avtale om felles utkjøring av
masser. Massene skal primært kjøres ut ved dagens
utkjøring, men det presiseres fra aktørenes side at det på
lang sikt kan være aktuelt å kunne kjøre ut masser fra
foreslått utkjøring fra gnr. 92/2/2. Det tas opp at dette
også vil redusere trafikk forbi gnr. 271/122. Dette vil
forankres i en felles driftsplan.
Vedrørende konsekvensene for Vesletjern og Storetjern
forholder Ringerike kommune seg til
konsekvensutredningen som ligger til grunn for planen.
I konsekvensutredning vises det til grundige
undersøkelser og vurderinger om masseuttaket vil kunne
gi medføre negative konsekvenser for Storetjern og
Vesletjern. Utdrag fra planbeskrivelsen viser til at
Storetjern og Vesletjern er undersøkt ved flere tilfeller.
Det er utført sondeborringer i løsmassene med
massebeskrivelser og boringer gjennom løsmasser og
videre i fjell (vann- og energiboringer). For å kunne
dokumentere grunnvannsnivå i området mellom
masseuttaket og Vesletjern er det etablert to
observasjonsbrønner sør for Vesletjern.
Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for påvirkning
av Vesletjern og Storetjern, løsmassenes egenskaper med
tanke på beskyttelse av underliggende grunnvann, og
behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter
uttak av masser. Boringene gir også dybde til fjell og
tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over fjell i
borpunktene.
Observasjonene av grunnvannsnivå, viser at
grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 m under bunnen
av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt hengende vannspeil
og det fremgår av konsekvensutredningen at
grunnvannet og grunnvannsnivå i løsmassene under
tjernområdet ikke vil påvirke Vesletjern eller
myrområdene rundt.

Det vil være behov for fremtidige boringer for
registrering av grunnvann, fjelldyp og informasjon om
massenes sammensetning som grunnlag for
ressursvurdering og uttaksdybde. Dette er forankret i
reguleringsbestemmelsene.
Da det gjelder istandsetting og revegetering er dette
forankret i reguleringsbestemmelsene. Det skal sikres at
det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd
bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde.
Vegetasjon skal også etableres der det er mulig med
tanke på driftsareal og i etapper for å forhindre støvflukt.
Uttalelse fra Ola Bjørntvedt, datert 05.06.18
Ola Bjørntvedt skriver i sin uttalelse at det er med stor
sorg at man mottar kart over områder som går tapt for
kommende generasjoner. Det er kortsiktig økonomisk
gevinst på bekostning av de neste generasjoners
mulighet til å bruke naturen til fysisk aktivitet.
Hensmoen er bare en av furumoene som er under
voldsomt press fra økonomiske interesser. Bjørntvedt
ber kommunen om å tenke seg litt om før den omfavner
disse kortsiktige planene. Blir moene ødelagt – så er
det for alltid!

-

Bjørntvedt registrerer med stor sorg at nok en furumo
på Ringerike er under stort press fra
økonomiske interesser. Han ber kommunen tenke seg
om en gang til.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø- og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand- og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Rådmannen har forståelse for den sorg
dette tiltaket påfører de lokale

RINGERIKE KOMMUNE

Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av
reguleringsplan påklages. Klagene på planvedtaket forelegges hovedutvalget for miljø- og
arealforvaltningen, formannskapet og kommunestyre. Dersom hovedutvalget for miljø- og
arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner grunn til å ta klage/klagene til følge,
og saken legges frem for kommunestyret med forslag til endring av planvedtak må planvedtak
utsettes og berørte parter skal informeres og konsekvenser må utredes. Konsekvensene som
må utredes videre avhenger av hvilke forhold i klagene som tas til følge. I ytterste konsekvens
kan det føre til en ny planprosess.
Dersom kommunestyre ikke tar klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig
avgjørelse.
Fylkesmannen er klageinstans etter delegeringsfullmakt fra departementet. Fylkesmannens
vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.
Partene som har påklaget vedtak vurderes å ha rettslig klageinteresse etter Forvaltningsloven §
28. Samtlige klager er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Alternative løsninger
Hvert enkelt av de alternative forslagene kan ses på som selvstendige vedtakspunkt.
1. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert 03.07.18
til følge.
2. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert
02.07.18 til følge.
3. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til
følge.
4. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til
følge.
5. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til
følge.
6. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert
10.07.18 til følge.
7. Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til
følge.
Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner
grunn til å ta klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til endring
av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og konsekvenser må
utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i klagene som tas til
følge.
Ut fra vedlagt tabell vil det i korte trekk fremgå hvilke evt. konsekvenser dette vil få for
planen.

-

Klager:
Bjørn Leifsen for
Asbjørn Granheim,
03.07.18

Vågård og Omegn
Vel, 02.07.18

Vågård Vel,
22.06.18

Einar Rokseth,
26.06.18

Hilde Hatlestad,
22.06.18

-

Påklagede forhold:
Manglende medvirkning.
Eiendommen som ligger nær
grusuttaket får større ulemper som
følge av tiltak. Ukorrekte
støyberegninger. Avflåing nær
eiendom. Tungtrafikk i
nattperioden. Plager med støv.
Eiendommen som ligger nær
grusuttaket vil ikke være omsettelig
i pris. Granheim ønsker at det ses på
om eiendommen kan innløses.
Ønsker strengere krav til
revegetering. Planprosessen ikke
tatt hensyn til Nymobakken som
skolevei. Ikke tatt hensyn til dagens
aktiviteter og bruken av området.
Støysonekartet tar ikke hensyn til
influensområdet, heller ikke
transport inn og ut av området. Ikke
ivaretatt sikkerheten til barn som
benytter seg av bussholdeplass.
Påpekes at det i praksis ikke kan
etableres grønnstruktur i området.
Viser til begrunnelseskravet i pbl.
og at dette ikke er ivaretatt, det
vises til Jernbaneverkets bekymring
for utglidning. Videre ikke nevnt
noe om avbøtende tiltak ved
nedbygging av barns friområde. Det
er tatt større hensyn til byggeråstoff
enn å ivareta innbyggernes
interesser. Brudd på
saklighetsprinsippet i saksframlegg.
Mangelfull utredning av alternativ
lokalisering. Miljø og samfunn er
ikke i tilstrekkelig grad sikret i plan,
mangelfull oppfølging av avbøtende
tiltak. Ber om at tidligere nevnte
avbøtende tiltak blir vurdert på nytt
og at alternative lokaliseringer blir
utredet.
Stiller spørsmål ved kvaliteten til
tidligere kommuneplanprosesser og
konsekvensene dette har fått for
friluftsområde på Hensmoen. Det
påpekes at dersom Ringerike
kommune hadde fulgt lovverket og
informert berørte parter og

Konsekvens:
- Endring av bestemmelse om
kjøring i nattperioden.
- Justering av område med formål
grønnstruktur, gnr. 92/2/2.
- Endring av bestemmelse der det
gjøres innskjerping på forhold
omkring bl.a. støv og støy.
-Legge inn bestemmelse om å
evaluere driften.
- Bestemmelse om revegetering
gjøres strengere.
- Gjøres en ny vurdering av de
trafikale forholdene og situasjonen
for de myke trafikantene.
- Bestemmelse som i større grad
ivaretar dagens aktivitet og bruk i
planområde.
- Vurdere forhold som vedrører
støy og grønnstruktur.
- Gjøre en ny vurdering av
virkningene av planforslaget og de
innkomne uttalelsene.
- Gjøre en ny vurdering av
avbøtende tiltak og se på
elementene bærekraftig utvikling
og vekting av de ulike
innbyggernes interesser.
- Gjøre en ny vurdering av
virkningene av planforslaget og de
innkomne uttalelsene.
- Gjøre en ny vurdering av
avbøtende tiltak og se nærmere på
miljø og vekting de ulike
innbyggernes interesser.
Daværende plan- og bygningslov
var gjeldende og nyere lovverk har
ikke tilbakevirkende kraft.
Denne klagen kan vanskelig tas til
følge.

allmennheten om den planlagte
arealendringen i 1994, ville
plankartet sett anledes ut. Klagers
eiendom på Nymoen plages mye av
støv/sand fra grustaket.
Miljøvernforbundet To masseuttak er i konflikt med
Hønefoss,
geologiske interesser, landskap og
10.07.18
nærrekreasjon, det er ønskelig at
planområdet reduseres betraktelig.
NMF-Hønefoss mener kommunen
bryter loven da planen ikke har tatt i
betraktning råd fra andre
faginstanser, enn det som foreligger
i konsekvensutredningen, det råder
usikkerhet omkring vanntema i
konsekvensutredningen og at
grunnvannsforekomsten vil bli dårlig
beskyttet. Tiltaket i strid med
vanndirektivet. Kommunen må ta
hensyn til Nybyen vannverk og
utarbeide klausuleringsbestemmelser
som sikrer rent drikkevann. Det bør
utarbeides miljøoppfølgingsplan og
utpekes en miljøkoordinator.
Avbøtende tiltak fra behandling av
planprogrammet er ikke fulgt opp.
Etablering av geopark er ikke tatt
inn i planen. Klimahensyn mht.
transport er ikke ivaretatt, viser til
pbl § 3.1. Manglende arkeologisk
undersøkelser. Det bør gjøres en
konkretisering av bestemmelsene da
gjelder etterbruk av området, antall
parkeringsplasser og opprensning av
grøfter. Alternativ lokalisering ikke
grundig nok utredet. Viser til NGU
sin rapport og økt bruk av pukk
fremfor naturgrus. Rådmannen skal
opptre upartisk vurderinger om
grunn til valg av dette alternativet
utelates i saken. Å tillate to
grusuttak er i strid med kommunens
egen samfunnsdel. Det heftes
svakheter ved planen og den bør
underkjennes.
Olav Djønne,
Kommentar til utsettelse av saken
datert 22.06.18
ved oppstart og rådmannens
orientering om erstatningsansvar.
Saksbehandlingsfeil ved å utelate
-

- Planformål og bestemmelser må
ses på, på nytt og vurderes om
formål avsatt til råstoffutvinning
skal reduseres.
- Endre konsekvensutredningen.
- Utarbeide
klausuleringsbestemmelser.
- Utarbeide en
miljøoppfølgingsplan.
- Gjøre en ny vurdering av
avbøtende tiltak.

Denne klagen kan vanskelig tas til
følge, da alternativ lokalisering er
svart ut og vedrørende forhold
som omhandler arealdelen viser

utredning av alternativ lokalisering.
Klager mener at arealdelen over
Hensmoen ikke er juridisk bindende
og at vedtaket fattet 31.05.18 må
erklæres ugyldig.

rådmann til at daværende plan- og
bygningslov var gjeldende og
nyere lovverk har ikke
tilbakevirkende kraft.

Rådmannens vurdering
Overordnede planer
Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene
for vedtatt plan 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak. Kommuneplanens
arealdel vedtatt 30.08.2007 legger til rette for råstoffutvinning, nåværende og fremtidig
masseuttak. Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Formannskapet har vedtatt
Temautredningen for masseforvaltning 18.08.15, sak 88/15, som en del av kunnskaps- og
beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Formålet med
utredningen er å gi en oversikt og et kunnskapsgrunnlag for å anbefale hvilke areal som burde
settes av for m.a. masseuttak, videre også gi oversikt over overordnede rammebetingelser.
Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5, effektiv arealdisponering, at Ringerike
skal ha en bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for
fremtidig behov samt redusere miljø- og samfunnsbelastning: utnytting av eksisterende uttak
skal prioriteres fremfor å åpne nye områder.
Rådmannen har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn til to motstridende interesser;
Nasjonalt viktig mineralressurs og de regionale og lokale friluftsinteressene. Hensikten med
planen er å legge til rette for at området skal ivareta miljø- og samfunnsinteresser og sikre
nasjonalt viktige sand- og grusressurser, samt sette rammer for videre drift av masseuttaket.
Regionale og nasjonale myndigheter
Det er viktig å merke seg at regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen.
Rådmannen viser til Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin uttalelse til klager, datert
07.08.18. NGU er et institutt under Nærings- og fiskeridepartementet. De har uttalt seg i
forbindelse at de har ansvar for å fremskaffe et klassifikasjonssystem for mineralressurser
basert på verdiskapningspotensial og regionale ressursbehov der det fremgår om ressurser er
av regional eller nasjonal betydning. NGU bekrefter i sin utalelse at Hensmoen er klassifisert til
å være av nasjonal betydning som ressurs som byggeråstoff.
Medvirkning
Rådmannen viser videre til plan- og bygningslovens kapittel 5. Medvirkning i planlegging.
Rådmannen er av den oppfatning at planprosessen har fulgt lovens krav og at det har vært lagt
opp til bred medvirkning i flere av planprosessens faser, det vises bl.a. til følgende:
 Melding om forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan, datert 14.11.12
 Varsel om oppstart der det bes om innspill til planprogram og planens innhold, datert
30.05.13.
 Medvirkningsmøte for naboer og interesseorganisasjoner 24.03.14, totalt 51 deltok, se
vedlagt referat.
 Arbeidsmøte med grunneier gnr. 271/122 Asbjørn Granheim, 27.05.14, se vedlagt
referat.

-





Varsel om høring høring og offentlig ettersyn ble sendt ut 30.03.17, samtidig ble det
varslet om åpent informasjonsmøte som ble avholdt 09.05.17.
Befaring og møte med fokus på Hensmoen grusuttak og konsekvenser for
grunneiendom gnr. 271/122 30. mai 2017.
I tillegg har det vært avholdt møte med bl.a. Miljøvernforbundet og Olav Djønne, se
vedlagt referat.

Samlet vurdering
Enkelthetene i klagene er gjennomgått i avsnittet «Rådmannens tolkning av klagene samt
tiltakshavers og rådmannens kommentarer».
Klagene tar ikke opp nye momenter som ikke allerede er svart ut eller kommet frem ved
merknad til varsel om oppstart eller ved offentlig høring av planforslaget.
Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget, datert
17.04.18, vedtatt av kommunestyre 31.05.18, sak 62/18. Rådmannen anbefaler at klagene ikke
tas til følge.
I saksutredningen til 2. gangs behandling hadde rådmannen utformet et alternativ vedtakspunkt
2, i tillegg til innstillingen. Behandlingen i kommunestyre 31.05.18 i sak 62/18 ble derfor et
planfaglig politisk valg der detaljregulering for Hensmoen grusuttak ble vedtatt. Ut fra
overstående mener rådmannen at behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig og
anbefaler at denne avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen.

Vedlegg
1. Plankart nr. 379, vedtatt 31.05.18.
2. Reguleringsbestemmelser til nr. 379, vedtatt 31.05.18.
3. Planbeskrivelse til nr. 379.
4. Klage fra Leifsen / Granheim, datert 03.07.18.
5. Klage fra Vågård og Omegn Vel, datert 02.07.18.
6. Klage fra Vågård Vel, datert 22.06.18.
7. Klage fra Einar Rokseth, datert 26.06.18.
8. Klage fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18.
9. Klage fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 10.07.18.
10. Klage fra Olav Djønne, datert 22.06.18.
11. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert.
12. Uttalelse fra Ola Bjørntvedt, datert 05.06.18.
13. Kommentar til klager, utarbeidet av Asplan viak påvegner av tiltakshavere, datert 21.09.18.
14. Uttalelse til klager fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), datert 07.08.18.
15. Saksframlegg til 2. gangs behandling av planforslaget, datert 17.04.18.
16. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling HMA 07.05.18, sak 33/18.
17. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling Formannskapet 22.05.18, sak 17/18.
18. Møteprotokoll fra 2. gangs behandling Kommunestyre 31.05.18, sak 62/18.
19. Referat fra medvirkningsmøte for naboer og interesseorganisasjoner, 24.03.14
20. Referat fra arbeidsmøte med grunneier gnr. 271/122, datert 27.05.14
21. Referat fra møte og befaring med grunneier gnr. 271/122, datert 02.06.17
22. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud med svar på spørsmål om søknadsplikt, datert 25.01.17
23. Referat fra møte med Miljøvernforbundet i Hønefoss og Olav Djønne, datert 18.01.18

-

Ringerike kommune, 14.11.2018
Tore Isaksen
rådmann
ansvarlig hos rådmann: Terje Dahlen
leder: Knut Kjennerud
saksbehandler: Mari Solheim Sandsund
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Reguleringsformål
Formåletmedreguleringsplanen
er:
-

Ivaretamiljø- og samfunnsinteresser
Sikre grusressursen
og gi rammerfor denvideredrift av masseuttaket

Områdetsomer regulerter innenfor denreguleringsgrense
som er vist på plankartet.
Områdetregulerestil følgendeformål, jf. pbl. § 12-5:
a. Bebyggelseog anlegg
- Råstoffutvinning(BRU 1 og BRU 2)
- Industri (BI)
b. Grønnstruktur(G)
c. Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur
- Kjøreveg,avkjørsel
Det reguleresfølgendehensynssoner:
a. Frisiktsoner(H_140)
b. FaresoneHøyspenningsanlegg
(H_370)

FORMÅLSBESTEMMELSER
§ 1. Fellesbestemmelser
Dersomdet underanleggsarbeider
treffespå automatiskfredetekulturminner,eksempelvisi form
av brent leire, keramikk,flint, gropermedtrekull og/ellerbrent steinetc.,skal arbeidet
øyeblikkeligstansesog fylkeskonservatoren
varsles,jf . lov om kulturminnerav 9. j uli 1978nr. 50
(Kulturminneloven)§ 8.

§ 2. Bebyggelseog anlegg
§ 2.1 Bebyggelseog anlegg, råstoffutvinning (BRU1 og BRU2)
1. Formål
Innenfor områdeneBRU1 og BRU2 kan det foretasuttak og lagring av grusog sand.
2. Uttaksdybder
Innenforområdetfor råstoffutvinningBRU1 kan det foretasuttak og lagring av grus og sand.Det
kan tas ut massermednedreuttaksgrensepå kote 185.
Innenforområdetfor råstoffutvinningBRU2 kan det foretasuttak og lagring av grus og sand.Det
kan tas ut masserinntil 2 meterover grunnvannsnivå(#1 på plankartet).
3. Bebyggelse
Innenfor områdefor råstoffutvinningBRU1 kan det oppføresbygningerog anleggfor industriell
virksomhettilknyttet masseuttaket
eller annenvirksomhetsomer forenlig meddriften av
masseuttaket.
Innenfor områdetfor råstoffutvinningBRU2 kan det oppføresmidlertidigebygningerog anlegg
for industriell virksomhettilknyttet masseuttaket
eller annenvirksomhetsom er forenlig med
driften av masseuttaket.
Bygningerog anleggskal fjernesnår masseuttaket
avsluttes.
4. Byggehøyde
Maksimal mønehøydei områdeBRU1 er 30,0 m.
Maksimal mønehøydei områdeBRU2 er 40,0 m.
5. Sikring av olje/kj emikalier
Lagring av diesel/olje skal tilfredsstille den til enhvertid gjeldendeforskrift.
Særskiltutstyr skal foreliggefor å begrenseskadeved eventuelleuønskedehendelser.
I nnenforområdefor råstoffutvinningBRU1 er det forbud mot følgende:
1) Lagring av olje og oljeprodukteri tankerstørreenn 20 m3.
2) Lagring av kjemikalier eller maskineltutstyr som ikke benyttesi produksjonav
massetaket.
3) Lagring av kjemiskeforbindelseri nedgravdebeholdere.
4) Nedgravdeledningerfor olje og oljeprodukter.
5) Deponeringav avfall og søppel.

Innenfor områdefor råstoffutvinningBRU2 er det forbud mot følgende:
1) Lagring av olje og oljeprodukteri tankerstørreenn 10 m3.
2) Lagring av kjemikalier eller maskineltutstyr som ikke benyttesi produksjonav
massetaket.
3) Lagring av kjemiskeforbindelseri nedgravdebeholdere.
4) Nedgravdeledningerfor olje og oljeprodukter
5) Deponering og lagring av massersom ikke er dokumentertrene.
6. Oppstillingsplassog parkering
Bare sertifiserteanleggsmaskiner/kjøretøyer
kan ha oppstillingsplassog parkeresi BRU2.
7. Skråning
Endeligskråningmot omkringliggendeterrengskal ikke værebrattereenn 1:3. Skråningeneskal
revegeteresved naturlig innvandring.A vdekkingsmassene
fra uttaksområdetskal i størstmulig
gradbrukes.
8. Støy og støv
Støy og støvutslippfra virksomhetenskal ligge innenfor rammerbeskreveti kapittel 30 i
forurensingsforskrifteneller senereforskrifter som gjøresgjeldende.
9. Vanningsanlegg
Grus- og sandtaketskal ha installertvanningsanleggfor å dempestøv.
10. Renholdav vei
Nymobakkenskal regelmessigrensesfor sand/støvsomforårsakesav utkjøring av sand/grus,det
skal ogsåregelmessigopprensingav grøfter.
11. Driftstider
Følgendemaksimaletidsbegrensninger
for driften skal være:
a. Mandag-fredag:kl. 07:00 -15:30(normaldrift)
b. Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00,(drift medto skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende
aktivitet L evening<50 dB inn i kveldsperioden.T1442/2016og Forurensningsforskriften
kap. 30 definererkveldsperiodenfra kl. 19.00– 23.00.
c. L ørdagkl. 0600 -1400
Følgendeavvik tillates utenomnormal driftstid: Strøsandtil strøingav offentlig vegnettsamttil
vannlekkasjeog nødarbeidkan hentes7 dageri uka døgnetrundt. Leveranse av sandtil asfalt- og
betongproduksjon
.

12. Istandsettingog revegetering
Vegetasjonskal etableresder det er mulig med tankepå driftsarealog i etapperfor å forhindre
støvflukt. Det skal sikresat det revegeteresmedstedegenvegetasjonved et nåddbunnivåfor de
enkeltedeleneav uttaksområde.
13. Massertil istandsetting
Det tillates mottakav masseri tiltaksklasse1 og 2 (TA 2553/2009)for istandsettingav området.
Det skal væremottakskontrollav massene,samtprøvetakingog dokumentasjonpå hvor massene
kommerfra og at de ligger innenfor tillatte grenseverdier
.
14. Etableringav voll
I driftsperiodenskal det anleggesvoll mellom gruskantog driftsveg/turvegsom vist i
prinsippsnittnedenfor. I de deler langsgruskantendet ikke er etablertvoll skal uttaksområdet
sikresmedmidlertidig gjerde.

Feltnavn
§ 2.2 Bebyggelseog anlegg,industri (1340)
1. Formål
OmrådetBI skal nyttestil formål bebyggelseog anlegg,underformålindustri (1340)
2. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde/gesimshøyde
er 30 meter.
3. Utnyttelsesgrad
Maksimalttillatt prosentbebygdareal(%-BYA) er 22 %.

§ 3. Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
§ 3.1 Områdeter regulerttil privat kjøreveg/avkjørselog annetvegareal.

§ 4. Grønnstruktur
§ 4.1 Grønnstruktur (3001)
1. Det skal etableresdriftsveg/turvegog terrengvollmedmaks.høyde1,5 meterrundt
uttaksområdet.Terrengvollenskal ha maks.helning 30 graderog skal revegeteresved naturlig
innvandring.Avdekkingsmassene
fra uttaksområdetskal i størstmulig gradbrukes.
2. Driftsvegen/turvegenskal holdesåpenfor ferdselfor gåendeog syklende.
3. Innenfor områdetskal det ikke tas ut massereller oppføresbygninger.
4. Gjenværendevegetasjonskal bevaresi grønnstruktursonen,
som en visuell skjermingav uttaket.

§ 5. Hensynssoner
§ 5.1 Faresonehøyspenningsanlegg,H_370
Innenforhensynsonen
tillates ikke oppført nye bygningerog anlegg,eller leggesvirksomhetersomer i
strid medForskrift for elektriskeforsyningsanlegg.

§ 5.2 Sikringssone– frisikt, H_140
Innenforf risiktarealettillates ikke murer,gjerdereller vegetasjonhøyereenn 0,5 meterover tilstøtende
vegersnivå. Terrengskal ikke planereshøyereenn tilstøtendevegersnivå.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser
§ 6.1 Støvmålinger
1. Støvmålingerfor gnr. 271, bnr. 122 skal innen1 år etterplanvedtakutføresi henholdtil
forurensningsforskriftenkapittel 30. Støvmålingf or gnr. 271, bnr. 241 skal utføresnår grustaket
passerergrensenmellom nåværendeog fremtidig masseuttak;x-akse6676200(UYM32).

§ 6.2 Grunnvann
1. Grunnvannsressursen
innenfor planområdetskal kartleggesundervidereuttak av masser.
Omfangetav undersøkelsene
skal avgjøresi samrådmed Ringerikekommune.
2. Sørfor x-akse6676300(UTM32) skal det etableresobservasjonsbrønner
etteruttak av sandned
til kote 170 for å dokumenteregrunnvannsnivået
(#2 på plankartet).Nord for x-akse6676300
(UTM32) skal observasjonsbrønner
etableresfør uttak av sanddypereenn kote 175 (#3 på
plankartet).
3. Det kan ikke tas ut grus underkote 170 før grunnvannstandener dokumentert.

§ 6.3 Støyskjerm
1. Støyskjermerskal etableres i form av grushaugeri forbindelsemedbruk av knuseverket.

§ 6.4 Turvei/driftsvei
1. Turvei/driftsvei,somen forlengelseav eksisterendeturvei/driftsvei skal leggesi
bestemmelsesområde
# 4. Denneskal opparbeidesved utvidet/tildelingav ny driftskonsesjonfor
henholdsvisgnr.271/8og gnr. 92/2/2.

§ 6.5 Driftskonsesjon / driftsplan
1. Den eller de somhar utvinningsretttil de to eiendommene271/8og 92/2 i nnenforuttaksområde
BRU1 og BRU2 skal søkeom driftskonsesjoni henholdtil Mineralloven. Det skal lagesén felles
driftsplanfor heleuttaksområdetsomi reguleringsplanen
er angitt somBRU1 og BRU2.

§ 6.6 Bebyggelsei BRU1
1. Før etableringav bygningerog anleggfor industriell virksomhettilknyttet masseuttaket
eller
annenvirksomhetsom er forenlig meddriften av masseuttaket
innenfor BRU1, skal det i
forbindelsemedrammetillatelsegjøresredefor tiltakets konsekvenserfor miljø, naturressurser
og
samfunn,herundertrafikk, støy og støv.

§ 6.7 Etterbruk
1. Etterbrukenskal fastsettes i overordnetplan. Det skal ved nesterevisjon av kommuneplanens
arealdeltasstilling til om områdetskal tilbakeførestil LNF -område.
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FORORD
John Myrvang AS og NorStone AS har startet arbeidet med å utarbeide en felles
reguleringsplan for sand og grus på Hensmoen. Planen fremmes som privat forslag til
detaljregulering for eksisterende og fremtidig grusuttak avsatt i kommuneplanens arealdel.
Formålet med planarbeidet er å ivareta hensynet til miljø og samfunn, sikre grusressursen,
som er registrert som nasjonalt viktig i NGU’s grus - og pukkdatabase, samt legge til rette for
et forutsigbart og langsiktig uttak.
Våren 2013 ble det utarbeidet forslag til planprogram som beskriver rammer for
reguleringsarbeidet og avklarer hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som må utredes.
Planprogrammet har vært lagt ut til offentlig ettersyn og ble fastsatt av Hovedkomiteen for
miljø- og arealforvaltning den 15. oktober 2013.
Asplan Viak AS har vært engasjert av John Myrvang AS og NorStone AS for å bistå i
arbeidet med planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning for Hensmoen.
Tiffany Nygård og Hjalmar Tenold har hatt hovedansvaret for reguleringsarbeidet.

Sandvika, 18. januar 2017

Hjalmar Tenold
Oppdragsleder
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SAMMENDRAG
Det har vært tatt ut sand på Hensmoen siden 1935. John Myrvang AS har drevet
forekomsten siden 1954. Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og
mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til
betongformål.
Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk- og grus database.
Hensikten med reguleringsplanen er:
Ivareta miljø- og samfunnsinteresser
Sikre sand- og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttaket
Uttaksområdet i planforslaget tilsvarer et volum på ca. 27 millioner tonn. Planforslaget har et
nedre uttaksnivå begrenset til 2 meter over grunnvannsnivå. Med et årlig uttak på 300 000
tonn for John Myrvang og 150 000 tonn for NorStone gir dette en levetid på ca. 75 år.
Levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil derfor være usikker.
Området er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel.
Planområdet er i dag uregulert.
Planforslaget omfatter:
Område for råstoffutvinning/masseuttak
Industri
Grønnstruktur
Kjøreveg
Totalt areal

ca. 815 daa
ca. 13 daa
ca. 67 daa
ca. 0,1 daa
ca. 900 daa

Konsekvenser av planen
Landskap
Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i regionen. Området er i
dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bryter opp helheten i landskapet. Planområdet er gitt middels til liten verdi.
Influensområdet er gitt middels verdi.
For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset
omgivelsene ved at de i større grad deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på
Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Utvidelsen av uttaksområdet vil i større grad bryte
skalaen i landskapet. Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er allerede i
dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak slik som revegetering av skråningene, vil
uttaksområdet på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand.
Tiltaket vurderes å gi middels til stort negativt omfang i planområdet og liten negativt omfang
for influensområdet som gir middels negativ konsekvens for planområdet og liten negativ
konsekvens for influensområdet.
Nærmiljø og friluftsliv
Planområdet- og influensområdet vurderes å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med
at deler av planområdet brukes mye til turgåing, trening, orientering, plukking av bær/sopp og
til skiturer. Området er særlig godt egnet til opphold, rekreasjon og aktivitet, og med god
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tilrettelegging for rullestol- og barnevognsbrukere. En del av planområdet er imidlertid ikke
egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), og dette trekker verdien noe ned.
Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve planområdet da et viktig
område for friluftsliv på sikt går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels negativt omfang
for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og
på sikt vil påvirke bruken av området.
Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for planområdet og middels negativ konsekvens for
influensområdet.
Naturmiljø
Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistearter registrert i planområdet gir området liten verdi for
naturmiljø. Funn av 3 naturtypelokaliteter i influensområdet som er gitt middels verdi (Clokaliteten) og stor verdi (A-, og B-lokaliteten).
Ingen naturtypelokaliteter eller forekomster av rødlistearter blir berørt av tiltaket. Planområdet
har et visst potensial for krevende arter, selv om ingen slike er funnet. Lite negativt omfang.
Arealbeslaget er stort, men berører ikke verdisatte områder. Konsekvensgraden er vurdert
som liten negativ.
Naturressurser
NGU beskriver forekomsten som meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser både
for veg- og betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de viktigste grusressursene i
Ringerike kommune. Forekomsten forsyner markeder langt ut over kommunegrensen.
Forekomsten er klassifisert som en «nasjonalt viktig forekomst».
Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. Ved stipulert
fremtidig uttaksmengde, vil NorStone AS ha en estimert driftstid på 43 år og Myrvang AS ha
en estimert driftstid på 75 år.
Konsekvens kvartærgeologiske verdier: Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i
kanten av breelvdeltaet, og eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den naturlige
kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest.
Kulturmiljø og kulturminner
Buskerud fylkeskommune gjennomførte arkeologisk registrering høsten 2013. Planområdet
ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet, men 13 ikke fredete arkeologiske minner. Disse minnene har liten
kulturhistorisk verdi, og gjennomføring av planen gir liten negativ konsekvens.
Forurensning
Støv
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet. Målepunktet kan karakteriseres som lite forurenset.
Basert på de hittil utførte måleresultatene, forventes det at støvnedfall ikke blir vesentlig
endret for fremtidig situasjon. Det stilles imidlertid krav i reguleringsbestemmelsene om at
støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal utføres innen 1 år etter planvedtak i henhold til
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forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når
grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200
(UYM32).

Støy
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Heen Grustak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes av
omkringliggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen Grustak. Terrenget (buffersonen)
mellom støykildene og boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon , og boligen har beregnede
utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone.
Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene
i dagens og fremtidig situasjon.
Støysonenes utbredelse fra uttaksområdet forflyttes gradvis etter hvert som masser tas ut
mot nord, nordvest og nordøst. Støysonenes utbredelse fra produksjonsområdet vil være
mer konstant. Basert på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som
følge av reguleringsplanen til å primært være at støy tilknyttet uttak og produksjon vil pågå
over lenger tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes
til å ha liten konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens.
Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs
støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone.

Vanntema
En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke
påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket, og
observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med
grunnvannet.
Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under planlagt
massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgrenset
til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs.
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må i framtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig
beskyttelse av grunnvannet.
Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot nedenforliggende
drikkevannskilder i Nymoen-området og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende sandlag på minst 2 m over
grunnvann under massetaket, vil gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.
Transport og trafikk
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Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og beregnet fremtidig ÅDT i 2035 er 300.
Dette er en økning med om lag 100 kjøretøy. Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være krav til
eget tilbud for gang- og sykkeltrafikken på en vei av denne typen (Sa3).
Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien - E16 som adkomst fra
hovedveinettet. Dette krysset er i dag kanalisert. Kapasitetsberegningene av fremtidig
situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan
slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i fremtiden, selv om det
viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn det som er beregnet.
Samfunnsmessige konsekvenser – sysselsetting
Heen Grustak har i dag 19 årsverk. John Myrvang AS forventer ikke vesentlig økt
uttaksvolum, og antall sysselsatte vil neppe øke. Planforslaget legger til rette for at en ny
grusprodusent, Norstone AS, etablerer seg på Hensmoen. Dette vil generere 4-5 nye
årsverk. Dagens virksomhet til John Myrvang AS bidrar med skatteinntekter til kommunen(e)
fra de ansatte, bedrifts- og eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold. Ovenfor nevnte bidrag til kommunen(e) vil øke noe ved at NorStone blir etablert
med sin virksomhet. Virksomhetene gir ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen i
kommunen, men inngår i underskogen av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir
et stort bidrag til verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.
Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av beliggenheten nær
sandforekomsten. Disse bedriftene sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet i
nærheten av et annet sandtak.
Sikkerhet og istandsetting
Reguleringsplanen har bestemmelser som sikrer at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig
måte og etterlater et landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i området .
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av masseuttaket) vurderes i kommuneplan og ny
reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid.
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1 B AKGRUN N FOR TILTAKET
1.1 Bakgrunn
Bakgrunn for planarbeidet er ønsket om å sikre areal for fremtidige sand- og grusressurser
satt av til nåværende og fremti dig område for råstoffutvinning i kommuneplanen for Ringerike
kommune 2007-2019. Arealet sikres ved at det fremmes privat forslag til detaljregulering for
eksisterende virksomhet og fremtidig masseuttak. Formålet er også å ivareta hensynet til
miljø og samfunn jf. plan- og bygningslovens § 4-1.

1.2 Geologisk ressurs – kvalitet
For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU startet et
arbeid med å klassifisere forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig,
lite viktig eller ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en
spesiell koding og er klassifisert ut fra gitte kriterier som nevnt nedenfor.
Forekomster av nasjonal interesse:
Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.
Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.
Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år.
Forekomster av regional interesse:
Forekomster med mulighet for leveranser til en større region
Forekomster med mulighet for leveranse per båt
Forekomster hvor tilsvarende kvalitet eller volum ikke finnes i området.
Forekomster med spesielt god kvalitet til veg- og betongformål.
Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og mineralsammensetning. Sand og grus
fra forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål. Forekomsten på Hensmoen rangeres
som nasjonalt viktig (http://www.ngu.no/upload/Georessurser/Sand, grus og
pukk/Arealforvaltning/Regional_pukk_grus_stor.jpg).

1.3 Grus - og sandprodukter som byggeråstoffer
Stein har vært, er, og vil være et av de viktigste materialene ved etablering og vedlikehold av
våre samfunnsstrukturer. Byggeråstoffer av sand, grus og pukk fordeles anslagsvis med ca.
40 % til samferdselsformål, ca. 30 % til betongproduksjon mens den resterende del går til
andre formål (anleggsområder, fundamentering, grøfter, tildekking av rørledninger osv.). De
siste år har det gjennomsnittlige forbruket av byggeråstoffer pr. innbygger ligget på mellom
10 og 12 tonn. Knapphet på sand- og grusforekomster fører til at en stadig større andel knust
fjell (pukk) må erstatte disse fraksjonene.
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2 BESKRIVELSE AV EKSIS TERENDE VIRKSOMHET ER
2.1 John Myrvang AS og NorStone AS
Virksomheten ble etablert i 1935, og drives i dag av John Myrvang AS på gbnr. 271/8 siden
1954. Grustaket er et av de største på Østlandet, og har sin hovedleveranse til større
betongprodusenter på Ringerike, Oppland og Oslo-regionen. Grustaket leverer tilslag til
betong- og asfaltproduksjon og har også spesialisert seg på rund natursingel og rund
elvestein. Totalt leveres over 30 forskjellige varer fra Heen Grustak. Årlig uttaksmengde er
200 000-250 000 tonn.
Heen Grustak har i dag 19 årsverk, herav 7 egne ansatte sjåfører. I tillegg er det en
industribedrift (Unicon) innenfor planområdet som til sammen sysselsetter 55 personer.

Figur 1: Oversikt over deler av dagens uttaksområde, sett fra øst mot vest.

NorStone AS har inngått avtale om etablering av grustak med grunneier på tilgrensende
eiendom gbnr. 92/2/2. NorStone AS er Norges største produsent av pukk- og grusprodukter
og leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre
spesialprodukter. NorStone AS produserer årlig over 8 millioner tonn pukk- og grusprodukter
i en rekke ulike sorter og kvaliteter fra deres produksjonssteder.
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3 B ESKRIVELSE AV PLAN -/ OG INFLU ENSOMRÅDE

Figur 2: Oversiktskart over planområdet som er omtrentlig angitt med sort stiplet sirkel. Den fysiske
avgrensningen for influensområdet vil variere for de ulike utredningstemaene i konsekvensutredningen.

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, ca. 6 km nordøst for Hønefoss på østsiden av
elva Begna og på vestsiden av E16.
Store deler av planområdet består i dag av grusuttak og virksomheter tilknyttet driften.
Gjenværende deler av planområdet som ikke er berørt av uttaket karakteriseres av en flat
furumo.
I vest avgrenses planområdet av skråningen ned mot Begna, i nord og øst avgrenses
planområdet av skogsområder.
Influensområdet er områder som vil bli berørt av det planlagte tiltaket, og den fysiske
avgrensningen vil variere for de ulike temautredningene i konsekvensutredningen.
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Figur 3: Flyfoto som viser planens omtrentlige avgrensning merket med rød stiplet strek
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4 FØRINGER FOR PLAN ARBE IDET
4.1 Overordnete lover, forskrifter og retningslinjer
4.1.1 Lover
Plan- og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn.
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) sikrer blant annet Direktoratet
for mineralforvaltning retten til å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at
direktoratet skal føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonsesjonen økonomisk
sikkerhet for opprydning og istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften.
Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann.
Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf.
undersøkelsesplikten § 9.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og
samlet vurdering av tiltakets påvirkning på omgivelsene (§ 8-12).

4.1.2 Forskrifter
Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen
Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i driften.

4.1.3 Retningslinjer
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
T-5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen
TA 2553 Veileder Helsebasert tilstandsklasser for forurenset grunn
Den europeiske landskapskonvensjonen
St.meld, nr. 34 (2006-2007), Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging
Energi- og klimaplanen for Ringerike

4.2 Regionale planforutsetninger
4.2.1 Fylkesplan for Buskerud 2005-2008
Fylkesplanen for Buskerud legger til grunn en fler-kjernet byutvikling på Østlandet. Dette
betyr en politikk hvor man vil fortsette å utvikle sterke sentra i Buskerud som i samarbeid
John Myrvang AS / NorStone AS

Asplan Viak AS

Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning

14

med Oslo-området og Buskerud- Telemark- Vestfold-området kan gi grunnlag for en mer
balansert utvikling i bosetting og lokalisering av næringsliv på Østlandet. For Buskerud betyr
dette en særlig satsing på bysamfunnene Drammen, Kongsberg og Hønefoss.
Et sentralt virkemiddel for videre utvikling av Buskerud som en innovativ og attraktiv region er
økt fokus på verdiskaping, kompetanseutvikling, innovasjon samt forsknings- og
utviklingsarbeid.
Tilrettelegging for kollektivtrafikk og økonomisk satsing på kollektive transportformer er et
avgjørende virkemiddel i retning av en mer bærekraftig utvikling i Buskerud. God infrastruktur
for næringsliv og Buskeruds befolkning står sentralt i Buskeruds utviklingsstrategi.
Fylkesplanen for Buskerud gir ingen direkte føringer for bergverksindustrien, men generelt
påpekes at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling.

4.3 Kommuneplanens arealdel 2007-2019
I kommuneplanen for Ringerike er det aktuelle planområdet avsatt til nåværende og fremtidig
masseuttak og nåværende erverv. Området rundt fremtidig uttaksområde er satt av til LNFområde.

Figur 4: Utsnitt av kommuneplanen fra kommunens kartportal (http://kart.ringerike.kommune.no). Stiplet rød linje
viser planområdet

John Myrvang AS / NorStone AS

Asplan Viak AS

Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning

15

4.4 Forhold til eksisterende reguleringsplaner

Figur 5: Utsnitt fra kommunens kartportal over gjeldende reguleringsplaner i området . Sort stiplet strek er arealer
avsatt til masseuttak i kommuneplan en (http://kart.ringerike.kommune.no

Planområdet er uregulert. Nærliggende reguleringsplaner er industriområdet på Hensmoen
(planid 53 og 150-05) samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planid
163).

4.5 Pågående planarbeider
E16 Nymoen – Eggemoen
Det er igangsatt planarbeid vedrørende ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Planprogram
er planlagt vedtatt i løpet av sommeren 2016. Statens vegvesen ser videre for seg at
kommunedelplan med konsekvensutredning kan vedtas høsten 2017 og at en
reguleringsplan kan vedtas i løpet av 2019. Dagens kryss E16 X Hensmoveien kan få en ny
utforming og plassering.
Detaljregulering Spenncon Rail Hensmoen og Vågård skytebane
Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyremøte den 26.11.2015. Hensikten med
planen er å tilrettelegge for at Spenncon Rail kan bygge nye lokaler for å oppgradere for
effektivisering og utvidelse av anlegget ved behov. For å få plass til nye produksjonslokaler
foreslås det å flytte Vågård skytebane lenger nord. Det forventes ikke økt trafikk som følge
av planforslaget før Spenncon Rail eventuelt utnytter utvidelsespotensialet som er lagt inn i
planforslaget. Når dette eventuelt trer i kraft er usikkert, men beregnet mulig trafikkvekst på
Hensmoveien som følge av tiltaket er lagt inn i trafikkutredningen i kap. 6.11 for fremtidig
situasjon.
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5 B ESKRIVELSE AV PLANFO RSLAGET
5.1 Intensjon
Hensikten med reguleringsplanen er å:
Ivareta miljø- og samfunnsinteresser
Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket
Samfunnet har behov for sand som byggeråstoff og forekomsten på Hensmoen er derfor
svært viktig som leverandør av sand og grus med eksport til mange kommuner i det sentrale
østlandsområdet. Forekomsten er klassifisert som en nasjonalt viktig ressurs. Forvaltningen
av ressursen er derfor ikke bare et lokalt ansvar, men bør inngå i en regional forvaltningsplan
på tvers av kommune- og fylkesgrenser og bør utnyttes maksimalt.
Driftsperioden vil strekke seg over mange år. Gitt et gjennomsnittlig årlig uttak på 300 000
tonn for John Myrvang AS og 150 000 tonn for NorStone AS, vil levetiden være på
henholdsvis 75 år for Myrvang og 43 år for NorStone. Uttaksmengden kan variere noe
grunnet svingninger i bygge- og anleggsvirksomheten. Levetiden er et anslag ut fra stipulert
årlig uttak og vil derfor være usikker.

Tabell 1: Oversikt over samlet driftstid for henholdsvis John Myrvang AS og NorStone AS . Samlet uttaksperiode
vil strekke seg over ca. 75 år, hvorav NorStone sitt område er avsluttet etter ca. 43 år.

Tiltakshaver

Mill m 3
masser
mellom
kote
198-170

Mill m 3
masser
mellom
kote 170 og
nedre
uttaksnivå

Totalt
volum
mill
m3

Totalt
mill tonn
(1,5)

Driftstid år
NorStone
150 000 t/år

NorStone AS

2,8

0,6

3,4

5,1

36+7 = 43

John Myrvang
AS

11,1

3,9

15

22,5

Totalt

13,9

4,5

18,4

27,6

Driftstid år
John
Myrvang
300 000 t/år

55+20 = 75

43

75

I henhold til planprogrammet vil det i denne reguleringsplanen ikke bli tatt standpunkt til hva
området skal brukes til etter at masseuttaket er avsluttet. Etterbruk av området ligger så langt
frem i tid – etter 2070 - at det det ikke er riktig å binde opp arealbruken i dag. Planens
bestemmelser stiller imidlertid krav om at skråningene skal tilrettelegges for naturlig
revegetering og at bebyggelse, anlegg og installasjoner i BRU2 (uttaksområdet) skal fjernes
når virksomheten opphører.
Det legges ikke opp til at området skal brukes som massedeponi, men
reguleringsbestemmelsene gir anledning til å motta rene/naturlige masser til bruk for
istandsetting av området.
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5.2 Hovedgrep
Planforslaget innebærer å ta ut store deler av den gjenværende del av grusressursen avsatt i
kommuneplanen. John Myrvang AS tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170.
Planforslaget legger til rette for å øke uttaksdybden inntil 2 meter over grunnvannsnivå for en
maksimal utnyttelse av ressursen. Det er etablert to observasjonsbrønner for å dokumentere
grunnvannsnivå, se B1 og B2 på plankartet samt grunnvannsprofil i Figur 87. Planforslagets
hovedgrep oppsummeres punktvis nedenfor.

Figur 6: Planforslagets hovedgrep. BRU2 er uttaksområde. Uttaket drives som hovedprinsipp først nordover ned
til kote 170, dernest ned til 2 meter over dokumentert grunnvannsnivå. BRU1 beholdes på samme terrenghøyde
som i dag, og benyttes til servicefunksjoner knyttet til driften av anlegget.
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5.2.1 BRU1 (B ebyggelse og anlegg, RåstoffUtvinning =>BRU)
BRU1 skal benyttes til driftsområde som i dag, og bestå av bygninger for service,
lager, garasjer og kontorer tilknyttet driften av anlegget. Området tilpasses dagens
terrengnivå.

5.2.2 BRU2
Uttaket drives som hovedprinsipp først nordover ned til kote 170, dernest ned til 2
meter over dokumentert grunnvannsnivå.
Uttaksskråningene skal ha en skråningsvinkel på 1:3 etter endt drift.
Uttaksområdet til NorStone vil trolig være ferdig tatt ut og kan settes i stand lenge før
John Myrvang. John Myrvang har en estimert gjenværende driftstid på ca. 30 år etter
at NorStone har tatt ut sine masser.
Avstanden mellom bebyggelsen på Hen og planforslagets uttaksgrense er økt fra ca.
100 meter til ca. 200 meter i forhold til samme grense i kommu eplanen.
Det reguleres en buffersone mellom uttaksgrensen og plangrensen. I denne
buffersonen tillates oppføring av terrengvoll og driftsveg/turveg.
Det tillates etablert en terrengvoll med maks høyde 1,5 m mellom driftsveg/turveg og
uttaksområdet. Voll og driftsveg/turveg vil forflyttes/reetableres i takt med at
uttaksområdet utvides. Endelig voll og driftsveg/turveg vil ligge i regulert buffersone –
grøntstruktur.

Driftsveg/turveg

Figur 7: Prinsippsnitt som viser driftsveg /turveg og voll. Vollen vil reetableres etterhvert som uttaksområdet
forflytter seg nordover . Endelig voll og driftsveg /turveg vil ligge i regulert buffersone – grønnstruktur.

Avdekket grusressurs

Figur 8: Prinsippsnitt som viser at avstanden mellom uttaksområde/uttakskant og voll vil variere i driftsperioden

Figur 9: Prinsippsnitt som viser mulig arealdisponering i grønnstruktur-bufferen mellom grustaket og Nymobakken
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Prinsipp for gjennomføring av BRU 2:

1. Dagens situasjon. John Myrvang
AS tar i dag ut sand nordover ned
til ca. kote 170. Fremtidig
uttaksområde/dagens mo ligger på
ca. kote 200.

2. Etter 36 år. NorStone har tatt ut sitt
volum ned til kote 170 forutsatt at
grunnvannet ligger 2 meter lavere.
John Myrvang har en rest igjen i
nord.

3. Etter 43 år. NorStone er ferdig med å
ta ut sitt volum ned til 2 m over
grunnvannsnivå. John Myrvang
driver nordover på kote 170, og har
fortsatt en rest igjen i nord forutsatt at
grunnvannet ligger 2 meter lavere.
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Prinsipp for gjennomføring av BRU 2:

4. Etter 55 år. NorStone er ferdig med å
ta ut hele sitt volum, og har
istandsatt/revegetert arealet. John
Myrvang har tatt ut sitt volum ned til
kote 170 forutsatt at
grunnvannsnivået ligger 2 meter
lavere.

5. Etter 75 år. John Myrvang har tatt ut
all grus inntil 2 m over
grunnvannsnivå.

6. Ferdig uttaksområde er istandsatt og
revegetert.
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5.2.3 Industri
Området benyttes til industrivirksomheter som i dag. Ved nybygging tillates
mønehøyde inntil 30 meter. Maksimal tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 22 %.
5.2.4 Adkomstløsninger
Tiltaksområdet knytter seg til hovedvegsystemet via Hensmoveien og E16.
Adkomst til området vil bli fra eksisterende adkomst fra Nymobakken (kommunal
veg). I tillegg reguleres en adkomst for NorStone lenger nord.
I en startfase vil trolig NorStone AS benytte John Myrvang AS sin adkomst til
området.
5.2.1 Grønnstruktur
Området er en buffersone mellom uttaksområdet og omkringliggende arealer
Det tillates oppført en 1,5 meter høy terrengvoll rundt uttaksområde BRU2. Det skal
legges til rette for naturlig revegetering av vollen.
Det tillates etablert en driftsveg som har sambruk med friluftsliv. Vegen skal holdes
åpen for fri ferdsel.
Det tillates ikke oppført bygninger i sonen.
5.2.2 Eiendomsforhold
Grunneiere i planområdet er Erik Chr. Heen (gbnr. 271/8), Sven Brun (gbnr. 92/2/2) og John
Myrvang AS (gbnr. 271/286).

5.2.3 Fremtidig drift
Dagens antall årsverk vil trolig øke fra ca. 20 i dag til mellom 25 og 30 når NorStone er
etablert. Driften vil foregå på dag- og kveldstid. I henhold til Forurensningsforskriften kap 30
og T1442 (støyretningslinje) er dagtid mellom kl 07-19 og kveld er mellom kl. 19-23. I
kveldsperiode skal det ikke foretas knusing av stein.

5.3 Arealer
Tabell 2: Areal- og volumoversikt

Område
Råstoffutvinning
Industri
Kjøreveg
Grønnstruktur 1300
SUM

John Myrvang AS / NorStone AS

kode
1200
1340
2011
2019

Areal (da )
815,3
13,0
0,1
67,3
895,8

Uttaksvolum (m 3)
19,3 millioner
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5.4 Forslag til plankart

Figur 10: Utsnitt av forslag til reguleringsplan.
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5.5 Forslag til reguleringsbestemmelser
Reguleringsformål
Formålet med reguleringsplanen er:
-

Ivareta miljø- og samfunnsinteresser
Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5:
a. Bebyggelse og anlegg
- Råstoffutvinning (BRU 1 og BRU 2)
- Industri (BI)
b. Grønnstruktur (G)
c. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg, avkjørsel
Det reguleres følgende hensynssoner:
a. Frisiktsoner (H_140)
b. Faresone Høyspenningsanlegg (H_370)

FORMÅLSBESTEMMELSER
§ 1. Fellesbestemmelser
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent
stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. lov
om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.

§ 2. Bebyggelse og anlegg
§ 2.1 Bebyggelse og anle gg, råstoffutvinning

(BRU1 og BRU2 )

1. Formål
Innenfor områdene BRU1 og BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.
2. Uttaksdybder
Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 kan det foretas uttak og lagring av grus
og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185.
Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus
og sand. Det kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på plankartet).
3. Bebyggelse
Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 kan det oppføres bygninger og anlegg for
industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig
med driften av masseuttaket.
Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det oppføres midlertidige bygninger
og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet
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som er forenlig med driften av masseuttaket. Bygninger og anlegg ska l fjernes når
masseuttaket avsluttes.
4. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BRU1 er 30,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BRU2 er 40,0 m.
5. Sikring av olje/kjemikalier
Lagring av diesel/olje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.
Særskilt utstyr skal foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede
hendelser.
Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende:
1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3.
2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.
3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.
4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.
5) Deponering av avfall og søppel.

Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud m ot følgende:
1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.
2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.
3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.
4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter
5) Deponering og lagring av masser som ikke er dokumentert rene.
6. Oppstillingsplass og parkering
Bare sertifiserte anleggsmaskiner/kjøretøyer kan ha oppstillingsplass og parkeres i
BRU2.
7. Skråning
Endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 1:3.
Skråningene skal revegeteres ved naturlig innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.
8. Støy og støv
Støy og støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel
30 i forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.
9. Vanningsanlegg
Grus- og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.

John Myrvang AS / NorStone AS

Asplan Viak AS

Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning

25

10. Renhold av vei
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av utkjøring av
sand/grus, det skal også regelmessig opprensing av grøfter.
11. Driftstider
Følgende maksimale tidsbegrensninger for driften skal være:
a. Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift)
b. Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke
støyende aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og
Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 –
23.00.
c. Lørdag kl. 0600 -1400
Følgende avvik tillates utenom normal driftstid: Strøsand til strøing av offentlig vegnett
samt til vannlekkasje og nødarbeid kan hentes 7 dager i uka døgnet rundt.
Leveranse av sand til asfalt- og betongproduksjon.
12. Istandsetting og revegetering
Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å
forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved
et nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde.
13. Masser til istandsetting
Det tillates mottak av masser i tiltaksklasse 1 og 2 (TA 2553/2009) for istandsetting
av området. Det skal være mottakskontroll av massene, samt prøvetaking og
dokumentasjon på hvor massene kommer fra og at de ligger innenfor tillatte
grenseverdier.
14. Etablering av voll
I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i
prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal
uttaksområdet sikres med midlertidig gjerde.

Feltnavn

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg, industri (1340)
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a. Formål
Området BI skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål industri (1340)
b. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde/gesimshøyde er 30 meter.
c. Utnyttelsesgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 22 %.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 3.1 Området er regulert til privat kjøreveg/avkjørsel og annet vegareal.

§ 4. Grønnstruktur
§ 4.1 Grønnstruktur (3001)
a. Det skal etableres driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 30 grader og skal revegeteres
ved naturlig innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig
grad brukes.
b. Driftsvegen/turvegen skal holdes åpen for ferdsel for gående og syklende.
c. Innenfor området skal det ikke tas ut masser eller oppføres bygninger.
d. Gjenværende vegetasjon skal bevares i grønnstruktursonen, som en visuell
skjerming av uttaket.

§ 5. Hensynssoner
§ 5.1 Faresone høyspenningsanlegg,

H_370

Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges
virksomheter som er i strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg.

§ 5.2 Sikringssone – frisikt, H_140
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser
§ 6.1 Støvmålinger
1. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold
til forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres
når grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse
6676200 (UYM32).

§ 6.2 Grunnvann
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1. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av
masser. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike
kommune.
2. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak
av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet).
Nord for x-akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av
sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet).
3. Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er dokumentert.

§ 6.3 Støyskjerm
1. Støyskjermer skal etableres i form av grushauger i forbindelse med bruk av
knuseverket.

§ 6.4 Turvei/driftsvei
1. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2.

§ 6.5 Driftskonsesjon / driftsplan
1. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor
uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til
Mineralloven. Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i
reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.

§ 6.6 Bebyggelse i BRU1
1. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet
masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket
innenfor BRU1, skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.

§ 6.7 Etterbruk
1. Etterbruk skal fastsettes i overordnet plan. Reguleringsplan skal utarbeides i tråd med
overordnet plan og sikre etterbruken.
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6 K ONSEKVENSUTREDNIN G
6.1 Krav om konsekvensutredning

av planen

Bestemmelsene om konsekvensutredninger av april 2005 innebærer at konsekvensutredning
skal integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Krav til
konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling av
forslag til planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen, behovet for
utredninger og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram er sendt på høring, lagt ut til
offentlig ettersyn og fastsatt av Formannsskapet 15. oktober 2013.
Vedlegg I til forskriften omfatter tiltak etter § 2 som alltid skal konsekvensutredes etter
forskriften:
”Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200
dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse,
samt torvskjæring på et område på mer enn 1.500 dekar”.
Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at volumet av resterende uttaksområde er
anslått til ca. 30 millioner faste m3.

6.2 Metode
Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn av tiltaket. Konsekvensutredninger skal sikre at disse
virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. I det følgende foreligger
konsekvensutredning av de enkelte tema i henhold til det fastsatte planprogrammet. Aktuelle
problemstillinger og utredningsbehov fra planprogrammet står beskrevet innledningsvis i en
blå tekstboks i hvert kapittel.
Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok V712
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2014). Håndbok V712 er det grunnleggende
metodeverktøyet som benyttes i forbindelse med konsekvensutredninger i Norge.
Konsekvensutredningen består grovt av følgende deler:
Del 1 består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi for det enkelte
tema. Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.
Del 2 består av å beskrive og vurdere tiltakets omfang (påvirkning). Omfang er en
vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget
vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring
i analyseperioden (inkludert vedtatte planer).
Del 3 består av å kombinere verdien av området og tiltakets omfang for å få den
samlede konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak
medfører i forhold til 0-alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes
langs en glidende skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor
negativ konsekvens (- - - -).
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Figur 11: Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok V712. Viften viser hvilken konsekvensgrad tiltaket får
når man sammenholder verdi og omgangskriterier for hvert deltema.

For utredningstemaer som transport og trafikk, støy, støv, naturressurser og grunnvann er
ikke håndboken fulgt metodisk, men konsekvensene er utredet. Temaene er videre å finne
igjen i ROS-analysen.
Konsekvensene for alle deltema og avbøtende tiltak er oppsummert og sammenstilt i kapittel
9.
6.2.1 Alternativ 0 - grunnlag for sammenligning
Alternativ 0 er referansen som tiltaket skal sees i forhold til. Alternativ 0 er dagens situasjon i
tillegg til forvente de endringer uten tiltaket i analyseperioden. Uttaksområdet ligger i
hovedsak i et uregulert område.
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6.3 Landskap
Aktuelle problemstillinger
Nær- og fjernvirkning skal vurderes ved å undersøke hvordan tiltaket ser ut fra
bestemte standpunkter fra 3D-modellen.
Utredningsbehov
Det må utarbeides en landskapsanalyse inklusiv 3D-modell som viser nær- og
fjernvirkning i driftssituasjonen og ved avslutning av uttaksområdet. Utredningen
skal beskrive eventuelle avbøtende tiltak som kan være istandsetting og sikring av
skjermsoner/vegetasjonssoner.

6.3.1 Innledning
Temaet landskap omtales i denne konsekvensutredningen som visuelle og estetiske
opplevelsesverdier i landskapet.
De visuelle virkningene av terrenginngrepet omtales under tema landskap. Endring av
utearealenes funksjonelle kvaliteter i forhold til støy støv og luftforurensing samt stedets
sosiale liv og betydning for de som bor eller bruker området, omtales under nærmiljø og
friluftsliv.

6.3.2 Metode
Arbeidet er utført med bakgrunn i befaring, kartmateriale, flyfoto og bilder, samt annet
tilgjengelig bakgrunnsmateriale. 3D-modell av foreslått uttaksområde har i tillegg vært et
viktig grunnlag for å vurdere omfang i forhold til tema landskap. Konsekvensutredningen
bygger på metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok V 712, Konsekvensanalyser.
Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra en regional vurdering. Utgangspunktet for
vurderingen er at typisk landskap i regionen har middels landskapsverdi.
Omfanget beskriver hvor store positive eller negative endringer tiltaket antas å medføre for
landskapsbildet i det berørte området. Omfanget er en kombinasjon av inngrep,
synlighet/fjernvirkning og virkninger av foreslåtte avbøtende tiltak. Omfanget skal vurderes i
forhold til eksisterende situasjon.
Konsekvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
referansesituasjonen ut fra å sammenholde verdi- og omfangsvurderingene.
Definisjon av plan- og influensområdet
Planområdet består av områder som blir direkte påvirket eller berørt av det planlagte tiltaket,
dvs. selve uttaksområdet, atkomst-/driftsveger inklusive fyllinger/sidearea l samt arealer til
buffersoner. I vest avgrenses planområdet av skråningen ned mot Begna, i nord, sør og øst
avgrenses planområdet av skogsområder . Figur 12 viser avgrensning av planområdet.
Influensområdet er arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket av det
planlagte tiltaket. Områder tiltaket vil eksponere seg mot inngår i influensområdet.
Landskapets topografi og tiltakets plassering i terrenget (på en flat furumo) gir begrenset
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eksponering for omkringliggende områder. De områdene som kan innlemmes i
influensområdet er de områdene som ligger høyere enn selve uttaksområdet. Figur 13 viser
fire områder hvor tiltaket kan være synlig.

Storetjern

Vesletjern
Begna

Hensmoen

Figur 12. Illustrasjon som viser prinsipiell avgrensning av planområdet (stiplet i rødt).
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Figur 13. Influensområdet = røde trekanter som illustrerer hvor det er mulig å se tiltaket fra høyere liggende
områder. Planområdet er stiplet i rødt.

6.3.3 Dagens situasjon
Overordnet landskapskarakter
Landskapet innenfor influensområdet inngår i landskapsregion 08, Innsjø- og silurbygdene
på Østlandet (NIJOS, 2005). Det meste av regionen ligger over marin grense noe som gir
landskapet preg av et bølgete morenedekke. Regionen mangler en enhetlig hovedform. Det
er jordbruket som danner hovedformene i det overordnete landskapet i kontrast til fattigere
berggrunn og skogsvegetasjonen rundt. Ulike, lave dalformer er trolig mest karakteristisk.
Ringerike kan betraktes som en gjennomgangsdal med sterkt asymmetrisk profil og vid
dalbunn.
Leiravsetninger finnes bare i lavlandet rundt Tyrifjorden, og landskapet her er mer preget av
et slyngete elve- og leirbakkelandskap. Småformene varierer mye, noe som bl.a skyldes en
mangfoldig berggrunn. Her er nemlig grunnfjellgneiser, sandsteiner, leirskifre, permisk lava og
ulike kalkbergarter.
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Store innsjøer som Tyrifjorden, Steinsfjorden og Randsfjorden, danner store landskapsrom
som sterkt bidrar til å prege landskapskarakteren i sine underregioner. De mektige
vannspeilene skaper utsyn og gir store fjernvirkninger i landskapet.
Store deler av regionen er nært tilknyttet jernbanen, og flere stasjonsbyer og mindre
tettsteder har vokst fram i nyere tid. Utover disse preges regionen flere bygder med jevn
bosetting.

Figur 14. De store innsjøene danner store landskapsrom og man ser tydelig det slyngete elve- og
leirbakkelandskapet. Røde stiplete linjer viser kommunegrenser. (Foto: skogoglandskap.no)

Landskapet i plan- og influensområdet
Landskapet i influensområdet har to markerte daldrag i vest og øst hvor elvene Begna og
Randselva renner sørover før de møtes og fortsetter mot Tyrifjorden. E16 krysser
influensområdet og følger elvene nordover. Bebyggelsen er tett rundt Hønefoss sentrum,
men utenfor er landskapet i hovedsak preget av jordbruksområder med spredt bebyggelse
og åkrer rammet inn med striper av trær eller mindre skogsområder. Landskapet preges av
skog med innslag av vann, og jorder. Moderat til lite artsrike, oftest blåbærdominerte
skogtyper, er vanligst.
Hensmoen ligger på et isranddelta. Isranddeltaer karakteriseres av store, flate sand –og
grusavsetninger i terrenget med skrånende kant på distalsiden. I dag kalles isranddeltaene
gjerne for moer. Elva Begna meandrerer i dalbunnen vest for planområdet. Hensmoen ligger
på et platå ca. 200 m.o.h. Det store innholdet av sand og grus i jordsmonnet gjør at furua
trives her. Landskapet kalles ofte for furumolandskap og karakteriseres av få
landskapselementer og liten variasjon, men med god sammenheng og inntrykksstyrke.
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Liten/lav bunnvegetasjon og små terrengvariasjoner gir et åpent preg uten en tydelig visuell
avgrensning.

Figur 15. Eksempel på furumolandskap på området (Foto: Asplan Viak AS).

I influensområdet ligger også Storetjern og Vesletjern som er dødisgroper og viktige
landskapselementer. Dødisgroper er dannet ved at isklumper eller større isrester blir begravd
i løsmateriale (og dette løsmaterialet isolerer og hindrer rask smelting). Når de begravde
isklumpene senere smelter blir det liggende tilbake en grop i overflata. Vesletjern og
Storetjern nord for planområdet er grytehullssjøer dannet av dødisgroper. Elementene
skaper variasjon i det ellers flate furumolandskapet.
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Figur 16. Dødisgropen Vesletjern skaper variasjon i det ellers flate furumolandskapet (Foto: Asplan Viak AS).

Plan- og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og terrenginngrep. På vestsiden av
Begna ligger et grustak på Kilemoen. I selve planområdet driver John Myrvang AS
eksisterende grustak. Langs Hensmoveien nordøst for planområdet ligger et industriområde.
Det ligger også boligområder nær planområdet; Vågård, Nymoen og Hen.
Store tjern
HEN

Vesletjern
VÅGÅRD

Begna

E16

NYMOEN

Figur 17. Eksisterende situasjon sett fra 3D-modell.
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Figur 18: 3D-modell som viser uttak av hele området ned til kote 170. Uttaksskråningene er ikke revegetert.

6.3.4 Verdivurdering
Influensområdet karakteriseres som en gjennomgangsdal med sterk asymmetrisk profil og
vid dalbunn. Influensområdet preges av jordbrukslandskap med moderat til lite artsrike
blåbærsdominerende skogstyper som er fremtredende og vanlig i regionen. Middels verdi.
Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i regionen. Området er i
dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bryter opp helheten i landskapet. Middels til liten verdi.

6.3.5 Synlighetsanalyse
Fjernvirkning/nærvirkning
Planforslaget legger til rette for en utvidelse av grusuttaket i henhold til areal avsatt i
kommuneplanen med en uttaksdybde inntil 2 meter over grunnvannsnivå. John Myrvang AS
tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170. Det er utarbeidet 3D-modell for følgende
situasjoner:
Dagens situasjon (0-alternativet)
Uttak av hele området ned til kote 170
For å dokumentere tiltakets nær- og fjernvirkning er det tatt utsnitt/stillbilder fra 3D-modellen
fra valgte standpunkt/synsvinkler. Standpunktene er valgt ut fra steder der uttaksområdet i vil
eksponeres/være synlig, eller områder der folk i stor grad befinner seg.
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Følgende ståsteder er valgt:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Ulvenåsen
Klekkenveien
Mørkganga
Gyrihaugen
271/122, bolig
Nymobakken
Industriområdet
Vesletjern
271/241, bolig

Fjernvirkning

Nærvirkning

Fjernvirkning

Figur 19. Oversikt over de ulike ståstedene for vurdering av fjernvirkning.
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A. ULVENÅSEN
Ulvenåsen (269 moh) er et høydedrag nord for uttaksområdet, ca.1,4 km i luftlinje. Det er
ikke mulig å se masseuttaket på grunn av tett vintergrønn vegetasjon. Så lenge denne tette
vegetasjonen opprettholdes vil ikke masseuttaket være synlig ved fase 1 eller fase 2.

Hensmoen

Industriområdet

Figur 20. Dagens situasjon: tett vegetasjon gjør at dagens uttaksområde ikke er synlig. (Foto: Asplan Viak AS)

B. _KLEKKENVEIEN
Avstanden fra Klekkenveien til masseuttaket, ca. 6 km i luftlinje, sammen med plasseringen i
terrenget og tett vegetasjon, gjør at masseuttaket underordner seg landskapet og i svært
liten grad eksponerer seg mot området. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et større
inngrep.

Kilemoen

Hensmoen

Figur 21. Dagens situasjon: Klekkenveien (194 moh), masseuttaket er svært begrenset eksponert pga
plassering i terreng og tett vegetasjon. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et større inngrep. (Foto: Asplan
Viak AS)

På grunn av masseuttakets plassering i terrenget vil heller ikke en utvidelse (fase 1 og fase
2) være synlig fra denne vinkelen. Man må høyere opp for å kunne se endringene.
Masseuttaket på Kilemoen vil fortsatt fremstå som det største landskapsinngrepet.
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C. MØRKGANGA
Mørkganga (540 moh) ligger ca. 14 km unna i luftlinje. Herfra kan man skimte uttaket som en
lysere grå stripe i det fjerne. Masseuttakets plassering på en flat furumo gjør at man må opp i
høyden for å kunne se det. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et tydeligere
landskapsinngrep.

Kilemoen

Hensmoen

Steinsfjorden

Figur 22. Dagens situasjon: Mørkganga (540 moh), masseuttaket fremstår som en lys stripe i den tette
vegetasjonen. (Foto: Asplan Viak AS)

Ved en utvidelse (fase 1 og fase 2) vil den lyse stripen øke litt i omfang grunnet utvidelse av
masseuttaket med fjerning av vegetasjon og senkning av terreng. Masseuttaket på Kilemoen
vil fortsatt fremstå som det største landskapsinngrepet.

Kilemoen

Hensmoen

Steinsfjorden

Figur 23. Fremtidig situasjon: Mørkganga (540 moh). Tiltaket representerer en utvidelse og senkning av
terrenget. Dermed blir mer av masseuttakets skråninger synlig og bryter i større grad den sammenhengende
skogkledte moen enn eksisterende situasjon. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene revegetert, vil
tiltaket ikke lenger være synlig fra dette standpunktet. Bildet over er manipulert og det nye tiltaket er lagt inn.
(Foto: Asplan Viak AS)
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D. GYRIHAUGEN
Gyrihaugen ligger litt høyere enn Mørkganga (682 moh). Høyden gjør det mulig å «se ned» i
uttaket. Masseuttaket ses som en lysere grå stripe i horisonten. Masseuttaket på Kilemoen
fremstår som et større landskapsinngrep.

Kilemoen

Hensmoen

Figur 24. Dagens situasjon: Gyrihaugen (682 moh), masseuttaket fremstår som en lys stripe på den skogkledte
moen. (Foto: Asplan Viak AS)

Som fra Mørkganga, vil masseuttaket ved en utvidelse (fase 1 og fase 2) øke litt i omfang
grunnet fjerning av vegetasjon og senking av terreng. Masseuttaket på Kilemoen vil fortsatt
fremstå som det største landskapsinngrepet.

Kilemoen

Hensmoen

Figur 25. Fremtidig situasjon : Gyrihaugen. Tiltaket representerer en utvidelse og senking av terrenget. Dermed
blir mer av masseuttakets skråninger synlig og bryter i større grad den sammenhengende skogkledte moen enn
eksisterende situasjon. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene revegetert, vil tiltaket ikke lenger være
synlig fra dette standpunktet. Bildet over er manipulert og det nye tiltaket er lagt inn. (Foto: Asplan Viak AS)
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Samlet vurdering av fjernvirkning
Den store avstanden til sandtaket sammen med beliggenheten (en fordypning i furumoen) og
vegetasjon, reduserer tiltakets synlighet. Årstidene er trolig mest avgjørende for graden av
eksponering på enkelte av ståstedene. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene
revegetert, vil tiltaket ikke lenger være synlig fra de valgte ståstedene.
Nærvirkning

Figur 26. Ståsteder i 3D-modell eller fotostudier for vurdering av nærvirkning.

Reguleringsplanforslaget tillater etablering av en terrengvoll i buffersonen rundt
uttaksområdet. I 3D-modellen er denne vollen tegnet inn med en høyde på 1,5 meter. Vollen
vises med gult og uten vegetasjon for å synliggjøre forskjellen mellom eksisterende og
fremtidig situasjon.
E. 271/122
Boligen (271/122) ligger på ca. kote 194 mens uttakskanten ligger på kote 197. Dette
resulterer i at man ikke vil kunne se planlagt tiltak fra denne tomten.
Det er valgt å gjøre en fotostudie fra dette standpunktet, fordi dette i større grad vil illustrere
tiltakets nærvirkning enn utsnitt fra 3D-modell.
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NorStone AS
John Myrvang AS

Bom ved driftsveg

Figur 27. Eksisterende situasjon. Fra hage til bolig Gbnr. 271/122. Høydeforskjell/topografi og vegetasjon
skjermer for innsyn til dagens og planlagt masseuttak. Driftsveg med bom i forgrunnen. (Foto: Asplan Viak AS)

John Myrvang AS

Driftsveg

Figur 28. Eksisterende situasjon . Mot sør. Terreng og vegetasjon skjermer for innsyn til masseuttaket.
Eksisterende driftsveg går langs toppen av kollen. (Foto: Asplan Viak AS)
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F. Nymobakken
Adkomst til sanduttaket er fra Nymobakken. Uttaket ligger som en forsenkning i terrenget og
furuskog demper uttakets eksponeringsgrad. Dagens uttaksområde er knapt synlig fra dette
standpunktet.

Figur 29: Eksisterende situasjon. Fra Nymobakken sett mot sør. Dagens uttakskant kan skimtes til høyre i bilde t
(Stormen Dagmar har ført til avskoget område).

Fremtidig uttaksområde vil i større grad være synlig fra dette standpunktet fordi
uttaksområde (og vegetasjonsvoll) kommer nærmere vegen. Vegetasjon mellom
Nymobakken og fremtidig driftsveg vil dempe eksponeringsgraden.

Voll
Driftsveg

Nymobakken

Figur 30. Fremtidig situasjon . Alle masser er ferdig tatt ut i henhold til reguleringsplanforslaget. Driftsveg og
vegetasjonsvoll med høyde 1,5 meter er etablert. Vegetasjon mellom Nymobakken og driftsveg er ikke vist i 3D modellen. Oppenåsen skimtes i bakgrunnen til høyre.
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G. Industriområdet
Fra utkanten av industriområdet, langs en kraftgate hvor høyere vegetasjon er fjernet, vil
man ikke se dagens uttaksområde.

Oppenåsen

Figur 31. Eksisterende situasjon. Masseuttaket er ikke synlig fra denne synsvinkelen.

Ferdig uttak vil ikke eksponere seg mot dette standpunktet. Imidlertid vil tiltaket komme
nærmere og en eventuell voll vil skimtes mellom de høye furustammene.

Oppenåsen
Voll

Figur 32. Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Den nyetablerte vollen kan skimtes gjennom det tette furusjiktet
(vollen er lagt inn i 3D-modellen med gulgrønn farge for bedre synlighet). Selve uttaksområdet vil ikke være
synlig.
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H. Ves le tjern
Fra Vesletjern vil det være små/ubetydelige endringer i landskapet. Skogen fjernes mot
uttaket etter hvert som det tas ut masser mot nord. Uttaket vil ikke være synlig i noen av
fasene (man kan kanskje skimte vollen), men himmelen blir mer og mer synlig i takt med
uttaket.

Figur 33. Eksisterende situasjon. Uttaket er ikke eksponert fra denne vinkelen.

Voll

Figur 34. Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Små/ubetydelige endringer i landskapsbilde, man kan kanskje
skimte vollen i horisonten. Vollen er lagt inn i 3D -modellen med gul farge for å være synlig, i virkeligheten vil
denne gli inn i landskapet.
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271/241

Som ved standpunkt ved Vesletjern, vil det også her være små/ubetydelige endringer i
landskapsbildet. Skogen fjernes mot uttaket etter hvert som det tas ut masser mot nord.
Uttaket vil ikke være synlig i noen av fasene, men himmelen blir mer og mer synlig i takt med
uttaket.

Figur 35. Eksisterende situasjon. Masseuttaket er ikke synlig fra denne vinkelen. Synsvinkelen er tatt mot en
kraftlinjetrasé slik at det skal være lettere å synliggjøre forskjell på eksisterende og fremtidig situasjon.

Uttaksskråning
i sør
Driftsveg

Voll

Figur 36. Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Det tette sjiktet med furu virker som en buffer, skogen fjernes
gradvis i takt med uttak av masser og det resulterer i at man etter hvert vil kunne se himmelen gjennom
trestammene. Man kan se uttaksskråningen mot sør i det fjerne bak vollen. Vollen rundt masseuttaket er lagt inn
med gul farge for å synliggjøre forskjellen mellom en eksisterende og fremtidig situasjon.
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Samlet vurdering av nærvirkning
Områdets flate topografi fører til at tiltaket i liten grad vil eksponere seg mot de undersøkte
nærområdene. Ved noen av standpunktene vil man kunne se vollen og skimte himmelen
gjennom furustammene fordi skog er fjernet som en følge av at tiltake t kommer nærmere.
Furuskogen rundt uttaksområdet og etablering av en eventuell vegetasjonsvoll, vil fungere
som en buffer og stort sett skjerme for innsyn til det nye tiltaket. Planlagt tiltak vil i liten grad
endre eksponeringen av masseuttaket mot omkringliggende områder sammenlignet med
dagens situasjon.

6.3.6 Omfangsvurdering
For områdene som blir direkte berørt, dvs. i planområdet, vil tiltakets dimensjon være dårlig
tilpasset omgivelsene og i liten grad være tilpasset linjene i landskapet ved at de i større grad
deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Deler
av planområdet og området rundt (industriområdet) er allerede i dag preget av inngrep.
Tiltaket innebærer en utvidelse av dagens uttak i lengde, bredde og dybde, og vil i større
grad bryte skalaen i landskapet.
I det store landskapsrommet, dvs. i influensområdet, vurderes tiltaket å berøre deler av
moreneryggen som et viktig landskapselement. Imidlertid vil den karakteristiske
moreneryggen ned mot Begna samt grytehullsjøene Vesletjern og Storestjern bevares. Disse
er viktige landskapselementer som etterlater spor av det kvartærgeologiske landskapet,
samtidig som at moreneryggen i vest fungerer som en visuell skjermingssone sett fra vest.
Synlighetsanalysen viser at tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor
man befinner seg i forholdet til planområdet. Eksponeringen mot skogsområdene Ulvenåsen,
Mørkganga og Gyrihaugen vil øke noe fordi de ligger høyere i terreng et. Uttaket vil ikke
eksponere seg mot Nymobakken, boligområdene på Hen, bolig 271/122 eller industriområdet
på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger på nivå med, eller lavere enn,
selve uttaksområdet.
Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Hensmoen med en senkning av terrenget. Etter
avbøtende tiltak slik som revegetering av skråningene, vil uttaksområdet på sikt gli inn som
en naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand. Reguleringsplanen sikrer at det blir
bevart terreng og vegetasjon som en buffersone rundt området. Tiltaket vurderes å gi
middels til stort negativt omfang for planområdet og lite negativt omfang for influensområdet.

6.3.7 Konsekvensvurdering
Planområdet er gitt middels til liten verdi og middels til stort negativt omfang som gir middels
n egativ konsek vens (--). Influensområdet er gitt middels verdi og lite negativt omfang som
gir liten negativ konsekvens (-).
Landskapet endres totalt på selve furumoen, og vil gi lokalt store negative konsekvenser for
landskapet. I forhold til eksponering mot der folk bor, ferdes eller kjører, vil landskapet ikke
bli radikalt endret.
Konsekvenser i driftsfasen
Driftsperioden for uttaksområdet er anslått til å være ca. 75 år forutsatt dagens uttaksvolum.
Konsekvenser for landskapet i driftsperioden er knyttet til endret landskapskarakter i
masseuttaket og eksponering mot omgivelsene. Driftsperioden vil medføre større negative
John Myrvang AS / NorStone AS

Asplan Viak AS

Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning

48

konsekvenser for landskapet enn det fremtidige anlegget som er revegetert og kan
tilbakeføres til LNF-område eller benyttes til andre formål.
I driftsfasen må vegetasjon og markdekke fjernes og eksponeringen av uttaksområdet vil øke
gradvis. For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at driftsområdet ikke omfatter
mer enn nødvendig areal og at uttaksskråningene revegeteres så snart det er mulig uten å
forurense ressursen.
Avbøtende tiltak/istandsetting
Reguleringsbestemmelsene fastsetter at endelig skråning mot omkringliggende terreng ikke
skal være brattere enn 30 grader (1:1,73). Skråningene skal naturlig revegeteres, men kan
først revegeteres etter hvert som endelig bunnivå i uttaksområdet er nådd. Vegetasjonen i
skråningene vil etter hvert som den vokser til dempe den visuelle virkningen. Fortløpende
revegetering er uheldig før endelig bunnivå er nådd, da jord og planter vil spre seg og
forurense ressursen.
For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at uttaksområdet ikke omfatter mer enn
nødvendig areal, at uttaksskråningene revegeteres, og at skråningen i vest ned mot Begna
bevares slik at den kan fungere som en visuell skjermingssone sett fra vest. Skråningen i
vest ned mot Begna inngår ikke i planområdet, men grenser til planområdet.

Figur 37. Primærvegetasjonen har festet seg og vokser på de veggene i sandtaket som ikke er i bruk. Denne
vegetasjonen har vokst frem i løpet av en 15-20-års periode.
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6.4 Nærmiljø og friluftsliv
Aktuelle problemstillinger
Skogsområdet mellom Storetjern og dagens uttaksområde benyttes til friluftsformål
og orientering. Det går flere skogsbilveger og stier i området som er godt egnet til
turgåing. I området arrangeres jevnlig tur -orientering, karusell-løp og det
tradisjonsrike Jonsokløpet. Området er også velegnet til presisjons-orientering.
Vesletjern benyttes til bading. Planområdet ligger i nærheten av flere boligområder
(Hen, Nymoen, Vågård). Annen bebyggelse i nærheten av uttaksområde er
Hensmoen industriområde som sysselsetter flere personer.
Utredningsbehov
Utredningen skal dokumentere områdets bruk og tiltakets konsekvenser for friluftsliv
og nærmiljø. Fossekallen IL og Ringerike O-lag kontaktes for å avklare bruken av
området. Utredningstemaet må ses i sammenheng med kapittel om forurensning
(støy og støv). Avbøtende tiltak må vurderes.

6.4.1 Innledning
Temaet friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø,
herunder områder og ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Statens
vegvesen, 2014:144).
Områdets betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet skal vurderes under nærmiljø og
friluftsliv. Områdets visuelle kvaliteter behandles under tema landskapsbilde.
Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter og bruk på grunn av luftforurensning,
støynivå og/eller støytiltak behandles under tema nærmiljø og friluftsliv. Lydnivå er en
objektiv faktor som kan dokumenteres ved målinger og beregninger, og som myndig hetene
har satt grenseverdier til. Opplevelse av lyd er imidlertid en subjektiv faktor, som vil oppleves
forskjellig fra person til person. Normalt defineres en endring i støynivå på 3 dB som en
merkbar endring i støynivået.
Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer
Det er et overordnet politisk mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i
omkringliggende naturområder. Disse føringene er gitt i Stortingsmelding 23 (2001-2002)
Bedre miljø i byer og tettsteder og Stortingsmelding 39 (2000-2001) Friluftsliv – en veg til
høgare livskvalitet. Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger gjennom
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

6.4.2 Metode
Metodisk bygger utredningen på Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser
(Statens Vegvesen 2014) og DN-håndbok 25-2004 – Kartlegging og verdisetting av
friluftsområder (DN 2004). Verdivurderingen for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til kriterier
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som tilgjengelighet, bruksfrekvens, brukere, egnethet, funksjon, opplevelseskvaliteter,
symbolverdi, kunnskapsverdier, tilrettelegging, utstrekning og graden av inngrep.
Registreringene er gjort på bakgrunn av befaring i området, bruk av kartmateriale, flyfoto,
bilder og 3D-modell, samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale og høringsuttalelser.
Kommunen har også bidratt med informasjon på bakgrunn av arbeidet med kartlegging av
bynære friluftsområder i Hønefoss.

6.4.3 Kartlegging av bynære friluftsområder,

Hønefoss

Ringerike kommune har kartlagt og verdisatt bynære friluftsområder rundt Hønefoss.
Arbeidet er sammenfattet i en rapport («Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss,
hovedrapport, mars 2014») hvor friluftsområdene er klassifisert på bakgrunn av verdi. De
ulike klassifiseringene er A-, B-, C- og D-områder. Målet er at rapporten skal fung ere som et
kunnskapsgrunnlag når nytt forslag til kommuneplan skal utarbeides, samt ved senere
saksbehandling i kommunen.
Hensmoen er klassifisert til B-område pga. det gode stinettet og fordi det er mulig å bruke
barnevogn og rullestol på mange av stiene. Årsaken til at det ikke er et A-område er at det
ikke har spesiell størrelse, spesiell tilrettelegging eller ligger spesielt nært byen. De seks
områdene som er klassifisert til A-områder har en eller flere av disse kvalitetene. At området
er avsatt til råstoffutvinning har ikke hatt betydning for klassifisering en. Nedenfor gis en
oppsummering av klassifisering av områdetyper i Ringerike kommunes undersøkelse av
bynære friluftsområder.
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Figur 38. Fra Ringerike kommunes "Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, -hovedrapport, mars
2014".
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Figur 39 Fra Ringerike kommunes "Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, -hovedrapport, mars 2014".
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6.4.4 Dagens situasjon
Plan- og influensområde
Undersøkelsesområdet består av både planområdet og influensområdet. Planområdet er
dagens grusuttak samt planlagt uttaksområde. Influensområdet er områder som kan bli
berørt av tiltaket med for eksempel endret miljøbelastning i form av støy og støv, endret
opplevelseskvalitet eller endret tilgjengelighet. Her regnes influensområdet til å være
boligområder som får redusert sitt nærturterreng, det vil si boligene på Hen langs
Storetjernveien, Vågård og Nymoen. Influensområdet er også avgrenset av jernbanen i
nordvest, E16 i nordøst og en bratt skråning (ca. 32 graders helling) ned mot Hen i sørvest.
Støykartleggingen viser at det er minimal støyutbredelse utenfor uttaksområdet ved full drift
(jf. støysonekart i utredning om støy). Tiltakets støybidrag har derfor ikke vært bestemmende
for avgrensningen av influensområdet.

Figur 40. Illustrasjonen viser prinsipiell avgrensing av influensområdet (stiplet linje) og planområdet (heltrukket
linje) for tema nærmiljø og friluftsliv. Alternative friluftsområder er avmerket med hvit rute.

Områdebeskrivelse
Deler av planområdet består av det eksisterende sand- og grustaket. Den ubebygde delen
av planområdet består hovedsakelig av tørr furuskog. Terrenget er lettgått og flatt med lite
bunnvegetasjon.
Det ligger flere boligområder i nærheten av uttaksområdet. Boligområdet på Nymoen ligger
ca. 300 meter sørvest for dagens uttaksområde. Det ligger også et boligområde på Hen
langs Storetjernveien ca. 450 meter nordvest for dagens uttaksområde. Boligfeltet på Vågård
ligger ca. 800 meter nordøst for eksisterende uttaksområde, på østsiden av E16.
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Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten. Annen bebyggelse i nærheten av
uttaksområde er Hensmoen industriområde. Brukere av skogsområdet nord for
uttaksområdet er i hovedsak lokalbefolkningen og Fossekallen IL.
Det ligger en fotballbane nord for E16 som ikke lenger er i bruk. Denne ble etablert på slutten
av 70-tallet av Myrvang AS og tre andre bedrifter. Kommunen overtok drift av banen i 2011.
Banen var tidligere brukt mye av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de siste 10
årene vært lite brukt. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass.
Sør for uttaket i boligområdet Nymoen er det etablert en lekeplass med mulighet for diver se
aktiviteter. Det ligger også en provisorisk lekeplass på Vågård.

Figur 41. Oversiktskart over området.
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Figur 42. Det går flere stier og skogsbilveger nord for uttaksområdet som brukes til friluftsformål.

Figur 43. Lekeplass i boligområdet på Nymoen.

Figur 44. Fotballbanen er ikke lengre i bruk og benyttes i dag som lagringsplass.

Dagens bruk og brukere
Hensmoen er ett av de mest brukte rekreasjons- og turområdene ifølge Ringerikes
kartlegging av bynære friluftsområder nær Hønefoss i 2013. Området er et av de mest brukte
områdene for Fossekallen IL, og brukes til orientering. I området arrangeres jevnlig turorientering, karuselløp og det tradisjonsrike Jonsokløpet.
Etter å ha vært i kontakt med Ringerike O-lag og Fossekallen IL, blir Hensmoen trukket fram
som et mye brukt turområde. De flate moene har særlige kvaliteter som lavterskelområder
for friluftsliv og trening egnet for både barnevogn og rullestol. Til orientering er området
særdeles attraktivt pga. det varierte terrenget. Blandingen av flatmo med stier passer godt for
nybegynneropplæring og rekrutter, samt tur orientering. Det har også vært arrangert sykkel oløp. De tilgrensende åsene gir mulighet for mer krevende orientering. Kombinasjonen av
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flere terrengtyper og vann gir god løpsvariasjon. Området rundt Vesletjern og Storetjern er
særlig kupert, og Vesletjern benyttes også til bading.
I følge Ringerike O-lag, er det Fossekallen IL som bruker området mest til orientering , se
figur 45. Det arrangeres også jevnlig o-løp for funksjonshemmede, som rullestol o-løp og
presisjonsorientering. Gode stier og veier uten stein og hull gjør skogsområdet godt
tilgjengelig for rullestol. Senest i 2012 ble det arrangert NM i Pre-o og Temp-o på Hensmoen.
Her legges også jevnlig ut turorientering, foto-orientering og “minitrimmen“ for barn.
Ved Vesletjern har bedriftsidretten hengt opp en postkasse med gjestebok. Ved å legge
sammen antall besøkende på en tilfeldig uke i mai 2014 (uke 21), hadde Vesletjern 17
besøkende.

Figur 45. Ulik bruk av området. Til venstre: på tur med barnevogn og til høyre, markering av Ringerikskarusellen
orienteringsløp.

Figur 46. Venstre: bedriftsidretten har hengt opp en postkasse med gjestebok ved Vesletjern. Midt: Vesletjern
med improvisert brygge og stupebrett. Høyre: Vannkanten langs Storetjern.
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Figur 47. O-kart over Hensmoen tilsendt fra Fossekallen IL med areal avsatt til masseuttak i kommuneplanen
inntegnet (stiplet rød linje).

Figur 48. Løypekart fra hhv Ringerikskarusellen 2012 og Jonsokløpet 2012. Her fremgår det hvordan O-løpere
bruker plano mrådet i tilknytning til områder rundt.
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Alternative friluftsområder
Tilgjengelig areal til friluftsliv/rekreasjon/orientering i planområdet vil gradvis reduseres etter
hvert som uttaksområdet flytter seg lenger nordover inn på moen. Gjenstående arealer nord
for planområdet rundt Storetjern og Vesletjern vil fortsatt muliggjøre et rikt omfang av
friluftslivsaktiviteter.
Eggemoen, Kilemoen og Hovsmarka/Børdalsmoen er friluftsområder som ligger i nærhet (13 km) til Hensmoen. Både Eggemoen og Hovsmarka/Børdalsmoen er klassifisert som Aområder i kommunens undersøkelse om bynære friluftsområder. Dette er gode, store
tilrettelagte områder. Eggemoen har, som deler av Hensmoen, et flatt landskap stort sett
bestående av furuskog. Stiene kan her også brukes med barnevogn, rullator og rullestol.
Hovsmarka/Børdalsmoen sees i sammenheng, selv om de har noe ulik bruk. Hovsmarka har
asfalterte turveier som brukes til rulleski og turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige
fotturer og jogging. Børdalsmoen har furuskog og turstier på skogsbunn og brukes av flere
idrettslag til trening.
Kilemoen, er som Hensmoen, klassifisert til et B-område. Det er en furumo med lett kupert
terreng. Moen har gode og varierte stier og brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og
jogging, samt til orientering. Deler av Kilemoen er avsatt til område for råstoffutvinning i
pågående reguleringsplanprosess.

6.4.5 Verdivurdering
Ved verdisetting av plan- og influensområdet som område for friluftsliv og nærmiljø vurderes
planområdet og influensområdet hver for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i
vurderingskriterier gitt i DN Håndbok 25-2004.
Tabell 3: Oppsummering av planområdets verdi for friluftsliv og nærmiljø (tabell jf. DN Håndbok 25-2004) Tallene
fra 1 til 5 er en gradering/skala av kriteriene fra lite (1) til mye (5)

Kriterier
Bruk

1 2 3 4 5
Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten

x

Merknad
Stor

Området brukes mye
av lokalbefolkningen
og til
orienteringsidrett.
Se «Kartlegging av
bynære friluftsområder
i Hønefoss,
hovedrapport, mars
2014» på kommunens
hjemmesider.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
personer som ikke er
lokale
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Aldri

x

Ofte

Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen og
Fossekallen IL til
nybegynneropplæring.
Det arrangeres
regionale O-løp og

Asplan Viak AS

Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning

59

NM i
presisjonsorientering.
Opplevelseskvaliteter

Har området spesielle
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen

Har området et spesielt
landskap?

Lite

Symbolverdi

Har området spesiell
symbolverdi

Ingen

Funksjon

Har område en spesiell
funksjon
(adkomstsone,
korridor,
parkeringsplass el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

Egnethet

Er området spesielt
godt egnet for en eller
flere enkeltaktiviteter
som det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Dårlig

Tilrettelegging

Er området tilrettelagt
for spesielle aktiviteter
eller grupper?

Ikke
tilrettelagt

Kunnskapsverdier

Er området egnet i
undervisningssammen
heng eller har området
spesielle natur- eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få

x

Mange

Kvartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper/grytehulls
sjøer

Inngrep

Er området
inngrepsfritt?

Utbygd

x

Inngrep
sfritt

Deler av planområdet
er allerede et
masseuttak, området
grenser til Hensmoen
industriområde i
nordøst.
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x

x

Mange

Den inngrepsfrie delen
av planområdet er
ensartet åpen
furuskog

Svært

Furomolandskap som
er vanlig i regionen

x

Ingen kjente

x

x

Spesiell
funksjon

Planlagt uttaksområde
er en del av
rekreasjonsområdet
på Hensmoen, og
brukes blant annet til
fotturer, trening, soppog bærsanking og
orientering.

Godt

Området er spesielt
godt egnet til
rekreasjons- og
friluftsformål, spesielt
presisjonsorientering
fordi det ligger bynært
og er lett tilgjengelig i
nærmiljøet. Området
er også spesielt godt
egnet til barnevogn og
rullestolbrukere.

x Høy
grad av
tilrettelegging

Området er spesielt
egnet for presisjonsorientering – for
rullestolbrukere
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Utstrekning

Er området stort nok
for å utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite

x

Stort
nok

Området er del av et
større
sammenhengende
skogsområde på
Hensmoen

Potensiell bruk

Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten

x

Stor

Området er allerede
godt egnet til ulike
rekreasjons- og
friluftsformål.

Tilgjengelighet

Er tilgjengeligheten
god, eller kan den bli
god?

Dårlig

God

Tilgjengeligheten er
god og ligger i
nærheten av flere
boligområder.

x

Tabell 4: Oppsummering av influensområdets verdi for friluftsliv og nærmiljø (tabell jf. DN Håndbok 25-2004)

Kriterier
Bruk

1 2 3 4 5
Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten

x

Merknad
Stor

Området brukes mye
av lokalbefolkningen
og til
orienteringsidrett.
Se «Kartlegging av
bynære friluftsområder
i Hønefoss,
hovedrapport, mars
2014» på kommunens
hjemmesider.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
personer som ikke er
lokale

Aldri

x

Ofte

Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen og
Fossekallen IL til
nybegynneropplæring.
Det arrangeres
regionale O-løp og
NM i
presisjonsorientering.

Opplevelseskvaliteter

Har området spesielle
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen

x

Mange

Ensartet åpen
furuskog.

Har området et spesielt
landskap?

Lite

x

Svært

Furomolandskap som
er vanlig i regionen.
Grytehullsjøene
Vesletjern og
Storetjern gir økte
opplevelseskvaliteter.
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Symbolverdi

Har området spesiell
symbolverdi

Ingen

Funksjon

Har område en spesiell
funksjon
(adkomstsone,
korridor,
parkeringsplass el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x

Spesiell
funksjon

Influensområdet er en
del av løypenettet på
Hensmoen, og brukes
blant annet til fotturer,
trening, sopp- og
bærsanking og
orientering.

Egnethet

Er området spesielt
godt egnet for en eller
flere enkeltaktiviteter
som det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Dårlig

x

Godt

Området er meget
godt egnet til blant
annet orientering, men
det finnes alternative
områder i kommunen
som allerede er i bruk,
for eksempel
Eggemoen.

Tilrettelegging

Er området tilrettelagt
for spesielle aktiviteter
eller grupper?

Ikke
tilrettelagt

x

Høy
grad av
tilrettele
gging

Området mellom
Storetjern og
Vesletjern er spesielt
egnet og tilrettelagt for
presisjonsorientering –
for rullestolsbrukere

Kunnskapsverdier

Er området egnet i
undervisningssammen
heng eller har området
spesielle natur- eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få

x

Mange

Kvartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper
(grytehullsjøer)

Inngrep

Er området
inngrepsfritt?

Utbygd

Inngrep
sfritt

Større skogsområder
uten inngrep. Grenser
til industriområde i øst
og boligbebyggelse
(Hen, Nymoen,
Vågård).

Utstrekning

Er området stort nok
for å utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite

Stort
nok

Området grenser til
større
sammenhengende
skogsområder på
østsiden av E16 som
brukes i
friluftslivssammenhen
g: Nærstadmarka,
Vågårdsåsen og
Eggemoen.
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Potensiell bruk

Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten

x

Stor

Området er allerede
godt egnet til ulike
friluftsformål.

Tilgjengelighet

Er tilgjengeligheten
god, eller kan den bli
god?

Dårlig

x

God

Tilgjengeligheten er
god og ligger i
nærheten av flere
boligområder.
Tilgjengeligheten kan
bli bedre med for
eksempel bedre
parkeringsmuligheter
og merkede stier.

Planområdet:
I Ringerike kommunes kartlegging av 18 bynære friluftsområder var Hensmoen det området
som fikk flest svar i undersøkelsen. Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på
Hensmoen er stor.
I følge kriteriene til Statens vegvesens håndbok V712 vurderes planområdet til å ha middels
til stor verdi for nærmiljø og friluftsliv. Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes
ofte/av mange og at området er del av sammenhengende grøntområder. En del av
planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), og
dette trekker verdien noe ned.
Influensområdet
Nord for planområdet ligger skogsområder med Vesletjern og Storetjern. Dette er mye brukte
turmål samt at Vesletjern er tilrettelagt med et provisorisk bryggeanlegg som muliggjør
bading. Storetjern er drikkevannskilde for ca. 30 boliger, og bading er ikke tillatt her. Området
grenser til større sammenhengende skogsområder på østsiden av E16 som brukes i
friluftslivssammenheng: Nærstadmarka, Vågårdsåsen og Eggemoen.
Influensområdet benyttes i likhet med planområdet til turgåing, trening, orientering, plukking
av bær eller sopp og til skiturer. Områdene brukes hele året. Influensområdet vurderes
samlet å ha middels til stor verdi for friluftsliv og nærmiljø.

6.4.6 Omfangsvurdering
Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer tiltaket vil
medføre i plan- og influensområdet. Omfanget vurderes i forhold til 0 -alternativet (dagens
situasjon). Ved omfangsvurdering av plan- og influensområdet vurderes planområdet og
influensområdet hver for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i vurderingskriterier gitt i
håndbok V712.
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Tabell 5: Omfangsvurdering i planområdet (i henhold til kriterier i håndbok V712)

Kriterier

Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt
omfang

Stort negativt omfang

Bruksmuligheter

Tiltaket vil ødelegge
bruksmulighetene for
planområdet på grunn av
arealbeslag. Det er
imidlertid snakk om en
lang tidshorisont (ca.75
år)

Tilgjengelighet og
barrierer for ferdsel

Tiltaket vil på sikt
medføre at planområdet
er uegnet til friluftsliv på
grunn av anleggsdrift og
terrenginngrep.

Attraktivitet og
opplevelseskvaliteter

Tiltaket vil i stor grad
redusere områdets
attraktivitet og tiltaket vil
på sikt redusere
områdets
opplevelseskvaliteter for
ferdsel, aktiviteter og
opphold.

Identitetsskapende
betydning
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Tabell 6: Omfangsvurdering i influensområdet (i henhold til kriterier i håndbok V712)

Kriterier

Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Stort
negativt
omfang

Middels negativt omfang

Bruksmuligheter

Støy- og støvbidraget fra sandtaket
vil ikke påvirke bruken av området,
men arealreduksjon på moen vil
redusere bruken av området.

Tilgjengelighet og
barrierer for ferdsel

Eksisterende løypenett/forbindelser
i influensområdet opprettholdes,
men tilgjengelig løypenett på
Hensmoen reduseres gradvis.

Attraktivitet og
opplevelseskvaliteter

Tiltaket vil gjøre området mindre
attraktivt for tradisjonelt friluftsliv,
og spesielt orienteringsidretten,
fordi tilgjengelig areal til friluftsliv
gradvis reduseres.

Identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil kunne forringe
influensområdets betydning som
en viktig møteplass.

Planforslaget vil beslaglegge arealer og fjerne skogsbilveger som i dag benyttes til
friluftsformål. Skogsbilvegene/turvegene kan imidlertid enkelt opprettholdes ved at de legges
om etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig.
Badeplassen ved Vesletjern vil fortsatt være tilgjeng elig fra boligområdene og tiltaket vil ikke
gi økt støybidrag til området. Vesletjern kan få noe redusert attraktivitet som badeplass etter
hvert som uttaket kommer nærmere, men dette vil trolig ikke redusere bruken.
Planforslaget vil redusere områdets attraktivitet som friluftsområde ved at et større areal
benyttes til masseuttak. Boligområdet ved Hen kan også få redusert attraktivitet som følge av
at uttaksområdet kommer nærmere samt en reduksjon av boligområdets nærturområde.
Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at all bebyggelse og
mesteparten av influensområdet blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet tilknyttet
sandtaket, og støybidraget vil ikke påvirke bruken av området. Støyende aktiviteter som
foregår i produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse.
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet i forurensningsforskriften.
Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve
planområdet da et viktig område for opphold og aktivitet på sikt går tapt. I influensområdet vil
tiltaket få middels negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø fordi tilgjengelig areal for
opphold og aktivitet på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke bruken
av området. Hensmoen vil ikke lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. Det finnes
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alternative arealer for friluftsliv i på østsiden av E16 som Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen.
Planforslaget har et langt tidsperspektiv før området er ferdig tatt ut, anslagsvis 75 år. Det
betyr at området kan brukes til friluftsformål i lang tid fremover, men at disponibelt areal
gradvis vil reduseres. Etter endt uttak kan imidlertid området settes i stand, og igjen ha et
potensial som område for opphold, rekreasjon og aktivitet.

6.4.7 Konsek vensvurdering
Planområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi stort negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok V712, stor negativ konsekvens .
Influensområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi middels negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok V712, middels negativ
konsekvens.

6.4.8 Avbøtende tiltak
Opprettholde/bevare mest mulig stier rundt uttaket i driftsperioden
Omlegging av skogsbilveier/turveier etter hvert som uttaksområdet utvides slik at
tverrforbindelser opprettholdes.
Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke tilgjengeligheten til området. Dette
kan være aktuelt å gjennomføre senere når etterbruken er avklart.
Driftsveg/turveg rundt uttaket vil i driftsperioden være allment tilgjengelig
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6.5 Naturmiljø
Aktuelle problemstillinger
Det er i Naturbase avgrenset én naturtypelokalitet rundt Vesletjern av typen
grytehullsjø med intakt lavlandsmyr. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C).
Vesletjern ligger utenfor planområdet, men innenfor influensområdet. I tillegg
foreligger det flere funn av rødlistearter på Artskart ( www.artsdatabanken.no)
innenfor influensområdet, men utenfor planområdet.
Utredningsbehov
Det må gjennomføres en biologisk kartlegging av de deler av planområdet som
fortsatt kan ha potensiale for funn av verdifullt naturmangfold. Det skal
gjennomføres viltkartlegging. Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.

6.5.1 Innledning
I forbindelse med planer om utvidelse av eksisterende sand- og grustak ved Hensmoen er
det gjennomført en konsekvensutredning av deltema naturmiljø innenfor plan- og
influensområdet. Med influensområdet menes et subjektivt avgrenset areal utenfor
planområdet som kan tenkes å bli negativt påvirket av tiltak innenfor planområdet.

Figur 49. Planområdet ligger innenfor stiplet strek. Lilla areal er avsatt til masseuttak i kommuneplanen .
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6.5.2 Metode
Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på
nasjonal metodikk for naturtypekartlegging, dvs. kartlegging av spesielt viktige områder for
biologisk mangfold (Direktoratet for Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning
2007); se for øvrig www.naturbase.no hvor kjente lokaliteter vises. Naturtypekartleggingen er
basert på DN-håndbok 13-2007/2013 hvor naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold
er presenter. Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier
til A, B og C-verdi, se tabell under.
Tabell 7: Verdisetting basert på DN-håndbok 13 og Statens Vegvesen håndbok V712.

Verdi 1

Verdi KU 2

Nasjonal -

(DN-håndbøkene)

(SVV håndbok 140)

lokal verdiskala

A – svært viktig

Stor verdi

Nasjonal verdi

Svært viktig natur

B – viktig

Stor verdi

Regional verdi

Viktig natur

C – lokalt viktig

Middels verdi

Høy lokal verdi

Lokalt viktig natur

Ingen verdisetting

Liten verdi

Ordinær øvrig natur

Ingen relevans for
fagtemaet

Bebygde areal

Naturforhold

Begrepsbruken for verdi- og konsekvensutredning er basert på Statens vegvesens håndbok
V712 ”konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 2014). For nærmere informasjon om
kriteriene for verdi-, omfangs – og konsekvensvurderingene vises det til denne. Trinn 1 i en
konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering
og trinn 3 er konsekvensvurderingen. I henhold til gjeldende metodikk skal naturverdier
kartlegges og beskrives både i plan- og influensområdet. For rødlistearter henvises det til
Kålås m. fl. (2010) www.artsdatabanken.no.
Utredningen bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarb eid. Feltarbeid ble gjennomført
av biolog Rein Midteng, Asplan Viak, 29.10.2012 og 25.10.2013. I tillegg ble bl.a. et areal
rundt Storetjernet og brattskråningen mot Begna besøkt av deltagere fra Norsk sopp- og
nyttevekstforening og Tor Erik Brandrud (NINA) bl.a. i forbindelse med «høstsopptreff» i
2013, jf. funn lagt ut på Artskart/Brandrud pers.medd. Kilder til informasjon er foruten egen
kartlegging, Direktoratets for Naturforvaltning naturbase ( www.naturbase.no) og
artskartdatabasen fra Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), samt MiS-områder
(miljøregistrering i skog, http://kilden.skogoglandskap.no/) og samtaler med Tor Erik
Brandrud. Artskart er sist kontrollert for arter 23.4.15.

6.5.3 Dagens situasjon
Generell naturbeskrivelse
Planområdet består av tørr furuskog, med en blanding av bærlyngfuruskog og lavfuruskog,
sistnevnte såkalt sandfuruskog. Skogen er i hovedsak ung til middelaldrende, og med
enkelte mindre partier med eldre (hogstmoden) skog. Skogen har nok i all hovedsak tidligere
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vært flatehogd, og pga. de svært gode foryngingsforholdene, ser det ut til at frøtrær ikke/i
svært liten grad har vært satt igjen. Unntaket er trolig deler av brattskrenten mot elva.
Humustykkelsen varierer noe, men er generelt tynn. Spesielt i brattkantene mot Begna, mot
Storetjern og generelt langs stier, kommer løsmassene opp i dagen, noe som har betydning
for plante- og sopplivet i området.

Figur 50. Bærlyngfuruskog med røsslyng, blåbær og tyttebær er vanlig i området. Humuslaget er her noe tykkere
enn i lavfuruskogen, og det er dermed lavere potensial for interessante sopparter.

Figur 51. Hvor skogen er tørrest, dominerer lavfuruskog. Stiene sørger for at løsmassene blir blottet , noe som
medfører at baseioner blir lettere tilgjengelig for sopp. Legg merke til soppen furuskjellpigg som vokser i stikanten
i forkant av bildet.
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Løsmasser og berggrunn
Løsmassene i planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en
breelv under siste istid. Området er i hovedsak veldrenert og tørt da løsmassene har en høy
porøsitet. Derfor dominerer tørketålende vegetasjonstyper influensområdet. Det finnes i dag
et grustak som tar ut løsmasser, dette gir grunnlag til sekundære åpne habitater, men
artsmangfoldet i grustaket er ikke undersøkt nærmere. Berggrunnen som er nokså baserik
har noe lavere betydning for vekstforholdene i området på grunn av den store
løsmasseoverdekningen uten nevneverdige kildeframspring. Stedvis i hellingene, som for
eksempel mot Storetjern og lia mot Begna, finnes trolig periodevis rikt sigevann, noe som
nok er en viktig årsak til forekomst av krevende sopparter (se avsnitt under).

Figur 52. Berggrunnen består av gabbro/amfibolitt (rødt) og glimmergneis/glimmerskifer/amfibolitt (grønt).
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Figur 53. Løsmassekart for Hensmoen (kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse).

Flora og fauna
Planområdet består av en relativt flat furumo. Tresjiktet domineres av furu men det er også
innslag av gran og bjørk i de stedvis noe fuktigere partiene som er tilknyttet tjernene.
Karplantefloraen i planområdet består av arter som er tilpasset næringsfattige og veldrenerte
og tørre voksesteder. Lavskog er den mest vanlige vegetasjonstypen i området med vanlige
lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull samt tyttebær og røsslyng. Andre steder hvor
det er noe fuktigere dominerer bærlyngfuruskog med arter som blåbær, tyttebær, krekling og
røsslyng.
Sandfuruskoger og sjeldne sopparter
Sandfuruskoger på furumoer kan ha interessante naturverdier knyttet til jordboende sopper,
dvs. sopp som lever på bakken og som lever i symbiose (sopprot) med trærne. I tillegg kan
sandfuruskog ha verdi for enkelte krevende og sjeldne karplanter som for eksempel mogop
(NT) og grannjamne (EN). Det har relativt nylig blitt oppdaget at denne naturtypen kan ha
store naturverdier nettopp for jordboende sopp jf. rapporten «Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold.» (Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014.
– NINA Rapport 1042). Oppmerksomheten rundt dette temaet er så nytt at sandfuruskog i
dagens trykte versjon av håndbok 13 om kartlegging og avgrensning av naturtypelokaliteter
ikke er med som en av skogtypene som skal registreres , men den har kommet med i
oppdaterte faktark i fra 2014. Som en forløper til overnevnte rapport, ble det av samme
forfattere i februar 2013 publisert en rapport som heter «Verdifulle sandfuruskoger og
sandfuruskogsopper. En foreløpig oversikt over viktige områder for biologisk mangfold»
(Brandrud & Bendiksen 2012). Under kapittelet «Hva er verdifull sandfuruskog», heter det i
denne rapporten bl.a. at: «Sandfuruskogen kan defineres som furuskog på sand, eller
sand/grus-dominerte løsmasser. I hovedsak omfatter dette breelv-bresjøavsetninger, gjerne i
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form av mektige dalfyllinger (…). Som regel er disse sand/grus-forekomstene furudominert,
og har ofte god bonitet. Løsmassene er gjerne fattige, men kan ha innslag av rikere
mineralkorn, og noen har et betydelig kalk-innhold, eventuelt fra kalkrikt grunnvann.
Vegetasjonen i feltsjiktet er gjerne fattig, dominert av nøysomme surbunnsarter som reinlav,
furumose og lyngarter. Men blant de jordboende soppene er det ofte innslag av mer
mineralkrevende arter. Ikke alle sandfuruskoger er like biologisk verdifulle. Sandfuruskogene
oppviser i større grad enn beslektede skogtyper som kalkfuruskog en markert
typemessig/regional variasjon som habitat for spesialisert og sjeldent biomangfold. Ut i fra
dagens artskunnskap er det først og fremst de tørreste, kontinentale, lav eller
lav/mosedominerte utformingene som er hotspot-habitat for sjeldent biomangfold. Særlig rike
er områder med (i) tynn humus, (ii) godt sortert finsand (ofte tidligere flygesandområder) og
(iii) (kalk)rikere mineralpartikler. Mange arter er også begunstiget av partier med åpen sand.
Disse rike områdene kan man finne bl.a. på eskerrygger, terrasseskråninger, samt områder
som tidligere hadde sandflukt (flygesandområder). Disse tørre, lavdominerte typene huser
særlig mange habitatspesifikke, jordboende mykorrhizasopper. Enkelte sandelskende
karplanter er også mest knyttet til noe rikere utforminger, som bittergrønn (EN, sterkt truet),
grannjamne (EN) og mogop (NT, nær truet). Foreløpig vet man antageligvis for lite om
artsinventar og utbredelse til skarpt og skille ut de typene/områdene med sandfuruskog som
har særlig verdi. I forvaltningen har man hittil hatt lite kartlegging og lite fokus på
sandfuruskog. Med et økt kartleggingsfokus nå, bl.a. med inkludering av sandfuruskog i DN
håndbok 13, vil antakeligvis utfordringen være å ”skille klinten fra hveten”, dvs. å skille de
verdifulle fra de mindre verdifulle sandfuruskogene. Dette er ingen enkel oppgave, da
sandfuruskogene ofte er svært likartede med hensyn til vegetasjon og skogstruktur. For å få
til dette, er det behov for å gjennomføre mer artskartlegging, for å øke kunnskapsgrunnlaget
om artsinnholdet i de ulike utformingene og de ulike regionene, samt effekter av ulik
kulturpåvirkning og isolasjon/fragmentering (…).
Basert på tilgjengelige kartleggingsdata, er det følgende tre områder/regioner som peker seg
ut med mange velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for biomangfoldet i Norge: 1)
Glomma-dalføret med sidedaler i Åmot-Elverum; 2) Øvre Sjoa-området i Vågå-Sel (NVGudbrandsdalen) og 3) avsetninger langs Randselva-Storelva på Ringerike, samt sør for
Krøderen i Modum.
På Ringerike er det registrert flere verdifulle sandmoer langs Randselva-Storelva, først og
fremst Eggemoen nord for Hønefoss, Prestmoen på vestsiden (nord for Juveren-Synneren)
og Hvervenmoen og Helgelandsmoen-Mosmoen på østsiden av elva (Brandrud & Bendiksen
2012). Sistnevnte hhv. i Hole og Jevnaker kommuner, de andre i Ringerike. Kilemoen mot
Ådalen/Hallingby er en annen kjent forekomst. Disse moene kan antageligvis betegnes som
middels godt kartlagt. Furumoene på Ringerike utmerker seg også ved flere forekomster av
den truete karplanten bittergrønn (Chimaphila umbellata, EN), som har et av sine viktigere og
mer livskraftige habitater her. Det utarbeides nå en egen handlingsplan for denne arten
(Stabbetorp og Bratli 2012, in prep.).
Alle de nevnte moene er karakterisert ved en mer eller mindre kalkpåvirkning, delvis
gjennom noe rikere sedimenter, og stedvis gjennom påvirkning av kalkrikt grunnvann. Det
sistnevnte er særlig påtagelig i brattskråningene omkring Eggemoen, der grunnvann presses
fram over leirsedimenter, og en får en svært rik lågurtfuruskog. Av viktige arter som er funnet
på Ringeriksmoene, kan nevnes gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus, NT), slimsneglehatt
(Limacella illinita, VU, sårbar), blåfotstorpigg (Sarcodon glaucopus, VU), lakrismusserong
(Tricholoma apium, NT), samt svartgubbe (Sarcosoma globosum, CR, kritisk truet),
sistnevnte riktignok i granskog nærmere flom-nivå mot elva. Det er funnet få av de typiske
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sandfuruskogslørsoppene her, og artsinventaret minner generelt mer om det som er
registrert i Nordvest-Gudbrandsdalen enn det i Åmot-Elverum-området.»
Forfatter av foreliggende konsekvensrapport var allerede i 2012 klar over at Hensmoen
kunne ha viktige kvaliteter knyttet til sandfuruskog og r egistreringer utført i 2013 bekrefter at i
alle fal l deler av området har klare verdier for til dels sjeldne og truede
sandfuruskogssopparter. Samtidig er disse verdiene konsentrert til visse områder
(lavfuruskog, helling i terrenget), mens mesteparten av influensområdet ikke har slike
dokumenterte verdier og har også klart lavere potensial for krevende sandfuruskogsarter.
Av vanlige arter som er funnet (inkl. arter beliggende på Artskart) nevnes, furuskrubb,
sandkjuke, falsk kantarell, grønntuppkorallsopp, svartskrubb, pluggsopp, blek piggsopp,
granmatriske og rimsopp. Furuskjellpigg var påtagelig vanlig og opptrer spredt i hele
området.
Vilt
Det har blitt gjennomført viltkartlegging ved to anledninger og med fokus på ev.
forvaltningsmessig interessante arter. I tillegg er naturbase, artskart og artsobservasjoners
lokalitetsbase (Hensmoen og Hensmoen S grustaket) sjekket for funn av ev.
forvaltningsmessig interessante arter. Området ble også besøkt 2012 av ornitolog Rune
Solvang i Asplan Viak. Fuglelivet i området er typisk for fattige furuskoger i denne regionen
med forekomster av i all hovedsak trivielle arter. Det er ikke kjent hekkeforekomster av
forvaltningsmessig interessante arter. Planområdet mangler i stor grad eldre og hule trær
(ikke observert) og løvtrær, noe som tilsier at krevende arter som hullrugere og
kvistbyggende rovfugl mangler. Det er heller ikke gjort observasjoner av sandlo (NT) som
sporadisk kan bruke aktive grustak som hekkehabitat. Arter som er funnet i området er
duetrost (overflygende), toppmeis, flaggspett, grankorsnebb, grønnsisik, ringdue, nøttekråke.
Det finnes ingen kjente vilttrekk i området (naturbase.no).
Det største potensialet for interessante viltarter, er eksisterende grustak hvor blott et grus- og
sand og direkte solinnstråling medfører at rødlistede insekt- og fuglearter kan finnes, men
dette elementet er ikke sjekket her.
Spesielt viktige områder for biologisk mangfold
I området er det registrert og avgrenset tre naturtypelokaliteter, dvs. spesielt viktig lokalitet
for biologisk mangfold. Beskrivelsen er basert på standard mal for beskrivelser av lokaliteter
etter DN-håndbok 13 og etter oppdaterte faktaark i fra 2014. Én lokalitet er funnet og
beskrevet tidligere (men denne er nå litt utvidet), mens de to andre lokalitetene er
nybeskrevet med bakgrunn av konsekvensutredningen. Den tidligere lokaliteten er gitt verdi
C-lokalt viktig, og de nye henholdsvis A-svært viktig og B-viktig. Lokalitetene er beskrevet i
avsnittet under. Funn av rødlisteartene i influensområdet er funnet innenfor disse. Det er ikke
avgrenset viltområder eller vilttrekk. Naturtypelokalitetene ligger alle innfor influensområdet til
tiltaket, men ikke innenfor planområdet. Planområdet mangler grunnlendte furuskoger som
man finnes i brattkanter hvor mineraljord raser ut. Dette er hovedårsaken til mangel på funn
av sjeldne sandfuruskogssopper og naturtypelokaliteter innenfor selve planområdet.
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Tabell 5: Naturtypelokaliteter (NT) i influensområdet.
Lokalitets navn

Naturbase
ID

DNverdi

KU verdi

Naturtype kategori

I plan eller
influens området ?

Kommentar

Storetjern

Mangler (ny)

Asvært
viktig

Stor

Sandfuruskog

Influensområdet

Funn av bl.a.
kritisk trua
art

Vesletjern

BN00084319

Clokalt
viktig

Middels

Naturlig
fisketomme
tjern

Influensområdet

Grytehullsjø
og potensial
for sandfuruskogsarter

Hensmoen

Mangler (ny)

Bviktig

Stor

Sandfuruskog

Influensområdet

Potensial for
rødlistearter

Figur 54. Naturtypelokalitetene i området.
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Rødlistearter
Fire rødlistede sopparter er registrert innenfor influensområdet, ingen er funnet innenfor
planområdet, men én er funnet nær dette. Disse er gullslørsopp (NT, nær trua), besk
storpigg (VU, sårbar), billeslørsopp (DD, kunnskapsmangel) og stankvokssopp (CR, kritisk
trua). Stankvokssopp er siden den første gang ble funnet i landet i 1948, kun funnet seks
ganger, hvorav siste funnet er i fra 2013 på Hensmoen. Alle disse soppene danner sopprot
(mykorrhiza) med gran og furu og forekommer mest i kalkfuruskog men også i baserike
sandfuruskoger. Soppen dør ved flatehogst, og artene er derfor avhengig av en sluttet skog.
I tillegg er det et gammelt funn av den trua (VU, sårbare) lavarten mjuktjafs fra Hensmoen i
1917. Mjuktjafs er ettersøkt både i 2012 og 2013 uten at den ble funnet. Mest sannsynlig
vokste den eller vokser den langs elva i vest, da det er en art som normalt er knyttet til
fuktige eldre lysåpne skoger. Den ble også ettersøkt i 1993 uten at den ble funnet.

Figur 55. Besk storpigg (VU) er funnet to steder i influensområdet. Bildet er hentet fra lignende miljø i
sandfuruskog i Pasvik.

Figur 56. Furuskjellpigg er vanlig på Hensmoen. Arten ligner tilsynelatende på besk storpigg, men sistnevnte er
blå i foten.
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Figur 57. Funn av rødlistearter i området. Alle de rødlistede soppartene er funnet i tilknytning til Storetjern. Funnet
i Begna er elvemusling (EN). Funnene i tilknytning til Verkstedveien er funnet av mjuktjafs (svært grovt plassert)
og havhest (NT) som er en sjøfugl (tilfeldig observasjon). Den nordligste firkanten symboliserer ettersøket av
mjuktjafs i 1993 som ble resultatløst.
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Figur 58. Funn av rødlistearten billeslørsopp i kategorien kunnskapsmangel (DD) som pr. 19.2.14 ikke er lagt inn
på Artskart. Funnet er overlevert av Tor Erik Brandrud (NINA) og er gjort høsten 2013. Funnet ligger med 10
meters nøyaktighet der hvor den oransje sirkelen befinner seg.

6.5.4 Beskrivelse av naturtypelokalitetene

i området

De 3 påviste naturtypelokalitetene ligger alle utenfor planområdet, og skal derfor forvaltes
gjennom skogbruksloven og forskrift om bærekraftig skogbruk.
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Vesletjern
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Små myrtjern og myrpytter
Lokalt viktig (C)

Figur 59. Den tørre brattskrenten ned mot selve Vesletjernet, har potensial for funn av krevende
sandfuruskogarter.

Innledning:
Lokaliteten er befart av Rune Solvang 2.10.2009 og Rein Midteng 29.10.2012. Lokaliteten er
også besøkt av Gunvor Bollingmo, Ringerike soppforening 9.6 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på Hensmoen, sør for Storetjern.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av en grytehullsjø (dannet av dødisgrop) med fattigmyr rundt tjernet. I
tillegg er det tatt med de bratte skråningene ned mot tjernet da disse arealene har potensial
for funn av krevende bakkelevende sopp.
Artsmangfold:
Lokaliteten er artsfattig mht. karplanter. Hvitmyrak og hvitlyng er dominerende arter. For
øvrig opptrer det litt blokkebær og bjønnskjegg samt noe flaskestarr, sivblom og tranebær.
Litt nøkkerose og bukkeblad opptrer i vannkanten. Furu og noe ørevier opptrer i kanten av
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myra opp mot kanten av dødisgropa. Bratthellingene ned mot tjernet har potensial for funn av
krevende sopparter uten at slike er funnet. På den annen side er lokaliteten dårlig undersøkt
mht. slike og erfaring i fra Storetjernet litt lenger nord tilsier at krevende arter også kan
forekomme her.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er minimalt påvirket. Det er kun et lite bryggeanlegg på sørsiden av tjernet.
Skogen har jevnt vært utsatt for hogst, selv om enkelte partier med eldre skog finnes i dag.
Skjøtsel og hensyn:
For best mulig å sikre naturverdiene bør hogst unngås på flatene nede i dødisgropa og hogst
i bratthellingene bør kun skje i form av plukkhogst hvor eldre trær settes igjen. Skogsdrift er
grunneiers ansvar. Utfyllinger må unngås.
Verdisetting:
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en grytehullsjø med intakt
lavlandsmyr. Funn av ev. krevende sopp kan tilsi at verdien bør økes.

Figur 60. Avgrensningen av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.

John Myrvang AS / NorStone AS

Asplan Viak AS

Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning

Lokalitetsnr Naturbasen
Naturtype
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Verdisetting
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Hensmoen
Sandfuruskog
Rik sandfuruskog
Viktig (B)

Figur 61. I den bratte vestvendte lisiden er skogen eldre og mindre påvirket av hogst enn på flaten ovenfor. Den
bratte hellingen medfører også at potensielt rikt sigevann kan medføre at krevende sopparter finnes, selv om
ingen så langt er funnet.

Innledning:
Lokaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging i forbindelse med
konsekvensutredning for mulig utvidelse av eksisterende grustak på Hensmoen. Lokaliteten
ble befart av Rein Midteng, Asplan Viak den 23.10.2013 og 26.10.2012. Lokaliteten er
mangelfullt undersøkt da arealet ikke er tenkt tatt i bruk til grusutnyttelse, og ligger utenfor
planområdet, selv om det ligger innenfor influensområdet. Lokaliteten er trolig også befart av
Tor Erik Brandrud i 2013 (jf. Brandrud 2014).
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger i de bratte vestvendte lisidene mellom flata på Hensmoen og Hensveien i
nedkant av Kilemoen, som er et område som består av tykke løsmasseavsetning nord og øst
for det eksisterende grustaket. Avgrensningen mot nord er mot en kraftledning, og nord for
denne dominerer yngre skog. Avgrensning mot sør er mot areal utenfor planområdet.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik sandfuruskog og ifølge Brandrud 2014, en rik. Mosedominert
rasbratt «lågurtsandfuruskog» inkl. «skavgrasfuruskog». Dominerende vegetasjonstype er
«lavskog i lav-furu-utforming» (vegetasjonstype A1a i Fremstad 1997) med vanlige lavarter
som lys reinlav, islandslav og kvitkrull og stedvis en del furumose og etasjemose. Tyttebær,
røsslyng, krekling og blåbær dominerer i feltsjiktet.
Artsmangfold:
Ingen krevende arter er så langt funnet, men potensialet er relativt stort da potensialt rikt
sigevann sammen med eldre skog vil kunne gi en rik funga (soppflora) av sopp. Furu
dominerer, men det er også en del gran i undersjiktet samt noe spredt bjørk i oversjiktet.
Innslaget av bjørk tyder trolig på at noe sigevann forekommer i lisiden.
Fremmede arter:
Ingen fremmede arter ble registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Halvgammel eldre skog dominerer (hogstklasse IV). Et fåtall furuer >100 år finnes. Trolig har
lia nesten vært snau tidligere, men mest sannsynlig med spredte frøtrær. Svært lite dødved
finnes.
Skjøtsel og hensyn:
For best mulig ivaretagelse av lokaliteten bør skogen få lov til å utvikle seg fritt. Ev. sjeldne
sopparter i området lever i direkte tilknytning til furutrærne (gjennom mykorrhiza) slik at hogst
av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan ød elegge levevilkårene for soppene.
Særlig flatehogst er ødeleggende, mens plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre
dagens kjente verdier.
Verdisetting:
Lokaliteten gis foreløpig verdien viktig (B) på grunn av at dette er den delen av Hensmoen
hvor noe av den eldste skogen finnes, samtidig som den bratte lisiden kombinert med
soltilgangen gjør at det er klare potensial for at lokaliteten kan huse krevende sopparter.
Rikere bergarter medfører også økt potensial for krevende sopparter. Det er mulig at A heller
vil være riktig verdi, jf. Brandrud 2014.
Litteratur:
Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige
områder for biologisk mangfold. – NINA Rapport 1042. 74 s.
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Figur 62. Avgrensning av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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Verdisetting
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Storetjern
Sandfuruskog
Rik sandfuruskog
Svært viktig (A)

Figur 63. I den noe skrånende hellingen ned mot Storetjernet, er det gjort funn av krevende sopparter som best
storpigg (VU). Innslaget av stier er positivt for naturmangfoldet da dette fører til blotta mineraljord.

Innledning:
Lokaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging utført at Ringerike soppforening i 2013
og i forbindelse med kartlegging gjort i forbindelse med konsekvensutredning for mulig
utvidelse av eksisterende grustak på Hensmoen. Lokaliteten ble da befart av Rein Midteng,
Asplan Viak 26.10.2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger øst og sør for Storetjernet. Det finnes tykke løsmasseavsetning som
stedvist blir blottet langs enkelte stier og helninger i terrenget.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av typen rik sandfuruskog grunnet funn av sterkt kalkkrevende soppart.
Vegetasjonen er hovedsakelig av «lavskog i lav-furu-utforming» (vegetasjonstype A1a i
Fremstad 1997) med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull og stedvis en del
furumose og etasjemose. Tyttebær, røsslyng, krekling og blåbær dominerer i feltsjiktet.
Artsmangfold:
Det er funnet flere rødlistearter i området. Disse er gullslørsopp (NT, nær trua), besk storpigg
(VU, sårbar), billeslørsopp (DD, kunnskapsmangel) og stankvokssopp (CR, kritisk trua).
Stankvokssopp er siden den første gang ble funnet i landet i 1948, kun funnet seks ganger,
hvorav siste funnet er i fra 2013 på Hensmoen. Alle disse soppene danner sopprot
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(mykorrhiza) med gran og furu og forekommer mest i kalkfuruskog men også i baserike
sandfuruskoger. Ingen krevende karparter er funnet. Furu er i praksis eneste treslag.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Yngre og middelaldrende skog dominerer (hogstklasse II-IV). Det finnes enkelte turstier i
området.
Skjøtsel og hensyn:
For best mulig ivaretagelse av lokaliteten bør skogen ikke flatehogges, men plukkhogges
hvor de eldste trærne spares. De sjeldne soppartene i området lever i direkte tilknytning til
furutrærne (gjennom mykorrhiza/sopprot) slik at hogst av furutrær ved forekomstene av
sjeldne sopparter kan ødelegge levevilkårene for soppene. Særlig flatehogst er
ødeleggende, mens plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens kjente verdier.
Verdisetting:
Lokaliteten gis verdien svært viktig (A) på grunn av forekomster av flere rødlistearter hvorav
én kritisk truet.

Figur 64. Avgrensning av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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6.5.6 Verdivurdering
Arealet som ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter eller hvor det ikke er funnet
rødlistearter er gitt liten verdi. Arealet avgrenset som naturtypelokaliteter er hhv. gitt middels
verdi (C-lokaliteten) og stor verdi (A- og B-lokaliteten).
Tabell 8: Verdivurdering etter DN-systemet og Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006) inkl. nyversjon 2014.

Område/
lokalitet

Lok_id

Lokalitetsnavn /
område

Verdibegrunnelse

Planområde

1

Hensmoen
utenom
naturtypelokaliteter

Ingen naturtypelokaliteter registrert, ingen
rødlistearter registrert.

Influensområde

2

Hensmoen

Naturtypelokalitet med verdi B. Sandfuruskog
med potensial for rik soppflora.

Influensområde

3

Vesletjern

Naturtypelokalitet med verdi C. Grytehullsjø.

Influensområde

4

Storetjern
(rødlistefunn)

Arealet i tilknytning til rødlistefunnene
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6.5.7 Omfangs - og konsekvensvurdering
Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ , da ingen naturtypelokaliteter eller
forekomster av rødlistearter blir berørt av tiltaket. Konsekvensgraden settes ikke til intet da
planområdet har et visst potensial for krevende arter selv om slike ikke er funnet. Regulert
plangrense berører ikke naturtypelokaliteten «Hensmoen».
Tabell 9: Omfangs- og konsekvensvurdering for planområdet som ligger delvis innenfor planområdet etter Statens
Vegvesen Håndbok 140 (2006)

Lokalitet

Omfangsvurdering

Omfang

Konsekvens

Planområdet

Arealbeslaget er stort, men
berører ikke verdisatte
områder.

Liten negativ

Influensområdet

Tiltaket berører ikke
naturtypelokaliteter eller
registrerte rødlistearter

Liten negativ

(-)

(-)

6.5.8 Usikkerhet
Kunnskapsstatus for sopp på Hensmoen er vurdert som nokså god. Lokaliteten er sjekket for
sopp i to soppsesonger, men disse sesongene var noe dårlige. På den annen side ble det
funnet en del individ og arter, men ingen interessante. En mindre del av planom rådet er
tidligere besøkt av soppkyndige uten funn av interessante arter. I 2013 ble areal innenfor
influensområdet rundt Storetjern besøkt av en rekke soppkyndige personer med resultat at
enkelte rødlistearter ble funnet, inkl. en kritisk trua art. Disse områdene vurderes å være mer
interessante enn planområdet pga. hellende terreng. Planområdet er flatt. Det kan likevel
ikke utelukkes at også rødlistearter finnes innenfor planområdet, og da helst langs stiene
selv om ingen er påvist.

6.5.9 Naturmangfoldloven
I Naturmangfoldlovens §§ 8-12 heter det at:
«§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
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Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas 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.»
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

6.5.10 Vurderin g av paragrafene 8-12 i naturmangfoldloven
Foreliggende utredning er en oppfølging av kravene i §§ 8-11. Det er gjennomført nytt feltarbeid innenfor planområdet for å vurdere om det har areal som kvalifiserer til å være
naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13, 1999, 2014) eller viktige viltområder (DN håndbok 11 2000), noe som oppfyller §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet).
Når nye naturområder planlegges tatt i bruk til utbyggingsformål, er det viktig at arealet først
undersøkes ved hjelp av kvalifisert personell, da kun om lag 20% (estimert til være 25% i
2017) av verdifulle områder (naturtypelokaliteter) er funnet ifølge rapporten « Ressursbehov
ved kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper» (Gaarder, Larsen, & Melby 2007). En
undersøkelse tidlig i en planfase vil ofte medføre at ev. konflikter mellom utbygging og
naturbevaring i større grad kan unngås ved at planene i større grad kan tilpasses
naturverdiene på stedet. En slik fremgangsmetode imøtekommer også kravene i
Naturmangfoldloven.
Tiltaket er finansiert av forslagsstiller, noe som kan sies å være et bidrag til å oppfylle § 11.
I forhold til § 10 (samla belastning) vurderes det at sandfuruskog er en naturtype med
begrensa utbredelse, og spesielt forekomster som aldri har vært flatehogd. Sistnevnte er
forekomster hvor kontinuiteten i tresjiktet er blitt bevart, noe som er viktig for flere sjeldne og
rødlista arter som har sopprot (symbiose) med trærne. I denne plansaken er tre forekomster
av sandfuruskog blitt avgrenset som naturtypelokaliteter og disse er henholdsvis verdisatt
som A-svært viktig, B-viktig og C-lokalt viktig. A-, og C-lokaliteten ligger utenfor
tiltaksområdet og blir ikke berørt. Heller ikke B -lokaliteten ligger innenfor dette (men den
ligger nærmere enn de andre), og er derfor vurdert ikke å bli berørt av tiltaket. I forhold til §
10 (samla belastning) vurderes det derfor at denne ikke kommer til anvendelse da ingen
spesielle naturverdier som i nasjonal eller regional sammenheng er særlig verdifulle eller
verdier som er i tilbakegang, blir berørt av tiltaket.
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I forhold til §12 om for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet tas det
utgangspunkt i kjent driftsmetodikk som består i at grusen tas ut i ca. 30 meters høy stuff.
Vegetasjon langs gruskanten vil bli opprettholdt, og det vurderes at grustaket ikke vil gi
negativ påvirkning på vegetasjon utenfor uttaksområdet.
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6.6 Naturressurser
Aktuelle problemstillinger
Videre grusuttak vil redusere størrelsen av det geologiske landskapsmangfoldet på
Hensmoen, men dødislandskapet rundt grytehullssjøene Vesletjern og Storetjern,
som er vurdert å ha nasjonal kvartærgeologisk verdi, ligger utenfor planområdet.
Utredningsbehov
-

Ressursens egnethet som byggemateriale vurderes
Det regionale behovet for sand/grus som byggeråstoff beskrives
Ressursens kvalitet og størrelse beskrives
Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde beskrives.
Eventuelle kvartærgeologiske verdier beskrives

6.6.1 Innledning
Akershus, Oslo og deler av Buskerud har tett befolkede områder og opplever
befolkningsvekst. Veksten medfører behov for investeringer i bygg- og anlegg. Det er behov
for stor tilgang på byggeråstoffer som sand, grus og pukk. All bygging av infrastruktur er
avhengig av slike byggeråstoffer og det er viktig at tilgangen på ressurser er god.

6.6.2 Regionalt behov
Det regionale behovet for byggeråstoffer er i denne sammenheng vurdert til å omfatte
Buskerud, Oslo og Akershus. I de tre fylkene er det om lag 1,5 mil lioner innbyggere. I følge
statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) varierer det gjennomsnittlige årlige
forbruket av sand og grus mellom 2,5 og 3 tonn pr innbygger for regionen. Det medfører et
regionalt behov på 4,5 millioner tonn sand og grus pr år. I all hovedsak blir sand og grus til
ovenfor nevnte fylker produsert i Buskerud og Akershus.

6.6.3 Ressursens størrelse og kvalitet
Sand- og grusressursen på Hensmoen er langt større enn det som er avsatt i gjeldende
kommuneplan og det som foreslås regulert i denne sammenheng.
NGU har klassifisert forekomsten som nasjonalt viktig , og beskriver ressursen slik:
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Figur 65: Utsnitt fra NGUs grusdatabase for forekomsten på Hensmoen

Figur 66: Kart som viser forekomstens avgrensning på Hensmoen (www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn)
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6.6.4 Planforslagets varighet
Varigheten av planforslaget vil være avhengig av etterspørsel i markedet. Det betyr at
merkbare svingninger i produksjonsmengde vil forkomme. Dagens årlige uttaksmengder for
John Myrvang de senere år varierer mellom 200 000 tonn og 300 000 tonn. NorStone
estimerer en uttaksmengde på 150 000 tonn per år.
Tabellen nedenfor angir ulik varighet av planforslaget ved ulik gjennomsnittlig uttaksmengde
pr år.
Tabell 10: Sammenstilling av uttaksmengder over forskjellige tidsperspektiv. Tabellen viser at ressursens varighet
vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. Grønne rader i tabellen indikerer stipulert fremt idig
uttaksmengde. Etter 43 år er NorStone AS ferdig mens Myrvang AS har en estimert driftstid på 75 år.

Tiltakshaver

Årlig uttaksmengde i tonn

Varighet i år

John Myrvang

Planforslaget i millioner tonn
(faktor 1,5)
22,5

200 000
300 000
400 000

112
75
56

NorStone

6,45

100 000
150 000
200 000

65
43
32

6.6.5 Kvartærgeologiske

verdier

Kvartærgeologiske verdier er knyttet til området/moen øst for Begna og vest for E16.
Forekomsten er et stort breelvdelta bygd opp til marin grense i en fjordarm i
Tyrifjordbassenget. Forekomsten er meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser
både for veg- og betongformål.
De kvartærgeologiske verdier knyttet til området beskrives i hovedsak som fire elementer.
1. Forming av landskapet ved siste istid og etterkommende tid med landheving og
danning av elveløpet til Begna.
2. «Dødisgropene» Storetjern og Vesletjern, som er former på overflaten som fremkom
etter at store isbreklumper/blokker som ble begravet i løsmasser smeltet.
Dødisgropene er naturlig, runde eller ovale forsenkninger i løsmassene der det nå er
dannet våtmark/tjern.
3. Grus og sand i moen, som er byggeråstoffet. I overflaten ligger et 2-4 meter grovt
steinlag (topplag). Under dette ligger sand- og gruslag som har 25-30 grader fall mot
syd. Kornstørrelsen avtar mot dypet og består i bunnen av massetaket av fin- og
ensgradert sand og til dels silt. Fordelingen mellom stein, grus og sand er antatt til å
være henholdsvis 5/25/70%. Grus- og sandlaget antas å ha en mektighet («tykkelse
på laget») over fjell som er større enn det som reguleringsplanforslaget omfatter.
4. Grunnvannsmagasinet ligger på fjell i bunnen av avsetningen. Grunnvann nydannes
ved infiltrasjon av nedbør på avsetningen. Eventuelt uttak av grunnvann vil indusere
infiltrasjon av vann fra Begna. Mektigheten og utstrekningen på et utnyttbart
grunnvannsmagasin er ukjent, men det antas at dette har begrenset volum og av
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langt mindre verdi/omfang sammenholdt med grunnvannsforekomstene på Kilemoen
(Ringerike vannverk)

6.6.6 Konsekvensvurdering

i forhold til kvartærgeologiske verdier

Det har vært sanduttak på Hensmoen siden 1930-tallet. Driften hittil har påvirket moens
landskapselement ved at kanten av breelvdeltaet (distalskråningen) mot syd delvis er fjernet.
Også fremtidig drift vil påvirke endringen av landskapselementet ved videre fjerning av store
deler av deltaflaten med spor av vannløp på overflaten.
Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet , og eggen mot Begna
vil stå igjen og dokumentere den naturlige kanten av den oppr innelige deltaflaten mot vest.

6.7 Kulturminner og kulturmiljø
Akt uelle problemstillinger
Kjente kulturminner skal beskrives og kartfestes. Visuelle og estetiske forhold
knyttet til kulturminner som landskapselementer, samt visuelle aspekter ved
kulturlandskapet vektlegges under temaet landskapsbilde.
Utredningsbehov
Arkeologiske registreringer i forbindelse med tiltaket skal gjennomføres.
Kulturminnelovens § 9 (undersøkelsesplikt mm) må oppfylles i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan.

6.7.1 Innledning
Buskerud fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering høsten 2013.
Planområdet ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet, men det ble registrert 13 ikke fredete, arkeologiske minner.
Planområdet besto for det meste av flat furumo, stedvis hogstfelt, og ble undersøkt ved
utmarksregistrering. Alle kulturminner ble innmålt med DPOS. Utmarksregistrering går ut på
å synfare overflaten systematisk etter synlige strukturer. Slike strukturer er synlig enten som
forhøyninger eller nedgravinger i landskapet. Eksempler for slike kulturminner er jernvinne og
tilhørende kullgroper, gravhauger, rydningsrøyser, gamle veifar eller hustufter.

6.7.2 Dagens situasjon
Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, like nord for Hønefoss. Området ligger like sør
for et industriområde med jordbruksområder i øst, elva Begna i sørvest og et eksisterende
grustak i sør. Nordøst for industriområdet er det registrert et fangstanlegg med fire
fangstgroper, ID 22994. På Eggemoen et stykke øst for planområdet er det registrert mange
automatisk fredete kulturminner av ulike slag, men mellom Hensmoen og Eggemoen er det
en markert forsenkning i terrenget. De to moene er derfor ikke naturlig forbundet med
hverandre. Det er ikke tidligere funnet automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
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6.7.3 Om regist r er ingsarbeidet
Registreringen ble gjennomført i perioden 20.-22.08.13. Gnr 271/122 er en boligtomt og
271/286 er et industriområde og ble ikke undersøkt. Samtlige kulturminner ble registrert og
innmålt med DPOS.

Figur 67: Undersøkelsesområdet for registrering av kulturminner og kulturmiljø.

6.7.4 Konklusjon
Det ble ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men til
sammen 13 ulike ikke fredete arkeologiske minner. Kulturminnelovens § 9 er dermed oppfylt
for planområdet. Med unntak av en grøft med uviss funksjon, er resten av minnene groper.
De fleste er trolig etablert for å undersøke grunnen i forbindelse med etablering av grustaket.
Gropene er enten delvis dekket av hogstavfall (5 groper) eller brukt til å deponere masser (3
groper). I en grop ble det påvist kull, men er trolig et resultat av kullbrenning i nyere tid. Den
kulturhistoriske verdien på disse minnene er vurdert som liten.
Gjennomføring av planen medfører at de arkeologiske minnene blir fjernet. På bakgrunn av
funnoversikten vurderes planen å gi liten negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.
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Figur 68: Oversikt over kulturminner funnet i nnenfor planområdet
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6.8 Forurensning
Aktuelle problemstillinger
Utvidelse av grustaket medfører lengre levetid for uttaksområdet og økt
produksjonsvolum da det blir 2 virksomheter som skal drive parallelt. Dette vil
medføre noe økt støy og støv over flere antall år som kan virke sjenerende for
naboer.
Støv dannes som følge av uttak av sand/grus og intern transport til og fra anlegget
og spres i nærmiljøet.
Utredningsbehov
Det er behov for å utføre støyberegninger for samlet aktivitet på området. Det skal
utarbeides støykotekart. Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i
rundskriv T-1442/2012. Tiltak mot støy skal vurderes og i nødvendig grad fastsettes
i planen.
Eventuelle tiltak mot støv skal beskrives. Det skal redegjøres for hvordan
støvnedfall eventuelt kan være et problem for omgivelsene.

6.8.1 Støv
Generelt om støvnedfall
Konsentrasjon av mineralsk andel svevestøv fra virksomhetens totalvirksomhet avhenger
blant annet av knuse- og bearbeidingsprosesser, transport som fører til oppvirvlet støv fra
driftsveier/kjøreflater, uttaksområdets størrelse/beliggenhet og påvirkning fra ytre faktorer
(særlig vind og nedbør).
Det er generelt i lengre tørre perioder med lite nedbør at høye konsentrasjoner av støvnedfall
kan forekomme i områder ved støvende bedrifter.
Støvnedfall kan begrenses blant annet ved bruk av vanningsanlegg, beplantning/vegetasjon,
innbygging av kildene, endring av driftsrutiner, samt redusert drift.
Grenseverdi for konsentrasjonsnivå
Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre
støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forurensningsforskriftens § 30-5
overholdes.
Forurensningsforskriften § 30-5 angir grenseverdien i følgende setning:
«Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel
målt ved nærmeste nabo, eller nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.»
NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) bruker til sammenligning følgende inndeling for målt
konsentrasjon av nedfallsstøv:
< 5 g/m2/30 døgn: Lite forurenset
> 5 g/m2/30 døgn: Forurenset
>15 g/m2/30 døgn: Meget forurenset.
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Metode
Faktorer som påvirker målte nedfallsverdier er:
Avstand til trær og bygninger
Bakgrunnskilder som kan generere vegstøv
Nedfall fra trær etc.
Plassering av støvsamler, behandling og analyser er utført etter standarden NS4852.
Målestasjon og resultater
Støvmålingene ble utført i perioden 18.06.2012 – 18.07.2013 (13 perioder) og er utført i ett
stasjonært målepunkt med analyser av støvnedfall hver 30. dag. Målepunktet er plassert sør
for garasjen til Nymobakken 40.
Oversikt over området og plassering av målepunktet er vist i figuren nedenfor.

Figur 69: Plassering av målestasjon 1, Nymobakken 40, sør for garasjen.

Måleresultatene som foreligger for målestasjonen er vist i tabellen nedenfor.
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Tabell 11: Støvnedfall resultater, målestasjon 1. Heen i perioden 18.06.12-18.07.13 (13 måleperioder)
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Målingav mineralskstøvnedfallfor HeenGrustak,juni 2012- juni 2013(13 måleperioder)
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Figur 70: Grafisk fremstilling av måleresultatene

Vurdering av måleresultatene
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet. Målepunktet kan karakteriseres som lite forurenset.
Boligen Nymobakken 40 er relativt nær vegen og kan i tørre perioder bli utsatt for oppvirvlet
støv fra Nymobakken ved forbipasserende transport. Tiltak mot støvnedfall kan eksempelvis
være å innføre feie- og spylerutiner av vegen og fukting av last.
Basert på de hittil utførte måleresultatene, forventes det at støvnedfall ikke blir vesentlig
endret for fremtidig situasjon. Det stilles imidlertid krav i reguleringsbestemmelsene om at
måling av støvnedfall skal utføres samtidig med oppstart av grusuttak på gbnr. 92/2/2 for å
avdekke de faktiske forhold.
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6.8.3 Støy
Regelverk
T-1442/2012
Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442/2012, legges til grunn ved behandling av planer og enkeltsaker etter plan- og
bygningsloven. Retningslinjen kommer til anvendelse f.eks. ved etablering av ny støyende
virksomhet, samt ved reguleringsplanprosess for eksisterende virksomhet. Retningslinjen er
veiledende og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for
innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen.
Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er
koordinert med støykrav gitt av Forurensningsforskriften og teknisk forskrift til plan - og
bygningsloven.
LDEN er A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB
ekstra tillegg på natt / kveld. Tidsperiodene dag, kveld og natt omfatter:
Dag: kl. 07-19, kveld: kl. 19-23 og natt: kl. 23-07.
Etter EU-direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har ved
beregningene når beregningshøyden fastsettes. For uteplasser bruker man ofte å beregne
støy i 1,5 meter høyde over bakken/platting/balkongdekke for å gi et mer reelt inntrykk av
støybelastningen der man oppholder seg.
T-1442/2012 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442/2012 for detaljer)
Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold.
Anvendelse av retningslinjen T-1442/2012:
Grenseverdier for inndeling av støysonene fra aktivitet tilknyttet masseuttak er vist i Tabell
12. Iht. støyretningslinjen skal boliger og annen støyfølsom bebyggelse ikke ha støynivåer
som overstiger nedre grense for gul sone. Utdypninger:
Grenseverdiene for ekvivalentnivå fra masseuttak gjelder døgnmiddelverdier (verste
døgn).
Grenseverdien med impulslyd kommer til anvendelse når denne typen lyd opptrer
med gjennomsnitt mer enn 10 ganger pr. time. Med impulslyd menes kortvarige,
støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen
«highly impulsive sound» som definert i T-1442/2012 kap. 6. Pigging er typisk en slik
aktivitet.
Soneinndeling uten impulslyd er lagt til grunn på bakgrunn av støykarakteristikken til de ulike
kildene og aktivitetene som foregår i grustaket.
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Tabell 12: Kriterier for soneinndeling for støy fra øvrig industri (uten helkontinuerlig drift).
Støysone
Gul sone
Støykilde

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søn dager/helligdager

Uten
impulslyd:

Uten impulslyd:

LDEN 55 dB1
Øvrig
industri

LDEN 50 dB

Utendørs
støynivå i
natt perioden kl.
23-07

Lørdag: LDEN 50 dB
Søndag: LDEN 45 dB

Levening 50 dB2
Med
impulslyd:

Rød sone

Lnight 45

dB3

LAFmax 60
Med impulslyd:
Lørdag: LDEN 45 dB
Søndag: LDEN 40 dB

Levening 45 dB

dB4

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søn dager/helligdager

Uten
impulslyd:

Uten impulslyd:

LDEN 65 dB

Lørdag: LDEN 60 dB
Søndag: LDEN 55 dB

Levening 60 dB
Med
impulslyd:
LDEN 60 dB

Utendørs
støynivå i
natt perioden kl.
23-07

Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB

Med impulslyd:
Lørdag: LDEN 55 dB
Søndag: LDEN 50 dB

Levening 55 dB

Forutsetninger og metode
Generelt
Støy er beregnet med programmet Cadna A, versjon 4.3.144. Oppdraget er løst på grunnlag
av mottatt digitalt kartmateriale i 3D, informasjon innhentet på befaringer og møter, samt
støymålinger utført på stedet.
Etter EU-direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter. Kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Med hensyn på beregningshøyde skal man imidlertid ta praktiske hensyn til den
aktuelle situasjonen og tilpasse beregningshøyden til denne. Eksempelvis bør beregning av
støy på uteplasser foretas ved en høyde på 1,5 til 2 meter over mark. 4 meter
beregningshøyde er som regel representativt for en lav 2. etg.
Det er beregnet støykoter samt støy i utvalgte beregningspunkter. Støykoter er linjer trukket
opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i et rutenett. Støykoter er
derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Det er i
beregningsmodellene benyttet rutenett på 10 x 10 meter mellom beregningspunktene. Alle
beregnede støyverdier presentert i dette notatet er beregnet som frittfeltsverdier, dvs. uten
fasaderefleksjon. Støy utenfor mest støyutsatte fasader er beregnet og vurdert.
Figur 71 viser sammenheng mellom økt omfang av støyende aktivitet og økning i støynivå.
Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring/økning i støyende aktiviteter
før dette gir seg utslag i en endring av støynivået.

1

LDEN er A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på kveld/natt. Tidspunktene
for de ulike periodene dag: kl. 07-19, kveld: kl. 19-23 og natt: kl. 23-07.
2 L
evening er A -veid ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode, kl. 19-23.
3 L
night er A -veid ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode, kl. 23-07.
4 L
AFmax er det A- veide maksimalnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms .
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% øk ning i støyende aktivitet

Figur 71: Sammenheng mellom økning i støyende aktivitet i % og økningen i støynivå i dB. Eksempelvis vil en
dobling av driftstiden for alle støyende aktiviteter i et massetaksområde gi en økning av LDEN med ca. 3 dB
dersom øvrige forutsetninger (støykildetyper, plassering, osv.) holdes konstant.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.
Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå)
vil være merkbart, men det må en tidobling av lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at
støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå,
det kreves en reduksjon på 2 - 3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå.
Se Tabell 13 for oversikt.
Tabell 13: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.
Økning

Reaksjon

1 dB

Knapt merkbart

2-3 dB

Merkbart

4-5 dB

Godt merkbart

5-6 dB

Vesentlig endring

8-10 dB

Dobbelt så høyt

Maskiner, utstyr og støyende aktiviteter
Informasjonen om driftstider og støykilder er innhentet på befaring og i møte med
oppdragsgiver. Asplan Viak utførte befaring/støymålinger i eksisterende uttaksområde
15.11.2012.
Utstyrspark og støyende aktiviteter som er lagt til grunn for beregningene:
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Matestasjon/sandsikteverk: Finlay Terex 390
Hjullastere, diverse typer: CAT 972G, Hitatchi 330, CAT 966G, Cat 950G
Lastebil med tipplan, diverse typer: Volvo N12, etc.
Mobil siktestasjon: Keestrack Explorer 1800
Stasjonært sikteanlegg med 3 stk siktere
Stasjonært knuseanlegg: kjeftknuser, spindelknuser, etc.
Tipping av masser i mater til kvern
Transportbånd
Opplasting i uttaksområdet og produksjonsområdet
Lastebiltrafikk; 145 (Myrvang) og 37 (UNICON) = 182 tunge kjøretøy inn/ut for
dagens situasjon og 170 (Myrvang) + 37 (UNICON) + 90 (NorStone) = 297 tunge
kjøretøy inn/ut for fremtidig situasjon
I støyberegningsmodellene er de benyttede lydeffektnivåene for de stasjonære kildene
utregnet basert på støymålingene for dagens produksjonsutstyr. For de mobile kildene er det
benyttet erfaringsdata for tilsvarende støykilder og data fra målingene.
Driftstider
Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum. Det foregår ikke produksjon og uttak
av masser i helger. Kort beskrevet opereres det med to sett driftstider:
Anlegget i drift kl. 7-15:30 (normal drift)
Anlegget i drift kl. 6-22:00 (utvidet drift med to skift; kl. 6-14 / kl. 14 – 22)
Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift; hjullastere, matestasjon,
transportbånd, sikteanlegg, opplasting, etc., men ikke knusing. I beregningene er det lagt til
grunn utvidet drift (verste døgn).
For fremtidig situasjon er det lagt til grunn tilsvarende støykilder og driftstider som for dagens
situasjon, men med økt tungtrafikk inn/ut til området iht. trafikktall fra trafikkberegninger utført
av Asplan Viak, nærmere beskrevet i kap. 6.10.
For fremtidig situasjon er det lagt til forventede støykilder tilknyttet NorStone AS sin aktivitet
ved uttak i nordøstlig del av området, gnr/bnr 92/2/2. Tilsvarende støykilder som benyttes av
Myrvang i uttaksområdet i dagens situasjon er her lagt til grunn.
Driftssituasjon
I støyberegningsmodellen er det tatt utgangspunkt i opplysninger fra oppdragsgiver,
driftsplan og observasjoner fra befaring/støymåling:
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Massene blir tatt ut med hjullaster og lastet inn i et stasjonært anlegg. I anlegget
splittes massen opp i forskjellige fraksjoner.
Produksjon og uttak på ca. kotehøyde 170.
Masser tas ut av Myrvang og NorStone i retning mot nord, nordvest og nordøst, ned
til kote 170 i fase 1, og deretter inntil 2 meter over grunnvannsnivå i fase 2. Figur 72
viser et 36 års perspektiv for uttak av masser ned til kote 170.

Figur 72: Dagens situasjon (t.v.) og prinsipp for uttak av masser med 36 års perspektiv (t.h.).

Beregninger og vurderinger
Støy fra aktivitet tilknyttet masseuttak
Det er utført støyberegninger for aktivitet tilknyttet masseuttak, med utgangspunkt i
forutsetninger som beskrevet ovenfor. Tabell 14 viser en oversikt. Beregningen for fremtidig
situasjon omfatter aktivitet fra begge aktørene (John Myrvang AS og NorStone AS).
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T -1442)»
er lagt til grunn for støysonegrensene og vurderingene. Konsekvensutredningen tar
utgangspunkt i nedre grenseverdi for gul støysone LDEN 55 dB (uten skjerpelse for impulslyd)
ved vurdering av konsekvensene.
Tabell 14: Støysonekart for dagens og fremtidig situasjon.
Driftssituasjon

Aktører

Grenseverd i gul
støysone

Støysonekart

Merknad

Dagens situasjon,
uttak på kote 170,
drift kl. 6 -22

Myrvang AS

LDEN 55 dB

Figur 78

Reguleringsplanens avgrensning
er vist med lilla linje.

Fremtidig situasjon,
uttak på kote 170,
drift kl. 6 -22

Myrvang AS /
NorStone AS

LDEN 55 dB

Figur 79

Støykildene tilknyttet Myrvang AS
er driftet videre mot nordvest i
uttaskområdet. Støykildene
tilknyttet NorStone AS er driftet
mot nordøst i uttaksområdet.

Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at støysonene primært
dekker arealer innenfor reguleringsplanens avgrensning. Støyende aktiviteter som foregår i
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produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse. Foto
fra befaring/støymåling i uttaksområdet er vist i Figur 73 og Figur 74.

Figur 73: Bruk av hjullaster ved uttak av masser i dagens uttaksområde på kote 170. Foto: Asplan Viak.

Figur 74: Hjullaster fyller uttaksmasser i sandsikteverket i uttaksområdet på kote 170. Foto: Asplan Viak.

Som det fremgår av Figur 79 og Figur 80 ligger nærmeste naboer på Hen i nordvest, Vågård
i nordøst og Nymoen i sørøst utenfor de beregnede støysonene i dagens og fremtidig
situasjon. Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122, Nymobakken 40, ligger tett opp til områdene
der det foregår støyende aktivitet i grustaket. Som det fremgår av støyberegningene i Figur
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79 og Figur 80 skjærer gul sone gjennom sørvestre del av eiendommen. Det er utført en
supplerende punktberegning av utendørs støy LDEN ved denne boligen for dagens og
fremtidig situasjon, vist i henholdsvis
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Figur 75
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Figur 76.
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Figur 75:
Dagens situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Heen Grustak ved boligen på eiendom
gnr/bnr 271/122.
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Figur 76:
Fremtidig situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Heen Grustak ved boligen på
eiendom gnr/bnr 271/122.

Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger på kotehøyde 194. Dominerende støyende
aktivitet tilknyttet Heen Grustak foregår primært på kotehøyde rundt 170. Som det fremgår av
punktberegningene har boligen beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone. At støyende aktivitet foregår nede i grustaket og skjermes av terrenget imellom
er en forutsetning.
Til tross for boligens nærhet til Heen Grustak er det ikke foreslått støyreduserende tiltak for å
begrense støy tilknyttet uttak og produksjon. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og
boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon.
Støy fra massetransport
Lastebiltrafikken mellom Heen Grustak og E16/Hensmoveien benytter Nymobakken
(kommunal veg). Trafikktall fra trafikkanalysen er lagt til grunn ved beregning og vurdering av
vegtrafikkstøy fra Nymobakken:
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Dagens situasjon (år 2015): ÅDT 220
o Trafikkbidrag Myrvang AS: ÅDT 120
o Trafikkbidrag Unicon: ÅDT 48
Fremtidig situasjon (år 2035): ÅDT 300
o Trafikkbidrag Myrvang AS: ÅDT 140
o Trafikkbidrag Unicon: ÅDT 48
o Trafikkbidrag NorStone AS: ÅDT 63
Fartsgrense: 50 km/t
Beregning av vegtrafikkstøy fra Nymobakken for dagens og fremtidig situasjon er vist i

henholdsvis
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77 og
Figur 78.
Figurene viser støysituasjonen ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122, Nymobakken 40.
Langs øvrig del av Nymobakken mellom Heen grustak og E16/Hensmoveien er det ikke
støyfølsom bebyggelse.
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Figur 77: Dagens
situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Nymobakken ved boligen på eiendom gnr/bnr
271/122.

John Myrvang AS / NorStone AS

Asplan Viak AS

Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning

112

Figur 78: Fremtidig
situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Nymobakken ved boligen på eiendom gnr/bnr
271/122.

Normal praksis (ref. Støyretningslinjen T-1442/2012 med tilhørende veileder M-128/2014)
ved vurdering av slike situasjoner er at støyfølsom bebyggelse der støynivået endres
merkbart (> 3 dB) som følge av økt trafikk, utredes videre for støyreduserende tilt ak.
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Som det fremgår ved sammenligning av

Figur 77 og
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Figur 78
beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) ved boligen som følge av
trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone.
Oppsummering
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Heen Grustak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes av
omkringliggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen Grustak. Til tross for boligens
nærhet til grustaket er det ikke foreslått støyreduserende tiltak for å begrense støy tilknyttet
uttak og produksjon. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og boligen gir tilstrekkelig
støyreduksjon og boligen har beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone. At støyende aktivitet foregår nede i grustaket og skjermes av terrenget imellom
er en forutsetning.
Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene
i dagens situasjon og fremtidig situasjon.
Støysonenes utbredelse fra uttaksområdet forflyttes gradvis etter hvert som masser tas ut
mot nord, nordvest og nordøst. Støysonenes utbredelse fra produksjonsområdet vil være
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mer konstant. Basert på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som
følge av reguleringsplanen til å primært være at støy tilknyttet uttak og produksjon vil pågå
over lenger tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes
til å ha liten konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens.
Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs
støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone.
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Figur 79: Dagens støysituasjon med uttak på kote 170
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Figur 80: Fremtidig situasjon med uttak på kote 170
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6.9 Vanntema
Aktuelle problemstillinger
Storetjern som ligger nord for uttaksområdet er drikkevannskilde for ca. 30
husstander. Vesletjern er identifisert som en naturtypelokalitet og benyttes til
bading. Uttak ned til kote 150 vil redusere den naturlige beskyttelsen av
grunnvannsmagasinet under uttaksområdet.
Utredningsbehov
Det skal vurderes om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for Storetjern og
Vesletjern inklusive myrområdene rundt tjernene. Fremtidig uttaksnivå må avklares i
forhold til grunnvannsnivå og eventuell påvirkning av grunnvannsressursen må
identifiseres. Eventuell fare for forurensning beskrives i ROS -analysen.

6.9.1 Innled ning
I forbindelse med plan for framtidig uttak av sand- og grusmasser på Hensmoen er det behov
for å vurdere om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for Storetjern og Vesletjern inklusive
myrområdene rundt tjernene. Massene tas fra et stort breelvdelta (Hensmoen) og de to
tjernene ligger i dødisgroper (grytehullsjøer) inne på moen.
Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene og
myrområdene rundt ikke blir berørt. Dersom det påvises eller er mulighet for utnyttbare
grunnvannsressurser innenfor framtidige massetaksgrenser, skal ressursen beskyttes ved at
det avsettes tilstrekkelig avstand mellom uttaksnivå og grunnvannsspeil.
Det er ett fellesvannverk og flere uttak av vann til enkelthus basert på grunnvann i
Nymoenområdet og ved Østre Hen langs Begna. Flere av de private vannforsyningen vil
erstattes av kommunalt vann i forbindelse med pågående VA-utbygging i disse områdene.
Det er vurdert hvorvidt uttaket vil kunne påvirke drikkevannskilder basert på grunnvann
nedstrøms massetaket.

6.9.2 Naturforhold
Hensmoen er en stor breelvavsetning bygd opp til marin grense på ca. kote 200 og består av
grove, lagdelte masser. Vesletjern og Storetjern ligger i dødisgroper som såkalte
grytehullsjøer.
Grunnvannsnivå i avsetningen vil sannsynligvis korrespondere med elva (Begna), dvs. ligge
noe høyere enn elva med en gradient ut mot denne. Langs øvre del av avsetningen ligger
Begna på ca. kote 147.
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Figur 81: Dagens massetak mot nord

6.9.3 Tidligere undersøkelser og vurderinger
Storetjern og Vesletjern er tidligere undersøkt i flere sammenhenger og bl.a. vurdert av
Hanssen og Engelstad på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med
våtmarksvernet av Ådalselva og av Kåre Elgmork (rapport 1974). Området (vannene med
tilgrensende områder) ble da foreslått som landskapsvernområde på grunnlag av naturtypen
(sandmo-biotop) og innsjøtype ut fra limnologi (acido-/oksitrofe).
Det er utført sondeboringer i løsmasser med massebeskrivelser, boringer gjennom
løsmasser og videre i fjell (vann- og energiboringer) og etablert løsmassebrønner. Figur 84
viser lokalisering av tidligere utførte undersøkelser og relevante data for boringene der disse
finnes, se Tabell 15.
Ringerike kommune v/ vannverket er i gang med å fremføre ny vannledning til beboerne på
Hen og Nymoen. I forbindelse med dette arbeidet er det utført registreringer av eksisterende
private drikkevannskilder. Registreringene er utført av COWI AS og omfatter lokalisering, og i
noen grad status, med tanke på hvilke private vannkilder som beholdes som
drikkevannskilde, og hvem som vil påkobles det nye kommunale anlegget.
Kartutsnittene på Figur 82 og 83 viser aktuelt område med brønner og nytt ledningsanlegg.
Nybyen Vannverk beholdes, og kun noen få husstander i dette området ønsker kommunalt
vann.
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Figur 82: Eksisterende brønner og Nybyen vannverk, samt nye og eksisterende vannledninger

Figur 83: Eksisterende brønner og Østre Hen Vannverk, samt nye og eksisterende vannledninger

Østre Hen Vannverk er besluttet nedlagt. Her skal alle tilknyttes kommunalt vann. Det er
noen enkeltbrønner innimellom. Mesteparten ønsker kommunalt vann, men det er noen som
vil beholde egen brønn.
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Figur 84: Brønner og boringer på Hensmoen. Blått er fjellboring, gult er løsmassebrønner og rødt er sonderinger.
Sonderingene sør for 11,12 og 14 gir ingen ny info. Fjellblotning øst for og inntil Vesletjern er vist med rosa i rød
sirkel.
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Tabell 15: Data brønner og boringer
Brønn
nr
1
2
3
4
5
6

Type
boring
fjellbrønn
Filterbrønn

7
8
9
10
11
12

fjellbrønn
fjellbrønn
Fjellbrønn,
energi
sondering
sondering
sondering
sondering
sondering
sondering

13
14

sondering
sondering

Lagdeling

Sand og grus
Sand, grus
0,5 m løsmasse over fjell
4 m løsmasse over fjell
22,5 m til fjell
finsand
finsand
finsand
sand
sand
Sand, grus.
Finsand på 27 m
sand
sand

Total
dyp
60
36
6
85
120
220

Dyp til
grunnvann

Kote, ca. for
grunnvann

Kommentarer

32
3,3

168
195

Til fjell?
Til fjell?

18

182

6,5
7,6
15
19
31
27

GV-nivå i
fjell
Til fjell?
Til fjell?
Ikke fjell
Ikke fjell
Ikke fjell
Ikke fjell

18
29

Ikke fjell
Antatt fjell

6.9.4 Utførte undersøkelser i forbindelse med planarbeidet
For å kunne dokumentere grunnvannsnivå mellom massetaket og Vesletjern er det etablert
to observasjonsbrønner sør for Vesletjern merket B1 og B2 på figuren nedenfor. Det er gjort
observasjoner av grunnvannsnivå i B1 og B2 og brønnene er nivellert, dvs. tatt høyde i moh
på brønntopp. Boring ble gjennomført i uke 41, 2014. Nivellering av brønntoppene ble utført
24.10.14.
Boringene B1 og B2 er også utført som fjellkontrollboringer, dvs. ført til fjell. Brønn B1 er en
110 mm brønn i grustaket. Brønndimensjonen muliggjør uttak av vannprøver og brønnen kan
i beste fall benyttes til uttak av grunnvann. For den nordre brønnen, B2 ved Vesletjern, er det
boret en 63 mm brønn som kun er egnet til logging av grunnvannsnivå. For begge brønnene
er forboret med foringsrør på ca. 200 mm for uttak av masseprøver for hver meter.
Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for påvirkning på Vesletjern og Storetjern,
løsmassenes egenskaper med tanke på beskyttelse av underliggende grunnvann, og
behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter uttak av masser. Boringene gir
også dybde til fjell og tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over fjell i borpunktene.
Det er utført flere dybdemålinger sentralt i Vesletjern. Målingene viste at største dyp er ca.
6,7 m ved relativt høy vannstand i tjernet. Samtidig ble det målt temperatur, oksygen i mg/l,
ledningsevne og pH. Oksygenmetning er beregnet.
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Figur 85: Lokalisering av etablerte observasjonsbrønner med koordinater og nivellerte høyder
Tabell 16: Loggprofil fra Vesletjern

Loggpunkt Temp
(C)
1
6.24
2
6.14
3
6.14
4
5.99
5
5.95
6
5.87
7
5.85

Oksygen
(mg/L)
3.98
4.02
4.03
3.99
4.04
4.17
3.97

John Myrvang AS / NorStone AS

Oksygenmetning (%)
33.2
33.4
33.5
33.1
33.4
34.4
32.8

pH
6.57
6.54
6.43
6.38
6.30
5.92
5.74

Ledningsevne
(µS/cm)
13.1
13.1
14.4
17.0
13.0
17.7
35.7

Dyp
(m)
5.47
5.63
6.14
5.14
3.63
6.61
6.41
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6.9.6 Vurderinger
Figuren nedenfor viser et skjematisk profil basert på data for grunnvannsnivå i B1 og B2,
data fra logging av Vesletjern (6,7 m dypt), terrenghøyder og dyp til fjell registrert ved boring i
B1 og B2.

Vesletjern

Figur 86: Skjematisk snitt fra Begna til B1 og videre til B2 og Vesletjern

Snittet i Figur 86 viser profilet fra Begna (Hensfossen) til B1 (fra sørvest mot nordøst) og til
B2 og Vesletjern (fra sørøst mot nordvest) med terreng (grønt), grunnvannsnivå (blått) og fjell
(grått).
Nivå for grunnvann og fjell finnes bare fra tre punkter langs en lang linje, dvs. fra Begna ved
Hensfossen, ved B1 og ved B2. Få observasjonspunkter gir betydelige usikkerheter i 3D.
Fjelltopografien er sannsynligvis preget av mindre koller og kløfter under løsmassedekket og
grunnvannet kan styres og ligge i flere «bassenger» avhengig av fjellgrunn.
Observasjonene av grunnvannsnivå, med særlig vekt på observasjoner i B2, viser at
grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 meter under bunnen av Vesletjern. Vesletjern er et
såkalt hengende vannspeil og er ikke påvirket av grunnvannet og grunnvannsnivå i
løsmassene under tjernområdet. En eventuell påvirkning på grunnvannsnivået ved uttak av
masser vil ikke påvirke Vesletjern eller myrområdene rundet tjernet.
Det er fjell opp til kote 196 inntil og vest for Vesletjern. Mellom Vesletjern og Storetjern går
terrenget opp til kote 208, dvs. ca. 8 meter høyere en terrasseflata på Hensmoen for øvrig.
Det er svært sannsynlig at det er områder med relativt grunt på fjell mellom Vesletjern og
Storetjern. Fjelltopografien vil være styrende for grunnvannsnivå i området nord for
Vesletjern og i området rundt Storetjern.

Figur 87: Profilsnitt fra nordsiden av Vesletjern, gjennom B2 og B1 og videre i rett linje gjennom dagens
masseuttak. Profilet viser dybde til fjell, grunnvann og uttak av masser ned til 2 meter over grunnvannsnivå

Figur 87 viser profilsnitt fra nordsiden av Vesletjern, gjennom B2 og B1 og videre i rett linje
gjennom dagens massetak. Profilet viser dybde til fjell og grunnvann i brønnene B1 og B2,
og antatt dybde til fjell og grunnvann langs hele profilet. Profilet viser Vesletjern med målte
dybder relatert til grunnvannsnivå.
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På grunn av usikkerhet med hensyn på grunnvannsnivå under hele det framtidige
uttaksområdet, og ønsket om å en maksimal utnyttelse av ressursen, er det valgt å legge inn
planbestemmelse om uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå. Profilet på Figur 87 viser anbefalt
uttaksnivå inntil 2 m over grunnvannsnivå innenfor plangrensen. Planlagt uttak inntil 2 m over
grunnvannsnivå forutsetter at det etableres observasjonsbrønner for registrering av
grunnvannsnivå i god tid før massene er tatt ut til aktuelt nivå. Dette er sikret i
reguleringsbestemmelsene.
Profilet i Figur 87 er basert på observasjoner og data fra to borebrønner. Det er grunn til å
anta at grunnvannsnivået i hele profilet, dvs. grunnvannsgradienten er noenlunde korrekt
vurdert, både mellom brønnene, men også nord for B1 og sør for B2. Vurderingen av
grunnvannsnivået er også basert på nivået i Begna.
Også dybde til fjell i profilet på Figur 87 er basert på kun to punkter, B1 og B2. Dette er et
mangelfullt grunnlag for en slik vurdering. Fjelltopografien er sannsynlig langt mer kupert og
kan avvike betydelig fra det som er skissert.
Det må også understrekes at profilet i Figur 87 kun illustrerer forholdet med hensyn på
grunnvann og fjell i to dimensjoner. Et tilsvarende profil lenger øst vil kunne avvike vesentlig
fra profilet på Figur 87, og det vil bli behov for framtidige boringer for registrering av
grunnvann, fjelldyp og informasjon om massenes sammensetning som grunnlag for
ressursvurdering og uttaksdybde.
Grunnvann som strømmer under massetaket vil drenere mot Begna med sannsynlig
strømningsretning mot sør-sørvest, dvs. mot området som forsynes fra private
drikkevannskilder i Nymoen-området. Uten at forholdene er undersøkt i detalj, vil vi anta at
de private vanninntakene i dette området er ulike, alt fra enkle kildeinntak til gravde brønner
og ev. grunne borede løsmassebrønner. Råvannskilden er grunnvann fra kilder og
grunnvannsutslag.
Nybyen Vannverk beholdes og kun noen få husstander i dette området ønsker kommunalt
vann. Grunnvann som mater brønner og kildeutslag i dette området vil delvis kunne komme
fra området med dagens masseuttak og også fra området for framtidig masseuttak.
Østre Hen Vannverk er besluttet nedlagt og tilknyttes kommunalt vann. Det er imidlertid
fortsatt noen som vil beholde egen brønn. Dette området ligger oppstrøms planlagt
masseuttak og grunnvannsstrømmen til kildeområdet kommer fra nordøst og oppstrøms
planlagt masseuttak.

6.9.7 Kon klusjon
En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke
påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket, og
observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med
grunnvannet.
Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under planlagt
massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgrenset
til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs.
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må i framtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig
beskyttelse av grunnvannet. Utførte boringer viser også at massene som er påtruffet på dette
nivået er finkornige og gir god beskyttelse.
Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot nedenforliggende
drikkevannskilder i Nymoen-området og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
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drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende sandlag på minst 2 m over
grunnvann under massetaket, vil gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.
Det er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mot forurensning. Uttak av
sand inntil 2 meter over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
reguleringsplanforslaget. Håndtering og forebyggende tiltak ved lagring av drivstoff,
kjemikalier og oljeprodukter ivaretas i forurensningsforskriften kap. 18. For eventuelle
nedgravde oljetanker gjelder kap. 1 i samme forskrift.

6.10 Transport og trafikk
Aktuelle problemstillinger
Planforslaget vil medføre økt trafikk med tunge kjøretøy da det er to virksomheter
som skal drive parallelt. Trafikkbildet vil også vare over flere år. Transport fra
anlegget kan medføre ulemper for myke trafikanter.
Trafikksituasjonen etter at grusuttaket er avsluttet er det ikke grunnlag for å gi
nærmere vurdering av nå.
Utredningsbehov
Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens og fremtidig virksomhet skal
beskrives og vurderes opp mot vegens standard. Det skal gjennomføres en
vurdering av krysset E16 - Hensmoveien med tanke på den trafikkøkningen tiltaket
medfører. Trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveger skal vurderes.
Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.

6.10.1 Innledning
I forbindelse med plan for framtidig uttak av sand- og grusmasser på Hensmoen er det behov
for å vurdere de trafikale konsekvensene for lokalvegnett og beboere i området. Det er viktig
å sørge for at utbyggingen lar seg gjennomføre uten større konsekvenser for beboere på
Vågård og trafikk til-fra Hensmoen industriområde.
Viktige temaer er trafikksikkerhet i Nymobakken og fremkommelighet i krysset E16 Hensmoveien.

6.10.2 Dagens situasjon
Dagens trafikkmengder – ÅDT 2015
I Figur 88 er anslått trafikk for de viktigste vegene for trafikk til og fra Hensmoen sandtak vist.
Trafikk inn Hensmoveien er anslått med bakgrunn i differansen mellom trafikk nord og sør for
krysset ved E16. Trafikktallene på E16 er hentet fra NVDB og det er årsdøgntrafikk som er
oppgitt (ÅDT).
Det vil i all hovedsak være trafikk til-fra planområdet som benytter Nymobakken nord for
Nymoen boligområde, men det legges inn en øvrig lokaltrafikk på 50 ÅDT for å ta høyde for
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trafikk fra Nymoen til Hensmoen. I planprogrammet er det oppgitt at halvparten av
uttaksmengden blir levert til bedrifter på Hensmoen (Unicon og Spenncon), og den
resterende halvpart blir fraktet med bil ut på E16 til forbrukerne.
Tabell 17 viser beregnet eksisterende trafikk til-fra Myrvang sandtak. VDT står for
virkedøgnstrafikk og representerer gjennomsnittlig døgntrafikk man-fre. Det er regnet med
230 arbeidsdager i året, og at hver ansatt i snitt genererer 2,5 bilturer per dag (Hb V713
Trafikkberegninger).
Tabell 17 Dagens trafikk til planområdet

Figur 88 ÅDT på vegnettet i 2015
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Trafikkulykker i årene 2007-14
Det har vært fire ulykker på lokalvegnettet ved planområdet, alle med lettere skade som
utfall. Av disse er det kun et ulykkessted som vil trafikkeres av trafikk til og fra planområdet.
Det er ulykken i Nymobakken (jfr. Figur 89). Denne ulykken er en møteulykke som hendte på
vinterføre i et område med god sikt. Iht. rapporterte ulykker er det ingenting som tilsier at
veien inn til planområdet er trafikkfarlig.

Figur 89 Ulykker på lokalvegnettet ved planområdet. Grønne ringer indi kerer ulykker med lettere skade

Kollektivtilbud
Brakar AS trafikkerer området med rutebuss 232. Denne stopper på Vågård, Hensmoen
industriområde og Nymoen. For ansatte i planområdet vil det være tre avganger om
morgenen og to avganger etter endt arbeidstid som kan benyttes.

Figur 90 De tre nærmeste bussholdeplassene til planområdet
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Myke trafikanter
Det er ikke eget tilbud til myke trafikanter i Nymobakken. Det betyr at gående og syklende
mellom Nymoen og Hensmoen Industriområde og Vågård boligområde vil måtte bruke
veibanen. For skole-elever på Vågård er det om lag 6 km til barne- og ungdomskolene i
Hønefoss (Ullerål og Hov). Avstanden gjør at elevene har rett til skoleskyss, og dermed bør
ikke Nymobakken regnes som skolevei.
Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og beregnet fremtidig ÅDT er 300 (jfr.
kapittel 6.10.3). Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være krav til eget tilbud for gang- og
sykkeltrafikken på en vei av denne typen (Sa3).

Figur 91 Kart over de lokale boligområdene
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6.10.3 Konsekvensvurdering
Generell trafikkvekst på E16
For å beregne en generell årlig trafikkvekst på E16, er det benyttet data fra et tellepunkt
lenger nord (jfr.
Figur 92). Ut i fra telledataene er det beregnet at det har vært ca. 2 % årlig trafikkvekst i
perioden 2004-2008. Den samme trafikkveksten benyttes til å fremskrive trafikken på E16
Ådalsveien nord for Hensmoen.

Figur 92 Tellepunkt på E16 benyttet for å estimere generell vekst er markert med rød ring.

Trafikkmengder etter utbygging – ÅDT 2035
Beregnet fremtidige trafikkmengder etter etablering av ny aktør ved sandtaket (NorStone) er
vist i Figur 93 og

John Myrvang AS / NorStone AS

Asplan Viak AS

Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning

131

Tabell 18. I Hensmoveien er det i tillegg lagt inn en trafikkvekst fra Spenncon Rail sitt område
på 200 ÅDT. Denne økningen er basert på COWI sitt trafikknotat datert 17.april 2015 i
forbindelse med nylig vedtatt detaljregulering for Spenncon Rail Hensmoen og Vågård
skytebane.
Totalt er det beregnet en trafikk til planområdet på 250 ÅDT etter utbygging. Dette innebærer
en trafikkvekst på 80 ÅDT. I Nymobakken nord er trafikken anslått til 300 ÅDT.
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Tabell 18 Fremtidig trafikk til planområdet

Figur 93 Beregnet ÅDT år 2035

Atkomst til sandtaket
Dagens utforming av atkomsten til sandtaket gir god fremkommelighet for lastebiler og andre
kjøretøyer. Radien for venstre- eller høyresvinging vurderes som stor nok. For avkjørsler
med ÅDT > 50, bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkelkurve med radius R = 9 m.
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Figur 94 Avkjøring til Heen sandtak i Nymobakken

Med hastighetsnivå på 60 km/t skal L2 være på 6 meter med mer enn 50 i ÅDT. L1=Ls
(stoppsikten) vil være på 60 meter for en rettstrekning av denne type veg (Sa3). Dette er
basert på Statens vegvesens håndbok N100 og utforming etter krav for avkjørsler vist i Figur
95. Sikt i atkomsten til sandtaket vurderes som god og tilfredsstiller disse kravene.

Figur 95 Siktkrav i avkjørsler fra Håndbok N100

Kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien
Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien X E16 Ådalsveien som
adkomst fra hovedveinettet. Dette krysset er i dag kanalisert som vist i Figur 96 og Figur 97.
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Figur 96 Flyfoto av kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Figur 97 Vegbilde av kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Kapasitetsberegninger av krysset
Som tidligere beskrevet er det i dagens situasjon 4.650 ÅDT på E16 nord for krysset og
6.700 ÅDT sør for krysset. Basert på dette anslås trafikken i Hensmoveien til 2.500 ÅDT i år
2015.
Kapasitetsberegninger av krysset gjøres basert på timetrafikk. Timetrafikken i krysset er
beregnet ut i fra døgntrafikkmengdene. Det er anslått at 12 % av døgntrafikken finner sted i
den mest trafikkerte ettermiddagstimen, og om morgenen er det anslått mellom 10-12 %
avhengig av tilfart.
Beregninger av kryssets kapasitet er gjort ved hjelp av kryssberegningsverktøyet SIDRA 6.1.
SIDRA er et dataverktøy for detaljert beregning og vurdering av kapasitets - og
avviklingsforhold i ulike krysstyper. Programmet beregner en rekke parametere for vurdering
av kryssløsninger som for eksempel kapasitetsutnyttelse, forsinkelser og kølengde. En stor
fordel med SIDRA er at det er enkelt å sammenligne ulike kryssløsninger for å finne fram til
den mest optimale regulering.
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En belastningsgrad på 0,5 tilsvarer at halvparten av den teoretiske kapasiteten er brukt opp. I
teorien vil man unngå belastningsgrader over 0,85 når man planlegger et kryss. For
vikepliktkryss ligger denne belastningsgraden noe lavere.
Figur 98 viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene.

Figur 98 Utforming lagt til grunn for beregninger av kapasitet i kryss

Kapasitetsberegninger av dagens situasjon er vist i Figur 99. Det er svært lave verdier for
både forsinkelse og kapasitetsutnyttelse per tilfart. Kapasitetsberegningene viser med andre
ord at det ikke er noe trafikkavviklingsproblemer i krysset hverken i morgen- eller
ettermiddagsrushet. Det stemmer godt overens med feltobservasjoner av krysset.

Figur 99 Kapasitetsberegninger av krysset ved E16 i år 2015, morgentime til venstre og ettermiddagstime til
høyre. I boksene er belastningsgrad og gjennomsnittlig forsinkelse per vegarm vist.

Kapasitetsberegninger av fremtidig situasjon, etter utbygging, er vist i Figur 100.
Kapasitetsutnyttelsen øker noe på E16, som følge av beregnet trafikkvekst, men det er
fortsatt ingen trafikale problemer i krysset.
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Figur 100 Kapasitetsberegninger av krysset ved E16 i år 2035, morgentime til venstre og ettermiddagstime til
høyre. I boksene er belastningsgrad og gjennomsnittlig forsinkelse per veiarm vist.

Kapasitetsberegningene av fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset.
Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i
dette krysset i fremtiden, selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn
det som er beregnet.
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6.11 Sysselsetting – samfunnsmessige konsekvenser

Utredningsbehov
Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng.

6.11.1 Vurdering
John Myrvang AS driver i dag Heen Grustak. Gjennom reguleringsplanforslaget sikres
langsiktighet for bedriften, samt legger til rette for at NorStone AS kan etablere seg på
Hensmoen.
Heen Grustak har i dag 19 årsverk. John Myrvang AS antar at fremtidig årlig uttak vil ligge på
300 000 tonn/år mot dagens uttaksmengde som ligger opp mot 250 000 tonn/år. Økningen vil
trolig ha marginal innvirkning på antall sysselsatte.
Planforslaget legger til rette for at en ny grusprodusent, Norstone AS, etablerer seg på
Hensmoen. NorStone AS planlegger å ta ut ca. 150 000 tonn/år som vil generere 4-5 nye
årsverk.
NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med skatteinntekter til kommunen fra
de ansatte, bedrifts- og eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold.
I 2011 var det iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir
således ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av
små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapningen og
skatteinntektene i regionen.
Det er tre industribedrifter på Hensmoen som John Myrvang AS leverer råstoff til. Disse
bedriftene sysselsetter til sammen ca. 250 personer, og drar fordel av beliggenheten nær
sandforekomsten. Uten fremtidig drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å
flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.
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6.12 Sikkerhet og istandsetting
ROS-analyser er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å kartlegge risiko og sårbarhet. I
henhold til Plan- og bygningslovens § 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres i
forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging. Funn fra analysene skal integreres og
følges opp i reguleringsplanen. ROS-analysen vil vedlegges planforslaget.
Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand. Det skal vurderes
om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres.

6.12.1 Istandsetting av området etter avsluttet drift
For å sikre at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et landskap som tar
hensyn til de naturgitte kvalitetene i området, har reguleringsplanen bestemmelser om
hvordan skråninger og annet terreng skal behandles og revegeteres. Det er også stilt krav
om at produksjonsanlegg og andre installasjoner skal fjernes når driften avsluttes.
Planforslaget beskriver et hovedgrep hvor uttaket og revegeteringen foregår etappevis
ettersom massene er ferdig tatt ut til endelig bunnivå. Fortløpende revegetering før endelig
bunnivå er nådd, er uheldig da jord og planter vil spre seg og forurense ressursen.
Etter at det foreligger godkjent reguleringsplan, må John Myrvang AS søke om utvidet
konsesjonsområde ved sin driftskonsesjon samt at NorStone AS må søke om
driftskonsesjon. Direktoratet for mineralforvaltning vil etter Minerallovens § 51 stille krav om
økonomisk sikkerhetsstillelse som sikrer penger til istandsetting av uttaksområdet dersom
bedriftene skulle gå konkurs.

6.12.2 Etterbruk av området
Underveis i planarbeidet har det vært drøftet hvordan man vil bruke området etter at alle
massene er tatt ut. Mulig etterbruk kan, avhengig av grunneiers ønske/kommunens behov,
for eksempel være utbyggingsområder (næring, industri), deponiområde eller
LNF/friluftsområde.
Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er
ferdig tatt ut. Kommuneplanen er derfor det rette verktøyet for å avklare etterbruken av
området.
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7 RISIKO OG SÅRBARH ETS AN ALYSE
7.1.1 Bakgrunn
I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROSanalysen skal ivareta dette kravet.
Planforslaget legger til rette for drift av sand- og grusuttak, samt videreføring av eksisterende
industrielle virksomheter (industriformål). For nærmere detaljer om planområdet vises det til
planbeskrivelsen.
7.1.2 Metode
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB5.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsy nlighet for uønsket hendelse er delt i:
Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en
hendelse har stort omfang.
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har
middels stort omfang.
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har
lite omfang.
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn
hvert 100. år; en hendelse har marginalt omfang.
Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser:
Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

Ingen alvorlig skade

Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

Ikke varig skade

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins

5

Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).
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3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlingskrevende skade

System settes ut av drift
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade

System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell
nedenfor.

Tabell 19 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

12

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.
Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.
Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig.
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Analysen er utarbeidet på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen og
kilder som er angitt i kap. 7.1.8.
7.1.3 Overordnet risikosituasjon
I følge planprogram for revisjon av kommuneplanen for Ringerike kommune til perioden
2013-2025 skal det utarbeides en ROS-analyse som vil ligge til grunn for kommunens
planlegging. Det ligger ingen føringer i gjeldende kommuneplan i forhold til risiko og
sårbarhet som vedrører driften av sanduttaket på Hensmoen.
7.1.4 Uønskede hendelser, risiko og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell nedenfor.
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Tabell 20 Bruttoliste mulige uønskete hendelser
Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1.

Steinskred; steinsprang

Nei

2.

Snø-/isskred

Nei

3.

Løsmasseskred

Nei

4.

Sørpeskred

Nei

5.

Elveflom

Nei

6.

Tidevannsflom; stormflo

Nei

7.

Klimaendring; økt nedbør

Nei

8.

Vindutsatt

Nei

9.

Radon

Nei

10. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei

11. Annen naturrisiko

Nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
12. Sårbar flora

Nei

13. Sårbar fauna/fisk

Nei

14. Naturvernområder

Nei

15. Vassdragsområder

Nei

16. Automatisk fredete
kulturminner

Nei

17. Nyere tids kulturminne/-miljø

Nei

18. Viktige landbruksområder
(både jord -/skogressurser og
kulturlandskap )

Nei

19. Parker og friluftsområder

Ja

20. Andre sårbare områder

Nei

Ingen naturtypelokaliteter
registrert, ingen rødlistearter
registrert innenfor
planområdet.
Naturtypelokaliteter
registrert i influensområdet

13 ikke fredete arkeologiske
minner innenfor planområdet
er identifisert.

4

2

Høy bruksfrekvens i plan- og
influensområdet i dag. Deler
av den flate moen
forsvinner, se kapittel
friluftsliv i planbeskrivelsen.
Se også kap. 7.1.5.

Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Kilde/Kommentar/Tiltak

21. Vei, bru, knutepunkt

Nei

22. Havn, kaianlegg, farleder

Nei

23. Sykehus/-hjem, andre inst.

Nei

24. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstid mm)

Nei

25. Kraftforsyning

Ja

3

1

Høyspenttraseer (22 kV)
innenfor planområdet må
justeres/flyttes i samråd med
Ringeriks-Kraft.

26. Vannforsyning og avløpsnett

Ja

1

3

Tiltaket kan gjennomføres
uten å påvirke
drikkevannsbrønner. Østre
Hen Vannverk (vann fra
Storetjern) skal legges ned.
Se også pkt. 33.

27. Forsvarsområde

Nei

28. Tilfluktsrom

Nei

29. Annen infrastruktur

Nei

Atkomst til området vil bli fra
eksisterende og ny atkomst
fra Nymobakken

Virksomhetsrisiko
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
30. Kilder til akutt forurensning
ved planområdet

Nei

31. Tiltak i planområdet som
medfører fare for akutt
forurensning

Nei

32. Kilder til permanent
forurensning ved
planområdet

Nei

33. Tiltak i planområdet som
medfører fare for
forurensning til grunn eller
sjø/vassdrag

Ja

Se pkt. 33

2

2

Lagertanker for olje/drivstoff
skal stå på tett underlag/kar
med volum som gir mulighet
for oppsamling av alt innhold
ved evt. lekkasje i henhold til
kap. 18 i
forurensningsforskriften. For
eventuelt fremtidige
nedgravde tanker gjelder
forurensningsforskriften kap.
1.
Se også kap. 7.1.7

34. Forurenset grunn

Nei

35. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

36. Område for avfallsbehandling

Nei

37. Luftforurensning (støv)

Ja
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

38. Kilder til støybelastning ved
planområdet (inkl trafikk)

Nei

39. Planen/tiltaket medfører økt
støybelastning

Sanns.

Kons.

Ja

3

1

Dagens drift videreføres
samt at det tilkommer en ny
aktør. Støykotekart viser
minimal støyutbredelse til
omkringliggende områder
ved full drift på kote 170.
Trafikkøkningen på
Nymobakken gir 2 dB økt
støynivå for den utsatte
naboen på gbnr.171/122.
Boligen ligger utenfor gul
støysone.

40. Høyspentlinje
(elektromagnetisk stråling)

Ja

1

1

Høyspentlinjer i
planområdet. Det tillates
ikke oppført bygninger eller
anlegg innenfor
hensynssone H_370.

41. Skog-/lyngbrann

Nei

42. Dambrudd

Nei

43. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

44. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Ja

1

2

Uttaksskråninger. Driften
sikres iht. mineralloven.

45. Oljekatastrofeområde

Nei

46. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

Nei

47. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

2

2

Se kap. 7.1.7

48. Ulykke med gående/syklende

Ja

2

2

Se kap. 7.1.7

49. Andre ulykkespunkter langs
veg.

Nei

50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

51. Er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

Nei

52. Annen virksomhetsrisiko

Nei
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Kilde/Kommentar/Tiltak
en ny aktør. Støvmålinger
ved dagens drift viser at
støvnedfallskonsentrasjonen
er under grenseverdien gitt
av forurensningsforskriften.
Det stilles krav om nye
støvmålinger når drift av
grusuttak for eiendom 92/2/2
er påbegynt.
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Tabell 21 Endelig risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
19

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

25, 37, 39
33, 47, 48

2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

40

44

26

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell overfor. Det er ikke identifisert slike
hendelser/situasjoner i planområdet. Risikosituasjonen oppsummeres i etterfølgende
kapitler.
7.1.5 Sårbare naturområder og kulturmiljøer
Hendelse 19. Tilgjengelig areal for friluftsliv på Hensmoen vil gradvis reduseres i størrelse,
og tiltaket vil på sikt kunne påvirke bruken av området. Hensmoen vil bli noe mindre attraktiv
for orienteringsidretten. Området grenser til større sammenhengende skogsområder på
østsiden av E16 som brukes i friluftslivssammenheng: Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen. Støybidraget til friluftsområdet er marginalt, og vil ikke påvirke bruken av
området.
Avbøtende tiltak: Planforslaget vil beslaglegge arealer og fjerne enkelte skogsbilveger som i
dag benyttes til friluftsformål. Skogsbilvegene kan imidlertid enkelt opprettholdes ved at de
legges om etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes
lengst mulig.

7.1.6 Teknisk og sosial infrastruktur
Hendelse 25. Stolpepunkt for kraftlinjer skal flyttes før de blir berørt av sanduttaket. Flytting
av stolper/fundamenter skal utføres i samråd med Ringeriks-Kraft. Kraftlinjene er sikret i
reguleringsplanen med hensynssoner.
Hendelse 26. Drikkevannsbrønner/grunnvann er sikret ved at de to første meter av
sandressursen over grunnvannsnivået ikke skal tas ut. Dette laget er finkornet og godt egnet
til beskyttelse fra driften av sanduttaket.

7.1.7 Virksomhetsrisiko
Hendelse 33. Lagring/påfylling av olje/drivstoff skal foregå på sikkert sted for å unngå
forurensning til grunn. Maskiner/kjøretøy parkeres ved maskinhallen utenom driftstiden.
Hendelse 37. Måleresultatene viser lave mineralske støvnedfall, og ligger lavere enn 1/3 av
utslippskrav i forurensningsforskriften.
Hendelse 39. Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at støysonene
primært dekker arealer innenfor reguleringsplanens avgrensning. Støyende aktiviteter som
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foregår i produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse.
Trafikkøkningen på Nymobakken som følge av etablering av en ny grusprodusent vil gi 2 dB
økt støynivå for den utsatte naboen på gbnr.171/122, men boligen vil fortsatt ligge utenfor gul
støysone.
Hendelse 40. I planområdet ligger 2 høyspentlinjer.
Hendelse 44. Uttaksskråninger sikres i henhold til mineralloven ved hjelp av skilting av
uttaksområde/anleggsområde.
Hendelse 47. Vurderingene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.
Generell traffikkvekst frem til 2035 samt etablering av nytt grustak, medfører en trafikkvekst
på 100 ÅDT i Nymobakken. Trafikkveksten gir fortsatt god trafikkavvikling i krysset
Hensmoveien-E16 selv om forsinkelsen for biler fra Hensmoveien øker noe.
Kapasitetsberegningene av fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset.
Hendelse 48. Vurderingene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.
Det antas et lavt antall gående og syklende langs Nymobakken. Det kjører skolebuss på
strekningen.

7.1.8 Kilder
Oversikt over nasjonale databaser:
www.skrednett.no
Kommuneplanen for Ringerike kommune 2007-2019
Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune til perioden 20132025, fastsatt i kommunestyre 20.06.2013.
www.nve.no – kartkatalog fra NVE – nettanlegg
www.ringerike.kommune.no – kommunens kartdatabase
Opplysninger som fremgår av planbeskrivelsen
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8 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
I forkant av den formelle planprosessen med regulering av grusuttaket på Hen ble det etter
avtale med Ringerike kommune utarbeidet en forstudie for videre uttak av grusressursen på
Hen. Hensikten med forstudien var å vurdere mulige konsekvenser av en utvidet
uttaksgrense i forhold til areal avsatt i kommuneplanen. Forstudien ble sendt på høring til
naboer, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. I løpet av høringsperioden kom
det inn 15 merknader.
Uttalelsene var i hovedsak negative til en utvidet uttaksgrense, og tiltakshaverne valgte å gå
videre med areal avsatt i kommuneplanen.
Nedenfor er det gjort en kort oppsummering av planprosess og medvirkning i forbindelse
med planarbeidet
Oppstartsmøte i kommunen
Høring av forstudie for videre uttak av grusressursen på Hen
Politisk vedtak om oppstart av planarbeid
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram
Fastsetting av planprogram (oktober 2013)
Medvirkningsmøte 24.03.14, merknadene er innarbeidet i planforslaget så langt det
har latt seg gjøre.
Kontakt med Fossekallen IL, O-lag.
Møte med Asbjørn Granheim sammen med planmyndigheten (kommunen) 27.05.14

8.1 Offentlig ettersyn av planprogram og innkomne merknader
Forslag til planprogram ble sendt på høring til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige
myndigheter i perioden 1. juni til 8. august 2013. I løpet av høringsperioden kom det inn 13
uttalelser. I perioden mellom høring av forstudien og høring av planprogrammet kom det inn
3 høringsuttalelser. Planprogrammet ble fastsatt av Hovedkomiteen for miljø- og
arealforvaltning den 15. oktober 2013. Nedenfor er gitt en oppsummering av uttalelsene med
tiltakshavernes kommentar.
Offentlige instanser
Nr.

Uttalelse fra

Datert

1

Fylkesmannen i Buskerud

08.06.2013

2

Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen

16.07.2013

3

Direktoratet for mineralforvaltning

03.07.2013

4

Statens Vegvesen

25.07.2013

5

Jernbaneverket

07.08.2013

6

Ringerike kommune, miljørettet helsevern

08.08.2013
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Organisasjoner og næringsliv
Nr.

Uttalelse fra

Datert

7

Norsk Bergindustri

05.08.2013

8

Ringerike Venstre

06.08.2013

9

Miljøvernforbundet Hønefoss

07.08.2013

Nr.

Uttalelse fra

Datert

10

Harry Dahl, mottatt Ringerike kommune 07.08.2013

udatert

11

Roy Arild Heen og Beate Skollerud

12.07.2013

12

Berit og Jan Heen

08.08.2013

13

Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen

08.08.2013

Private

Oversikt over innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om
planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram:
Nr.

Uttalelse fra

Datert

14

Norges Miljøvernforbund. Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og Nymoen

14.01.2013

15

Norges Miljøvernforbund

13.05.2013

16

Harry Dahl

24.04.2013

8.2

Generelle/felles kommentarer til innkomne uttalelser

Mange av uttalelsene til private og organisasjoner er negative til det påbegynte planarbeidet,
og begrunner dette med blant annet hensynet til støy/støv, friluftsliv, bebyggelse og nærmiljø
samt at det rettes kritikk til kommunens medvirkningsprosess da arealet ble avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det stilles også krav om at tiltakshaver skal utrede
lokaliseringsalternativer.
Oppstart av planarbeidet er godkjent/vedtatt i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning i
møte 22.4.2013 og i Formannskapet 14. mai 2013. Tiltakshaverne fikk da aksept for å starte
planlegging i henhold til kommuneplanen.
Nedenfor kommenteres et utvalg av tema som tas opp av flere av høringsparter (private og
organisasjoner). For øvrig vises det til forslagsstillers kommentar til de enkelte
høringsinnspillene.
Støy og støv
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Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende
lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak er
innarbeidet i planforslaget.

Tap av friluftsområde
Tiltakets konsekvenser for friluftsliv er et utredningstema i konsekvensutredningen.
Tiltakshaverne mener at resterende friluftsareal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv.

Krav om utredning av alternative lokaliseringer
Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i
kommuneplanen. Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør foregå på
kommuneplannivå.

8.3

Oversikt over merknader som er hensyntatt og innarbeide t i plan forslaget

Følgende punkter er innarbeidet i planprogrammet som følge av offentlig ettersyn:
Kapittel 5.3 er supplert med viktige overordnede føringer som er påpekt av
Fylkesmannen
Kapittel 6.2 Nærmiljø og friluftsliv er supplert med vurderinger kny ttet til barn og
unges interesser
Kapittel 6.3 Naturmiljø er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og
naturmangfold knyttet til Storetjern og Vesletjern. Det skal redegjøres for hvordan
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert
og fulgt opp.
Kap. 6.8 Transport og trafikk er supplert med krav om vurdering av tilgjengelighet til
kollektive transportmidler og gang- og sykkelveier
8.4

Sammendrag og kommentarer

1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 08.06.13:
Miljømessige forhold:
Nasjonale føringer
Fylkesmannen ber om at også Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 blir nevnt. St. meld. Nr. 26 (2006-2007)
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand bør også nevnes. Det bør fremkomme av
planprogrammet at konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planforslaget følger
opp og ivaretar nasjonal og regionale retningslinjer og miljømål. Miljøvernavdelingen vil
kunne fremme innsigelse dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig
utredet eller at planforslaget er i strid med nasjonal miljøpolitikk.

Landskap
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Fylkesmannen ber om at det blir lagt stor vekt på å begrense uheldige landskapsvirkninger
ved avgrensning og utforming av grusuttak samt innregulering av skjermsoner.
Fylkesmannen ser positivt på at både skjermsoner og istandsetting er nevnt som aktuelle
avbøtende tiltak i planprogrammet. Den europeiske landskapskonvensjonen bør nevnes som
en overordnet føring i planprogrammet.

Nærmiljø og friluftsliv
Fylkesmannen ber om at friluftsinteressene både i planområdet og i influensområdet blir
vektlagt i det videre planarbeidet. Avsetting av tilstrekkelige skjermsoner mot
uttaksområdene vil være av stor betydning, og innebærer at også de av områdene som er
avsatt til masseuttak i kommuneplanen må reguleres til buffersoner.
Den oppdaterte støyretningslinjen T-1442/2012 omhandler retningslinje i stille områder, blant
annet nærfriluftsområder og bymark utenfor tettsteder. For slike områder er den anbefalte
støygrensen Lden 40 dB. Vi ber om at dette er forhold som blir vurdert i planarbeidet.

Naturmiljø
Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp, og ber om at dette
blir synliggjort i planprogrammet.
Fylkesmannen ber om at det også gjennomføres kartlegginger av naturmiljøet i
influensområdet der det er relevant, og ber om at vannmiljø og naturmangfold knyttet til
tjernene også blir belyst. Fylkesmannen minner om at også geologiske verdier omfattes av
naturmangfoldloven og at planarbeidet må synliggjøre og ivareta viktige kvartærgeologiske
verdier.

Forurensning
Det forutsettes at det blir gjennomført en nærmere vurdering av utslippsforholdene, og om
det er nødvendig å søke om utslippstillatelse, jfr. § 30-2 i Forskrift om begrensing av
forurensinger.
Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd med T-1442/2012.
Eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen.

Vann
Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene
inklusiv myrområdene rundt ikke blir berørt.

Transport
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Fylkesmannen ber om at tilgjengeligheten til kollektive transportmidler og gang- og
sykkelveier blir nærmere vurdert. Dette er forhold som i liten grad er omtalt i
planprogrammet. Det er positivt at trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveier skal
vurderes spesielt. Det vises til RPR for barn og unges interesser.

Sikkerhet og istandsetting
Ut fra størrelsen på uttaksområdet og av hensyn til nærområdene og andre allmenne
interesser, mener Fylkesmannen at det er viktig at det blir stilt krav om en etappevis
istandsetting.

Landbruks- og næringsmessige forhold:
Fylkesmannen har ikke merknader til de utredninger som foreslås i planprogrammet.
Forslagsstillers kommentar:
Fylkesmannens merknader tas til etterretning og innarbeides i planen. Kap. 30 i
forurensningsforskriften (Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel) vil
ivareta alle utslipp fra tiltaket og særskilt utslippstillatelse er ikke nødvendig.

2. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, dato 16.07.13:
Fylkeskommune har ikke opplysninger i sine arkiver om automatisk fredede kulturminner
innenfor planområdet, og det må gjennomføres registreringer. Tiltakshaver har akseptert
forslag til budsjett, og Fylkeskommunen vil foreta registreringer så snart de har ledig
kapasitet, fortrinnsvis i inneværende sesong.
Forslagsstillers kommentar
Arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9 er igangsatt og pågår.

3. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning

(DMF), dato 03.07.13:

DMF påpeker at det vil være en fordel å fastlegge hvorvidt det skal være ett eller to selskap
som skal søke om driftskonsesjon for det regulerte området. DMF anbefaler at kopi av
forslag til driftsplan inngår ved første gangs høring av reguleringsplanen. Når
reguleringsplanen er ferdigbehandlet kan endelig versjon av driftsplan ferdigstilles før
godkjenning av DMF. En slik fremgangsmåte vil korte ned behandlingstiden for søknad om
driftskonsesjon.
Forslagsstillers kommentar:
Det er fra tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon
for sitt uttaksområde. Aktørene er positive til at det utarbeides en felles driftsplan. Planen
skal sikre at ressursen blir tatt ut i «eiendomsgrense-sonen» ned til et felles bunn-nivå, og på
en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift. Tiltakshaverne mener
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imidlertid at det kan være noe tidlig å ha et gjennomtenkt utkast til driftsplan som kan følge
reguleringsplanforslaget på høring, men vil vurdere det i løpet av planprosessen.

4. Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato 25.07.13:
Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de
trafikkmessige virkningene av planen må avklares nærmere. Forholdet til kollektivtrafikk og
sikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. Dersom planarbeidet
medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette
ivaretas i planarbeidet. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av rikseller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.
I planprogrammet ser det ut til at transport og trafikk (pkt. 5.8) og miljøforhold/forurensning
(pkt. 5.2 og 5.6) er temaer som blir nærmere belyst i planleggingen.
Statens vegvesen forutsetter at LNFR-området mellom det nye og eksisterende
reguleringsplanområdet, blir på 80 m slik som vedtatt av kommunen i forbindelse med
oppstart av planarbeidet.
Som nabo savner Statens vegvesen et eget punkt om rystelser/vibrasjoner som følge av drift
av anlegget, og at avbøtende tiltak i den forbindelse også vurderes.
Statens vegvesen ber om at det i reguleringsplanen og driftsplanen settes krav til avbøtende
tiltak med hensyn til støy, støv, rystelser/vibrasjoner, trafikksikkerhet og kapasitet/utforming
av kryss.
Forslagsstillers kommentar:
80 meter buffersone i LNF-området opprettholdes, og er vedtatt som en del av oppstart av
planarbeidet i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 22.4.2013.
Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak da sprengning ikke inngår
i driften.

5. Uttalelse fra Jernbaneverket, dato 07.08.13:
Avstanden mellom jernbanen og planområdet er relativt stor, men terrenget skråner bratt
nedover fra planområdet til jernbanen. Konsekvensutredningen må gjøre rede for hvorledes
utvidelse og drift av tiltaket skal gjennomføres uten at det oppstår negative konsekvenser for
jernbanen. Det være seg endringer i avrenningsforhold samt eventuelle rystelser/utglidninger
mot jernbanen.
Forslagsstillers kommentar:
Rystelser er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak. Planforslaget vil ikke berøre den
naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen. Areal på toppen av skråningen bevares
slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed unngås utglidning ned mot jernbanen.
Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for jernbanen.
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6. Uttalelse fra Ringerike kommune – miljørettet helsevern, dato 08.08.13:
Miljørettet helsevern har ingen tilføyelser til valg av tema for utredning angitt i
planprogrammet, men presiserer at Miljø- og helsekravene og administrative krav til
eiendommer og virksomheter gitt i Forskrift om miljørettet helsevern (kapittel 3 og 4) gjelder
ved planlegging, bygging, tilrettelegging, drift og avvikling av alle typer virksomheter og
eiendommer. Erfaringsmessig er det forholdet til støy, støv, vibrasjoner, forurensning til luft,
jord og vann, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei som oftest er tema for naboklager fra
denne type virksomheter. Det anmodes derfor om at disse temaene ses spesielt på.
Forslagsstillers kommentar:
Støy, støv, forurensning, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei er tema som inngår i
planarbeidet. Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand- og grusuttak.

7. Uttalelse fr a Norsk Bergindustri, dato 05.08.13:
Norsk Bergindustri er opptatt av at mineralressurser utnyttes på en best mulig måte til nytte
for storsamfunnet. Ringerike kommune er en av kommunene med de største
grusforekomstene i Norge og det er derfor viktig at disse ressursene sikres og tas ut på en
samfunnsmessig god måte. Norsk Bergindustri har forståelse for at uttaket kan komme i
konflikt med andre interesser i området, men har tro på at den videre prosessen vil finne
gode avbøtende tiltak som vil bidra til at både naboskap og friluftsliv vil kunne få sine
interesser ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.

8. Uttalelse fra Ringerike Venstre, dato 06.08.13:
Videre drift ved Hensmoen må vurderes avviklet.
Kommunen må i samarbeid med tiltakshaver kartlegge alternative uttaksområder
utenfor Hensmoen, og viser til Miljøverndepartementets rundskriv T-2000:
Tiltakshaver plikter å utrede alternative lokaliseringer.
Hensmoen grusuttak må i størst mulig grad tilbakeføres til naturlig tilstand når
virksomheten avsluttes.
Sees nå en utvikling der Ringerike blir vertskommune for entreprenører/økonomiske
interesser basert på masseuttak som sand, grus og fjell, og hvor skatteinntektene
tilfaller andre kommuner?
Skapes så mange arbeidsplasser fra virksomheten som tidligere antatt? Hva sitter
Ringerike kommune igjen med av skatteinntekter?
I fremtiden blir det behov for økt tilgang til bynære grøntområder på grunn av
befolkningsvekst og byfortetting, og når grønne lunger forsvinner der folk bor er det et
folkehelseproblem.
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Avtaler og kontrakter er ikke evigvarende, men krever justering med jevne
mellomrom. Forhold som lå til grunn for den opprinnelige avtaleinngåelsen kan ha
endret seg.

Forslagsstillers kommentar:
Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt.
Reguleringsplanen skal vise hvordan utt aksområdet skal settes i stand.
Sysselsetting og samfunnsmessige konsekvenser er et utredningstema i
konsekvensutredningen.

9. Uttalelse fra Miljøvernforbundet

Hønefoss, dato 07.08.13:

Det vises til Miljøverndepartementets rundskriv T-2000, og det bes om at Ringerike
kommune sørger for at NorStone AS og John Myrvang AS overholder plikten til å
vurdere alternative lokaliseringer. Vurdering av alternative uttakssteder må med i
planprogrammet.
Ringerike kommune neglisjerte plan- og bygningsloven under planendringen av
Hensmoen i 1994 ved å unnlate konsekvensutredning, sende saken på høring samt å
sørge for å overholde varslingsplikten. Naboer og andre berørte fikk dermed ikke
vernet om sine interesser.
Vesletjern er unntatt fra kartutsnittet i figur 5 i det foreslåtte planprogrammet. Endelig
plan må gjengi korrekt data på alle illustrasjoner. Vesletjer n er meget viktig for
lokalbefolkningen (badeplass, sosial møteplass, barn og unge). Tjernet må inn på
samtlige kart for å dokumentere den korte avstanden.
Planarbeidet må ivareta naturmangfoldlovens §§ 8-12
Grusforekomsten på Hensmoen er verneverdig og området er en viktig lokalitet innen
kvartærgeologi. Kommunen er forpliktet til å ivareta nasjonale og regionale hensyn i
planprogrammet jfr. Pbl. § 11-1.
Hensmoen er vurdert som en nasjonalt viktig grusressurs i grusregisteret. I NINA
Utredning (Lars Erikstad) vises det til flere svakheter ved grusregisteret hvor NGU
utelukkende tar for seg de økonomiske aspektene ved grusforekomstene og utelater
opplysninger om verneverdi slik at uerstattelige naturverdier går tapt.
Det er viktig at kulturminnene ivaretas, for eksempel gjennom skilting. Dette er blant
annet Fotballplassen, Mølleveien, Ingeborgstien.
Det må utredes hvorvidt de næringsmessige interessene er overordnet natur- og
friluftsinteressene på Hensmoen.
Hensmoen er et kjerneområde for flere idrettslag, og ble nylig kåret til det mest
populære friluftsområdet i kommunens kartlegging av bynære friluftsområder.
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Støytiltak i rekreasjonsområdet må innarbeides i planen, jfr. T-1442/2012.
Myrvang har plassert et sorteringsanlegg ved turstiene langs grustaket.
Anleggsmaskiner og lastebilkjøring i turområdet forsterker støy- og
støvproblematikken betraktelig. Kommunen som forurensningsmyndighet må straks
stanse dette ulovlige tiltaket som ikke har skjerming eller sikring.
Tiltakshaverne må lage en sikringsplan med tanke på oppvekstmiljø til barna i
nærmiljøet. De unge i nærmiljøet vokser opp med støv- og støyproblematikk i sitt
nærområde, og passerer det usikrede grustaket og overnevnte sorteringsanlegg som
støver over store avstander når de går eller sykler langs turstien fra Nymobakken.
Det må utredes om masseuttakene kommer i konflikt med barn og unges interesser.
Krav om sedimentasjonsdam for å forebygge avrenning er nødvendig med tanke på
grunnvannet.
I følge Asplan Viak vil kote ned 150 svekke beskyttelsen av grunnvannsmagasinet.
Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven må ivaretas slik at våtmarksområdene samt
naturen for øvrig ikke blir berørt.
Det må avklares i planen om tiltaket er i strid med vanndirektivet samt regjeringens
miljøpolitikk når det gjelder sårbare områder som våtmarka på Hensmoen.
Terrengendringene kan få stor innvirkning på områdets lokalklima og må utredes.
Tiltak for å hindre støvflukt må utarbeides.
Den visuelle konsekvensen av masseuttakene må dokumenteres samt hvordan
driften skal ta hensyn til landskapet. Det må legges opp til etappedrift, slik at de
avsluttede etappene kan tas i bruk til natur og fritid.
Hvorvidt landskapets estetiske tåleevne forringes må utredes.
Det må kreves istandsetting av eksisterende grustak før ytterligere masse tas ut.
Tidsfrist for etappevis istandsetting må inn i planen
Adkomstveien til eksisterende grustak er skolevei og brukes av gående og syklende.
Hensyn til myke trafikanter må være premissgivende for sikkerhetstiltakene ved at det
for eksempel etableres gang- og sykkelveier og at transport går utenom
boligområder.
Alle driftsveier må asfalteres for å begrense støv. Tiltak for å stanse støv fra
lastebillass med sand og grus må utredes.
Geoteknisk ekspertise må vurdere hele planområdet for skred, fare for utglidning,
stabilitet og nødvendige sikringstiltak. Det henvises spesielt til den smale åskammen
mot boligene langs Begna og Hensfossen.
Inngjerding og avtrapping av bruddkanten er nødvendig pga den høye
bruksfrekvensen.
Snauhogst av skogen medfører økt fare for rotvelt og må unngås.
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Det må opprettes ett etterbruksfond slik at det er finansiell sikkerhet til å sette
landskapet etappevis i stand, til avslutning og andre miljøtiltak, for eksempel ny
fotballplass.
Verdiforringelse av eiendommene og tap av visuelle kvaliteter i omgivelsene,
klimaendringer og støy- og støvplager er uakseptabelt.
Planprogrammet må beskrive hva slags masser som skal produseres, hva slags
maskiner og utstyr som brukes i produksjonen, beskrivelse av bygningsmasse og
dens beliggenhet, hvordan driften legges opp samt regulering av tidsbegrensning av
driften.
Konkrete støy- og støvdempende tiltak må tegnes inn i reguleringsplankartet, og
reguleringsbestemmelsene må stille krav om oppfølging av støy- og støvanalyser.
Opparbeidelse av vegetasjonsskjerm må også hjemles i bestemmelsene.
Uttaksretning har stor betydning for forurensningen og må kartlegges.

Forslagsstillers kommentar:
Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt.
Planarbeidet vil ivareta naturmangfoldlovens § 8-12, og er tatt inn i kap. 6.3 Naturmiljø
Tiltakets nær- og fjernvirkning skal dokumenteres, og det vil utarbeides 3D-modell for
eksisterende og fremtidig situasjon.
Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv).
Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner/vegetasjonsskjerm avsettes.
Når det gjelder krav til etappevis istandsetting bemerkes at reguleringsplanen skal vurdere
etappemessig uttak og istandsetting. For grus er det viktig med store områder for å kunne
blande ulike kvaliteter til forbrukerne. Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet
skal settes i stand. Etablering av etterbruksfond er en del av driftskonsesjonen.
Lokalklima anses ikke som et relevant utredningstema.
Geoteknisk utredning anses ikke som et relevant utredningstema. Areal på toppen av
skråningen ned mot Begna bevares slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed
unngås eventuell utglidning.
Barn og unges interesser vil omtales under kap. 6.2 nærmiljø og friluftsliv.
Inngjerding av uttaksområdet vurderes av tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

10. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert:
Føler at naboer og andre brukere av moen i liten grad blir hørt
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Det er lite fremtidsrettet areal-, miljø- og boligpolitikk å gå for et masseuttak på denne
moen som aldri kan erstattes.
Inntreden av NorStone AS på Sven Brun er det verst tenkelige prosjekt for beboerne
på Vågård
Ekstremvær og økt vind og nedbør vil bli mer vanlig i fremtiden. At all skogen på
Hensmoen vil bli borte vil påvirke nærmiljøet over tid.
Dersom masseuttaket blir vedtatt, vil dette gi mistrivsel og livskvaliteten reduseres
Det er positivt at området rundt Vesletjern og Storetjern er ta tt ut av planprogrammet.
Det ønskes en bekreftelse fra kommunens politikere på om dette er et endelig vedtak.
Innebærer istandsetting av arealet etter endt grustak at det skal fraktes
overskuddsmasser fra andre regioner? Hva da med all transport som vil p åføre oss
store belastninger i form av støy, støv og CO2-utslipp over flere år?
Dahl kommer med følgende kompromissforslag dersom politikerne velger å se bort fra alle
protester (kart vedlagt med nummerering 1-7):
1. En buffersone langs Vågårdsveien på 60 m. Det må legges gang/sykkelvei fra
Nymobakken til avkjørsel Vågård, Industriveien. Det må settes opp fysisk sikring og
støyskjerming, og skilt med fartsgrense og vikeplikt. Ingen flytting av kraftlinjer er
nødvendig. Det bør også være påbudt med presenning på grusbilene, da steinsprut
og støv påvirker myke trafikanter.
2. Punkt 2-7: Foreslår en støy-, støvsone på 120/130 m langs Industriområdet. Ser at 80
m er foreslått, dette er etter min mening for lite, da jeg ønsker og ivareta stier som blir
benyttet daglig av beboere på Vågård og andre. Jeg vil også med dette bevare
Ingeborgstien, som også har en historisk bakgrunn. Videre vil jeg skjerme Vesletjern
for mulig uttapping av vann.
3. Her vises dagens godkjente uttaksområde, hvor kartet ikke viser den fulle størrelsen i
tydelig retning. Dette feltet er tegnet med svart strek, og det fremgår at dette ikke blir
noe lite område, selv med de begrensingene jeg har foreslått.
4. Så kommer mitt forslag til kompromiss, hvor Myrvang A/S og Nor Stone må være
villige til å redusere en del på sine planer om Hensmoen. Har prikket opp en grense
med svart. Mitt ønske her er også å beholde den gamle fotballplassen samt skjerme
beboere på Hen, mot et eventuelt masseuttak av grus.
5. På kartet mot Hen og Hyttebyen foreslås en sikkerhetssone på 50 m, grunnet rasfare.
Da det ikke kan ses bort ifra rystelser i jorda, som dermed kan utløse et ras. Det går
også her en sti som naboer og andre turgåere bruker daglig.
6. Så ønsker jeg og ta med denne avstikkeren Vest- for den gamle fotballplassen, som
også har Myrvang A/S ønsker og ta ut grus i sitt forslag til masseuttak. Dette er etter
min mening ikke akseptabelt i det hele tatt. Jeg vil karakterisere dette som en ren
provokasjon ovenfor beboerne i dette området.
7. Punktet sammenfaller med punkt 2.
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Forslagsstillers kommentar:
Istandsetting innebærer å rydde området og å gjøre det sikkert og mindre eksponert ved å
revegetere skråningene. På grunn av den lange tidshorisonten må arealbruk etter endt
uttak/etterbruk avklares ved ny reguleringsplan på et senere tidspunkt, og dette vil bestemme
hvordan uttaksflaten skal istandsettes.
Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner avsettes. Endelig utforming vil avklares i løpet av
planarbeidet.
Den gamle fotballplassen er ikke lenger i bruk. Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte
på slutten av 1970-tallet Hensmobanen, og driftet denne frem til kommunen overtok banen i
2011. Banen var tidligere mye brukt av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de
siste 10 årene vært lite i bruk. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass.

11. Uttalelse fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, dato 12.07.13:
Det bør/må lages nye stier/gangveier i området da det blir fjernet mange kilometer
med stier.
Sti/gangvei som går rundt dagens grustak må beholdes
Det bør lages skiløype som går fra Hen til Hallingby, helst fra Hallingby til Hønefoss.
Det går i dag skiløype fra Hallingby til Moplassen. Derifra bør det lages trasé til gam le
Hen-saga, videre over jordet og opp Tajegata til Storetjern. Skiløypa bør derfra gå til
Nymoen ved å følge grustak-kanten.
John Myrvang AS / NorStone AS
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Det må stilles støykrav på kveldene. Det foregår drift på kveldene, og dette anses
som unødvendig. I helgene må det være stille.
Støyvoll mot bebyggelsen i Storetjernveien bør lages ganske høy. Bør det være støyog støvmåling nær bebyggelsen?
Det bør lages noen gapahuker/sitteplasser langs skiløyper/sti/gangvei
Eiendommene nærmest grustaket må få økonomisk kompensasjon for lavere pris på
eiendommen og mye vanskeligere å selge.
Stille krav til uttaksdybde så dypt som mulig for å redusere tempoet på
arealødeleggelsene
Det bør være et samarbeid mellom naboer, grustak og kommune for en akseptabel
løsning
Bør det være noen åpne møter med naboene?
Alternativ 1 (grave rundt tjernene) har falt helt bort, og det er brev 30/5-2013 som er
gjeldene?
Forslagsstillers kommentar:
Tiltakshaverne har til hensikt å reetablere stier der grusuttaket fjerner viktige
tverrforbindelser. Tiltakshaverne ønsker å imøtekomme ønsket om å ha en sti/gangvei rundt
uttaksområdet som er åpen for allmenn ferdsel. Imidlertid er det flere merknader som
kritiserer disse stiene pga. påstander om manglende sikkerhet. Myrvang AS har satt opp
flere skilt for å imøtekomme denne kritikken. Tiltakshaverne ønsker å finne løsninger som
gagner flest mulig.
Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tiltak skal innarbeides i planforslaget.
Planarbeidet skal stille krav til uttaksdybde.
Tiltakshaverne ønsker en best mulig dialog med naboer, og vil invitere til åpne møter i løpet
av planarbeidet.
Alternativ 1 som beskrevet i forstudien ikke lenger er et aktuelt alternativ og er ikke en del av
denne planprosessen.
12. Uttalelse fra Berit og Jan Heen, dato 08.08.13:
Heen ønsker at merknadene fra Norges Miljøvernforbund (merknad nr. 15) og
Miljøvernforbundet Nærmiljøgruppen på Hensmoen (merknad nr. 14), samt deres innspill av
10.12.2012 blir behandlet som en del av deres innspill til oppstart og høring av planprogram.
Referat fra innspill av 10.12.2012:
Vi bor i Storetjernveien 41 og er således sterkt påvirket av en eventuell utvidelse av
eksisterende grustak. Vår eiendom ligger i nær tilknytning til det området som grunneier/John
Myrvang AS og NorStone AS ønsker omregulert. Vi vil bli sterkt skadelidende dersom
området omreguleres i så stor grad som forslaget viser.
John Myrvang AS / NorStone AS
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De kontrakter som var tinglyst da vår eiendom ble etablert i 1977 gjaldt et avgrenset område.
Fra 1978 og frem til1995 ser det ut til at det har gått fra en festekontrakt, til en tinglyst
leieavtale og nå ønsker grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS å utvide i enda større
grad. Vi finner grunn til å etterspørre informasjon om hvordan den tinglyste leieavtalen (fra
1995) ble formelt behandlet i kommunen.
Det stilles spørsmål til hvorvidt det er nødvendig å omregulere et så stort område, da det
fremgår av saken at området først vil være maks utnyttet om lag 80 år frem i tid. Det fryktes
at dersom man allerede omregulerer et så stort område på nåværende tidspunkt vil det være
særdeles vanskelig å endre en slik omregulering på et senere tidspunkt.
De to alternativer som er foreslått omregulert innebærer også at vi mister vårt primære
turområde, og på sikt vil bli utsatt for fare, støv og støy. Vi forutsetter at kommunen
behandler alternativene og setter begrensninger som i mye større grad ivaretar beboernes
interesser, særlig når det gjelder avstand til grustaket.
Referat fra innspill 08.08.2013:
Det vises til de økonomiske konsekvensene for deres eiendom dersom Heen Grustak
utvides. Det vises igjen til forhold/spørsmål vedrørende tinglysning og fornyelse av
festekontrakt med Myrvang, og det avventes tilbakemelding fra rådmannen på dette
spørsmål.
Buffersonen som er avsatt mot boligområdet på Hen er uakseptabelt med hensyn på støy og
støv.
Kommunens manglende dokumentasjon om hvordan dette området har kommet inn i
kommuneplanen gjør det vanskelig å forholde seg til kommunens troverdighet. Det ønskes at
denne saken behandles på en måte av kommunen som gjør at Hen kan være et godt
boligområde i fremti den.
Forslagsstillers kommentar:
Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2 (areal i henhold til gjeldende
kommuneplan), og mener at resterende areal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nærmere eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable
støy- og støvforhold skal vurderes.
Vedrørende spørsmål om tinglysning og fornyelse av festekontrakt anbefaler tiltakshaverne
at det tas kontakt med kommunen.
Det vises for øvrig til forslagsstillers kommentarer til merknad 14 og 15.

13. Uttalelse fra Ole Kristian Simensen og Jorunn Dahl Simensen, dato 08.08.13:
Vi er berørt av industri, støy, støv, eksos og biltrafikk – og skal påføres enda mer. Det
er også planlagt vei fra Jevnaker; vi blir omringet av veier, industri, grustak og biler.
La oss beholde våre grønne lunger; da kan vi gå tur uten å bruke bil. Hvis dette
grustaket kommer, må vi faktisk bruke bil for å gå tur uten trafikk rundt oss.
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Grunneier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst, har han gjort klart for
grustaket?
Våre boliger får nedsatt verdi. Kanskje får vi kompensasjon!
Vi bruker Vågårdsmoen/Hensmoen daglig, og flere med oss! Vi kan ikke se noe
positivt ved denne utvidelsen.
Spesielt i vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hallbakkjordet, mot E16 og mot
Høgfoss. Dette blir ytterligere forsterket når grustaket kommer nærmere og ved
nedhugging av trær.
Andre momenter vedrørende Vågård som fremgår av skisse vedlagt innspillet:
Mer trafikk – Vågårdsveien-Industriveien-E16
Lite oversikt i krysset Hensmoen-E16
Har E16 med støy, eksos - får vei fra Jevnaker
Hvordan løse trafikkproblemet? Hvem betaler? Støy, støv, eksos
Nedsatt verdi på boligene
Hva med folk, barn og voksne som har allergi + de som kan få dette av økende støv
og forurensning
Eksisterende grustak; ca. 1,5-2 km i omkrets, ca. 30 m dypt
Vågårdsmoen/Hensmoen vår grønne lunge, bruk beina! Før: fine, små furunålstier på
kryss og tvers – stiene har sine navn og historier
Våren 2013: Første gang satt opp advarende skilt rundt eksisterende grustak
Skogseier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst. Kjekt for han som bor
innerst i bygda!
Skyte/øvingsfelt i Vågårdsåsen v/ Buttentjern, store sår i naturen, stier som er borte
I vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hallbakkjordet, E16, Høgfoss. Det er lagt opp
en grusvoll mot Vågårdsveien ned mot Hallbakkhøgda – det kommer til å støve/føyke
enda mer. Forsterkes når dette kommer nærmere og ved nedhugging av skog.

Forslagsstillers kommentar:
Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tiltak skal innarbeides i planforslaget.

14. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund,
Nymoen, dato 14.01.13:
John Myrvang AS / NorStone AS
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Det bes om at dødislandskapet på Hensmoen blir ivaretatt for ettertiden gjennom
statlig vern av våtmarksområdet.
Gjennom allsidig bruk er skogen på Hensmoen av stor samfunnsmessig betydning:
drikkevannskilde (Storetjern), badeplass (Vesletjern), bær- og soppsanking,
orientering, rullestolvennlig tilgjengelighet, turgåing/trening, pedagogisk betydning,
by- og tettstedsnært.
Vern av Storetjern og Vesletjern er i tråd med St. meld 58 om Regjeringens
strategiske mål for arbeidet med vannforurensning og konvensjonen om biologisk
mangfold.
Området trues av nedbygging og har stort behov for vern og andre bevaringstiltak.
Hvis vern etter naturmangfoldloven skal være et redskap for å bevare biologisk
mangfold, må myndighetene satse sterkt også på små verneområder som dette.
Våtmarker er blant verdens mest truede økosystemer. De intakte lavlandsmyrene på
Hensmoen kan også være av høy entomologisk verdi.
Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på landskap som åpner for forståelsen
av istidene.

Forslagsstillers kommentar:
Dødislandskapet med Storetjen og Vesletjern ligger utenfor planområdet. Kap. 6.3 Naturmiljø
er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og naturmangfold knyttet til Storetjern og
Vesletjern.

15. Uttalelse fra No rges Miljøvernforbund,

dato 13.05.13:

Slik Norges Miljøvernforbund ser det, kan ikke Ringerike kommune redegjøre for
hvordan et LNF-område på hele 900 dekar, ble omdisponert til grusindustri i en
kommuneplan, uten at naboer og berørte engang er kjent med det.
Det vises til Forvaltningslovens § 11 om veiledningsplikt, og Miljøvernforbundet
krever at kommunen/fylkesmannen gir oss det innsyn og den veiledning man har krav
på.
Miljøvernforbundet krever at Ringerike kommune fremlegger begrunnelser for
tidligere vedtak som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forvaltningslovens §§
24 og 25.
Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og krever innsyn i alle relevante
dokumenter i saken. Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene som
er fastsatt i Offentleglova § 31.
Eksisterende grustak følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall
(bil/maskinvrak forfaller inne på området). Grunnvannet står ikke dypt under grustaket
og avrenning kan medføre akutt forurensning.
John Myrvang AS / NorStone AS
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Uttakskanten er ikke sikret og utgjør en stor risiko for barna som ferdes langs
uttaksområdet.
Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes til
idrettsarrangementer for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Det er satt opp
en «Lavvo» for ansatte i en vernet bedrift i området som benytter skogsområdet.

Forslagsstillers kommentar:
Spørsmål og krav vedrørende medvirkning og innsyn i relevante dokumenter om tidligere
kommuneplanprosess må rettes til kommunen.
Det er satt opp skilt langs hele uttakskanten, og tiltakshaverne vil følge de til enhver tid
gjeldene sikkerhetsforskrifter. Eventuell sikring av uttakskanten følges opp av
tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

16. Uttalelse fra Harry Dahl, dato 24.04.13:
Myrvang AS sitt ønske om å utvide uttaksområdet i området rundt Vesletjern og
Storetjern virker lite gjennomtenkt. Dette kan ødelegge drikkevannskilden (Storetjern)
for mange beboere på Hen. Det er en god del vadefugler her, spesielt på våren, og
området er et vakkert og attraktivt turmål. Det er ønskelig at Myrvang AS grustak
reduseres betraktelig, og hvor mesteparten tilbakeføres naturen. Det er ikke forenelig
med grustak midt inne i et boligområde.
NorStone AS sine planer om uttak av grus på Sven Brun sitt område medfører at
innbyggerne på Vågård blir fullstendig utestengt fra det som eventuelt blir igjen på
moen. Det vil også føre til trafikkmessige konsekvenser og støv langs Vågårdsveisa.
Vind fra vest fører til mye støv, og er sjenerende når man går tur forbi grustaket til
Myrvang.

Vedlagt brevet er det et kart med markering av noen historiske traséer/punkter både i og
utenfor planområdet. Av disse kan nevnes: En gammel fotballplass, Mølleveien,
Ingeborgstien, viktig innfallsport til moen fra Vågård mm. Se kart nedenfor.
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Forslagsstillers kommentar:
Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak, og tiltakshaverne vil ikke gå
videre med utvidelsesalternativet (alternativ 1) som ble skissert i forstudien.
For beboerne på Vågård vil det fortsatt være adkomst inn til friluftsområdet på Hensmoen via
buffersonen mellom industriområdet og uttaksområdet som er avsatt til LNF-område i
kommuneplanen.
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9 SAMMENSTILLING AV KON SEKVENSER
9.1 Sammenstilling av konsekvenser i tabell
Tema
Landskap

Nærmiljø og friluftsliv

Naturmiljø

John Myrvang AS / NorStone AS

B eskrivelse av verdi, omfang og konsekvens
Verdi: Planområdet karakteriseres som et furumolandskap
som er vanlig i regionen. Området er i dag berørt av inngrep
med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe
redusert landskapsverdi og bryter opp helheten i
landskapet: Middels til liten landskapsverdi.
Influensområdet: Middels verdi.
Omfang: For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets
dimensjon være dårlig tilpasset omgivelsene ved at de i
større grad deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på
Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Utvidelsen av
uttaksområdet vil i større grad bryte skalaen i landskapet.
Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er
allerede i dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak slik
som revegetering av skråningene, vil uttaksområdet på sikt
gli inn som en naturlig del av den skogkledde moen sett fra
avstand. Middels til stort negativt omfang for planområdet,
og lite netativt omfang for influensområdet.
Konsekvens: Middels negativ konsekvens for planområdet
og liten negativ konsekvens for influensområdet.
Verdi: Planområdet- og influensområdet vurderes å ha
middels til stor verdi. Dette begrunnes med at deler av
planområdet brukes ofte/av mange til turgåing, trening,
orientering, plukking av bær/sopp og til skiturer. Området er
særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt for
rullestol- og barnevognsbrukere. Områdene brukes hele
året. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til
friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), og dette
trekker verdien noe ned.
Omfang: Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i
selve planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt
går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels negativt
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på
Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil
påvirke bruken av området.
Konsekvens: Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for
planområdet og middels negativ konsekvens for
influensområdet.
Verdi: Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistearter registrert i
planområdet. Liten verdi
Funn av 3 naturtypelokaliteter i influensområdet som er gitt
middels verdi (C-lokaliteten) og stor verdi (A-, og Blokaliteten)

Asplan Viak AS

Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning

Naturressurser
Egnethet, kvalitet
Varighet
Kvartærgeologiske
verdier

Kulturminner og kulturmiljø

Forurensning

165

Omfang: Ingen naturtypelokaliteter eller forekomster av
rødlistearter blir berørt av tiltaket. Planområdet har et visst
potensial for krevende arter, selv om ingen slike er funnet.
Lite negativt omfang.
Konsekvens: Arealbeslaget er stort, men berører ikke
verdisatte områder. Konsekvensgraden er vurdert som liten
negativ.
NGU beskriver forekomsten som meget viktig med
kvalitetsmessig meget gode masser både for veg- og
betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de
viktigste grusressursene i Ringerike kommune.
Forekomsten forsyner markeder langt ut over
kommunegrensen. Forekomsten er klassifisert som en
«nasjonalt viktig forekomst».
Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av
etterspørsel i markedet. Ved stipulert fremtidig
uttaksmengde vil NorStone AS ha en driftstid på 43 år og
Myrvang AS ha en estimert driftstid på 75 år.
Konsekvens kvartærgeologiske verdier: Framtidig uttak vil
ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet, og
eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den naturlige
kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest.
Buskerud fylkeskommune gjennomførte arkeologisk
registrering høsten 2013. Planområdet ble undersøkt
visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete
kulturminner innenfor planområdet, men 13 ikke fredete
arkeologiske minner med liten kulturhistorisk verdi. Liten
negativ konsekvens.
Støv
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk
støvnedfall i alle de 13 måleperiodene som til nå er
gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere
enn 1/3 av utslippskravet.
Støy
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene
tilknyttet uttak og produksjon ved Heen Grustak ligger lavt i
terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her,
skjermes av omkringliggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen
Grustak. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og
boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har
beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone. Øvrig omkringliggende støyfølsom
bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i
dagens situasjon og fremtidig situasjon.
Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør
(NorStone) vurderes til å ha liten konsekvens for støy fra
selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
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flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig
konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122
beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN)
som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul
støysone.
En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m
over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller
Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket,
og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at
Vesletjern ikke har kontakt med grunnvannet.
Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor
mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut
til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over fjell og
har der liten verdi som grunnvannsressurs.
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må
i framtiden baseres på dokumentasjon av grunnvannsnivå
ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av
grunnvannet.

Transport og trafikk

Samfunnsmessige
konsekvenser

John Myrvang AS / NorStone AS

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme
mot nedenforliggende drikkevannskilder i Nymoen-området
og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende
sandlag på minst 2 m over grunnvann under massetaket, vil
gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.
Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og
beregnet fremtidig ÅDT i 2035 er 350. Dette er en økning
med om lag 100 kjøretøy. Ifølge Håndbok N100 vil det ikke
være krav til eget tilbud for gang- og sykkeltrafikken på en
vei av denne typen (Sa3).
Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset
Hensmoveien - E16 som adkomst fra hovedveinettet. Dette
krysset er i dag kanalisert. Kapasitetsberegni ngene av
fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i
krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det
ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i
fremtiden, selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde
er noe større enn det som er beregnet.
Heen Grustak har i dag 19 årsverk. Selskapet forventer ikke
vesentlig økt uttakshastighet, og antall sysselsatte vil neppe
øke. Etablering av en ny grusprodusent vil trolig generere
4-5 nye årsverk.
Asplan Viak AS
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NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med
skatteinntekter til kommunen fra de ansatte, bedrifts- og
eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold.
Virksomhetene gir ikke noe stort og betydelig bidrag til
sysselsettingen, men inngår i underskogen av små og
mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.
Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av
beliggenheten nær sandforekomsten. Disse bedriftene
sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å
flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.
Reguleringsplanen har bestemmelser som sikrer at
masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et
landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i
området.
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av masseuttaket)
vurderes i kommuneplan og ny reguleringsplan når driften
nærmer seg slutten.

9.2 Avbøtende tiltak
Tema
Landskap
Nærmiljø og friluftsliv

Naturmiljø
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Forurensning
Vanntema

Transport og trafikk
Samfunnsmessige
konsekvenser
Sikkerhet/istandsetting
John Myrvang AS / NorStone AS

Avbøtende tiltak
Revegetere skråninger underveis etter hvert som
bunnivå i uttaksområdet er nådd
Omlegging av skogsbilveier/turveier etter hvert
som uttaksområdet utvides slik at
tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig.
Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke
tilgjengeligheten til området. Dette kan være
aktuelt å gjennomføre senere når etterbruken er
avklart.
Ingen foreslåtte tiltak
Ingen foreslåtte tiltak
Ingen foreslåtte tiltak
Utføre støvmålinger for gbnr. 271/122 samtidig
med oppstart av grusuttak på gbnr. 92/2/2
Etablering av observasjonsbrønner for å
dokumentere grunnvannsnivå, og for å sikre
beskyttelse av grunnvannet (2 meter
overdekning)
Ingen foreslåtte tiltak
Ingen foreslåtte tiltak
Ingen foreslåtte tiltak
Asplan Viak AS
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Fra: Bjørn Leifsen [bleifsen@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: sorlies@start.no [sorlies@start.no]
Sendt: 03.07.2018 09:23:57
Emne: Detaljregulering Hensmoen grustak. Klage på vedtak
Vedlegg:
Det vises til kommunestyrevedtak 31.5.2018 sak 62/18 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak.
På vegne av min klient Asbjørn Granheim, eier av Nymobakken 40, gnr 241/122, rettes herved en formell klage på vedtaket.
Klagen begrunnes med følgende:
1. Planprosess.
Granheim ligger helt inntil planområdet med uttak og atkomstveg, men har ikke blitt tatt med på råd under prosessen mer enn
minstekravene som settes i Plan- og bygningsloven. For uten rett til å uttale seg til varsel om oppstart og til høringsrunden, er det kun
avholdt et innledende møte (30..5.2017) om mulige tiltak, uten at de konkrete tiltak i planen er drøftet videre med ham. Dette mener vi er
uforsvarlig saksbehandling. Eiendommen ligger spesielt nære uttakene, i praksis helt oppå uttakskanten og inntil atkomstvegen.
I slike tilfeller vil planlovens intensjoner om medvirkning tilsi at eieren i langt større grad blir tatt med på råd, også mht hvilke tiltak
eiendommen etter planforslaget skal få.

2. Faktisk innhold.
Planen er en fortsettelse av dagens driftsforhold samt en utvidelse nordøstover. Eiendommen får altså ulemper i enda større grad enn i dag.
I dag lider eierne av dagens drift bl.a. mht mye støy fra lastebiler, langt utenom den vanlige driftstiden. Dvs at det er svært ofte er mye
tungtrafikk i nattperioden 23-07.
Drifterne har fått tillatelse til å kjøre ut i nattperioden når de skal levere til betongproduksjon og/eller asfaltproduksjon. Dette er ikke
unntakstilfeller, men noe som kan forekomme relativt hyppig. Det er leveranser som drifterne selv avtaler og bestemmer. Det kan altså bli
en mer eller mindre normalsituasjon. Planbestemmelsene setter ingen grenser for hyppigheten. Bestemmelsen må derfor tas ut.

Mht støyberegningene som er gjort så er disse ikke riktige. Det kan begrunnes med følgende:
1. Gjeldende regler for støy fra grustak er Forskrift til forurensingsloven §30. Om en mener T-1442 skal benyttes, er det nå T1442/2016 og ikke T-1442/2012 slik det står i utredningen.
2. Det må også beregnes situasjoner med avflåing og ev annen drift på dagens terrengnivå. Dette er en del av vanlig drift og vil skje
mye nærmere Granheim sitt hus enn det som er beregnet for den øvrige driften.
3. Da det er en del tungtrafikk om natten, må også støysituasjonen langs vegen også inkludere maksimalnivå Lmax, ikke bare utjevnet,
vektet nivå Lden. Jfr. tillatelsen de har til drift om natten.
4. Viste støysonekart er ikke representative for de mest støyene situasjonene for nærmeste bebyggelse. Kildene i sonekartene er til
dels plassert lengst unna bebyggelsen.

I tillegg er det i tørre perioder mye støvflukt. Dette lar seg i praksis ikke forhindre, uansett hvor gode regler og intensjoner drifteren har om
vanning og eventuelt andre støvhindrende tiltak. Det gjelder også de enkelte sjåførers tildekking av gruslast.
Siden eiendommen ligger helt på bruddkanten og kloss inntil den pålagte atkomstvegen til bruddet, viser dagens praksis at eiendommen
nødvendigvis blir sterkt plaget. Om teoretiske utredninger kan vise at det er mulig å drifte uttakene innenfor tillate grenseverdier, er det helt
urealistisk å tro at det også vil bli gjort i praksis. Avvik skjer i dag, og vil også forekomme i fremtiden. Det er vanskelig å skjønne at
vedtaksmyndighetene har tro på at det er mulig at et hus med slik beliggenhet oppå en uttakskant kan ha tilfredsstillende boforhold.
Eiendommen vil heller ikke være omsettelig med en riktig pris som avspeiler bygningsmessig verdi.
En riktig konsekvens av å tillate utvidet drift i området, vil være at det i planen og konsesjonsvilkårene settes krav til at driften evalueres og at
nødvendige tiltak kan måtte innskjerpes, eventuelt også med rett for Granheim om at eiendommen kan kreves innløst.

Mvh
Bjørn Leifsen
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

Vågårdsveien 210
3516 Hønefoss
Tlf +47 909 59283
bleifsen@online.no
Besøksadresse:
Kontorfelleskap
Søndre torv 2B
Hønefoss
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Klaqe vedtak 62/1 I detaljregulering
lor Hensmoen grustak

Likelydende klage sendt til postmotak@ringerike.kommune.no

samt per post til ovenstående post

adresse.
Viser

til utsendte sakspapirer og dokumenter publisert på Ringerike kommunes hjemmeside.

På generelt grunnlag så

finner Vågård og Omegn Vel, heretter kalt Vellet, det skuffende at ikke

Ringerike kommune kan fremlegge sakspapirer der området er blitt regulert til masseuttak og
fastholder vårt standpunkt at detaljregulering er utført på feil grunnlag og skal kjennes ugyldig.

Videre vil det påpekes at ikke alle forhold i saken er belyst og ber om at formannskap og hoveduWalg
gjennomgår saken på nytt. Dette begrunnes ved disse punktene, og vår argumentasjon for hvert
punkt utdypes nærmere i kapittel:
I arkivsaksnr t41286-t37 ogL39 punkt 4 Vegetasjon.
I planbeskrivelse beskriver tiltakshaver at det ikke skal revegeteres før etter endt periode.

Dette må tydeliggjøres med strengere krav i forhold til formulering i dagens godkjenning.
I arkivsaksnl t41286-t37 og 139 punkt 6 trafikk, støy og støv. Planprosess har ikke

tatt

til at Ringerike kommune har endret skolevei til også å gjelde Nymobakken da det i
20L7 ble etablert busslomme ved planlagt avklÓringtil Norstone der alle barn iVellet nå må

hensyn

ta buss.
I arkivsaksnr L41286-l?7 ogtt9 punkt 8 parkeringsanlegg for tilgang til friluftsområdet.
Planbeskrivelsen tar bare inn at området er brukt til orientering. Vellet henviser til at det ikke
er tatt hensyn til Ringeriksmaraton, Villmann Night-run, Foreningen treningsglede 5 km,
Krokskogen sykkel ved stigruppa, Ringerike sykkelklubb terrenggruppa, Ringerike kommune
ved Aurora Hensmoen. Videre så kan det opplyses at det er brøytede stier på vinteren og
mye aktivitet som gir hardtråkkede st¡er selv i snørike vintere slik som 2Ot7/20t8.
I arkivsaksnr L41286-t37 ogt39 punkt 10 drift av anlegget.
Her er beskrevet Leuen¡ne<s0db inn i kveldsperioden. I Støysonekart i planbeskrivelse kap 6.8.3
side 107 er sonekart begrenset til å gjelde tiltaket og tar ikke hensyn til influense områdene.
Videre skal rekreasjonsområdene også tas hensyn til ellers så kan det ikke kalles
rekreasjonsområder.
Kartet har heller ikke tatt hensyn til transport ut og inn av området.
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Vågård og Omegn VEL

Det må også inn strengere føringer for hvordan dette skal håndheves da planbeskrivelse
henviser til fullt driftsdøgn for <lokal transport)) noe som påvirker naboer i særlig stor grad
og ekstra støytiltak mä settes inn.
Bussholdeplass med barn ned i 6 år som nærmeste nabo tiltungtrafikk hvor sand og støv
fyker av lastebillass. Dette sammen med forurensing av vei kan medføre eksila glatt
kjørebane rett ved holdeplass.
Krav

til grønnstruktur

I planbeskrivelse viser tiltakshaver til en grønnstruktur med buffersone på 50m. Dette må ¡nn
i reguleringsplanen hvordan dette skal håndteres. Voll samt driftsvei og ett tiltak som ikke
kan ha vegetasjon tett innpå seg medfører at ¡ praks¡s så er det ikke noen grØnnstruktur med
stØy og støv begrensende effekt. Dette viser også planbeskrivelse med henvisning til egen 3d
modell. Ungskogen som sto der hogges lor øvr)g ned i disse dager samt at det ¡ dag også er
en kraftlinje der det heller ikke kan være vegetasjon.

For Vågård og Omegn Vel
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Vågård Vel
v/Øystein Nordbø
Sørflatveien 28
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
v/Rådmann Tore Isaksen

KLAGE PÅ VEDTAK OM MASSEUTTAK HENSMOEN
Viser til det politiske møtet i hovedkomiteen for miljø- og areal den 6. d.m. Vi påklager
herved vedtaket som ble fattet av politikerne. Begrunnelseskravet i plan- og bygningsloven er
ikke ivaretatt:
Av saksframlegget eller begrunnelsen for vedtak skal det framgå hvordan virkningene av
planforslag eller søknad og innkomne uttalelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse
er tillagt ved vedtaket, særlig når det gjelder valg av alternativer, jnf. 14-3.
Det står ingenting i vedtaket om hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert, ref.
møteprotokollen. Bla. bekymringen til Jernbaneverket for utglidninger mot jernbanen, som
går på baksiden av åsen mot grustaket. Til orientering er det også boliger her.
Dessuten er avbøtende tiltak et rikspolitisk krav når man bygger ned barns friarealer, men det
står jo heller ingenting i planforslaget om avbøtingstiltak for barna?
I stedet for å ivareta innbyggernes interesser vektlegger Ringerike kommune hensyn som er
utenfor de oppgaver forvaltningen er ment å ivareta. Utenforliggende hensyn som behovet for
byggeråstoffet for asfalt- og betongbransjen utenfor kommunens grenser blir vektlagt i
saksframlegget.
Følgende påstand i saksfremlegget er dessuten brudd på saklighetsprinsippet i norsk
forvaltning: Uten fremtidig drift i sandtaket kan virksomhetene på Hensmoen bli tvunget
til å flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak. Dette faller på sin egen
urimelighet når det samtidig står i saksframlegget at Myrvang AS forsyner hele
østlandsområdet med naturressursen, hvilket betyr at virksomhetene på Hensmoen ikke
trenger råstoffutvinning rett utenfor døra!
Vi tillater oss å legge til at plan – og bygningslovens formål er å fremme bærekraftig utvikling
til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Imøteser rådmannens
tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Vågård Vel
Øystein Nordbø

Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 28.06.2018 12:14:17
Emne: VS: Klage vedtak om detaljreg. Hensmoen
Vedlegg: 30. mai 2017 - Innspill Hensmoen.docx; 16_28107-25Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram
tilkommunedelplan for ny E16 Nymoen-Eggemoen i Ringerike kommune med vedlegg.pdf

Fra: Einar Rokseth [mailto:einar.rokseth@hotmail.com]
Sendt: tirsdag 26. juni 2018 10:49
Til: Grethe Tollefsen <Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>; Mari Solheim Sandsund <Mari.Solheim.Sandsund@ringerike.kommune.no>;
fmbubki@fylkesmannen.no; fmbupost@fylkesmannen.no
Emne: Klage vedtak om detaljreg. Hensmoen

Hei, jeg påklager herved kommunestyrets vedtak av 31.5.18 sak 62/18 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen.
Som nevnt i mitt innspill fra i fjor er utredning av alt. lokaliseringer et lovpålagt krav. Å henvise til temautredningen, som kun ramser opp hvor i
Ringerike det finnes grus og pukk uten å ta for seg verneverdiene er ikke en tilstrekkelig vurdering av alternativt uttakssted for Hensmoen.
Dessuten er det brukt en utdatert NGU rapport fra 2006 som kilde i temautredningen. NGU har siden den gang regristrert Hensmoen som
verneverdig i sitt grusregister, og NGUs syn på bruk av grus som byggeråstoff har endret seg: Bransjen må over til pukk fordi Norge er i ferd
med å tømmes for naturgrus.
Når det gjelder mine forslag om avbøtingstiltak blir disse avspist av rådmannen fordi de ligger utenfor planområdet. Formålet med planen var
jo å ivareta miljø og samfunn, istedet er det kun "sikring av grusressursen" som blir hensyntatt! Støyskjermer og støymålinger og istandsetting
av området er jo lovpålagt ihht. forurensningsloven og mineralloven!
For å sikre formålet med planen må det stilles krav til avbøtingstiltak, også utenfor planområdet. Viser til uttalelse fra Sivilombudsmannen:

Det er på det rene at det er anledning til å stille krav om opparbeidelse av tiltak utenfor reguleringsområdet, dersom det er av «hensyn til tilstøtende arealer og
til de interesser som totalt sett knytter seg til de områder det gjelder.

Hen ballplass ligger dessuten inne i planområdet. Dere er jo helt på jordet når dere snakker om et området ved Spenncon? Ballplassen er
merket av på markslagskartet som ligger inne på Ringerike kommunes egne sider, se for øvrig forstudien fra 2012 på s. 16. Da jeg var aktiv i
velforeningen på 1990-tallet skulle vi ruste opp ballplassen, men store betongelementer ble henlagt på plassen. Spenncon fjernet for øvrig
disse for 3 år siden.
Storetjern er dessuten ikke lenger drikkevannskilde. Østre Hen vannverk ble lagt ned i 2016.
Ber om at mine forslag til avbøtingstiltak blir vurdert på nytt, og at alternative lokaliseringer som er mindre konfliktfylt enn Hensmoen blir
utredet.
Mvh Einar Rokseth

Hilde Hatlestad
Nymofaret 15
3516 Hønefoss

Nymoen, 22. Juni 2018

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

KLAGE PÅ MASSEUTVIDELSER HENSMOEN – SAK 62/18 379
Jeg fastholder min klage, og ber Fylkesmannen evt. Sivilombudsmannen gå
nøyere gjennom denne saken.
En plan kan ikke vedtas om arbeidet ikke er gjort i henhold til gjeldende
lovverk, skriver Ringerike kommune som tilsvar på min klage datert 9.5.17.
Dersom Ringerike kommune hadde fulgt lovverket, og informert berørte
parter og allmennheten om den planlagte arealendringen av friluftsområdet
på Hensmoen i 1994, ville plankartet helt åpenbart sett annerledes ut i dag.
Kommunen påstår at planen var ute på høring hos kommunale etater og råd,
andre lokale offentlige etater/instanser, fylkeskommunale og s tatlige etater,
lokale næringslivsorganisasjoner og offentlige institusjoner, nabo -og
samarbeidskommuner, politiske partier og ungdomslag, velforeninger,
landbrukets organisasjoner, diverse lag og foreninger.
MEN: Det stod ingenting i papirene som var ute på høring om at 900 dekar av
friluftsområdet på Hensmoen skulle settes av til grustak! Varsel og
kunngjøring skal ha et innhold som er tilstrekkelig slik at det fremgår hva
saken gjelder, og ellers ha et innhold som gir de berørte mulighet til å
ivareta sine interesser, ref. Forvaltningsloven.
Jeg har vært på rådhuset og gått gjennom samtlige kommunestyreprotokoller
fra 1977. Det står ingenting om arealendringen av 900 dekar av
friluftsområdet på Hensmoen.
Terskelen for at Fylkesmannen overprøver en sak uten innsigelse er svært
høy. Denne saken ville derfor fått et helt annet utfall dersom Ringerike
kommune hadde overholdt lovbestemmelsene ved planendringen i 1994. Det

vedtatte planforslaget kan ikke under noen omstendigheter aksepteres.
Med hilsen
Hilde Hatlestad
PS.Vår eiendom på Nymoen er blant svært mange som blir kraftig berørt av
masseutvidelsene. De siste dagene har det blåst kraftig, og støvskyen fra
grustaket er enorm. Vi støver ned av sand fra grustaket i vårt eget hjem.
Værforhold som vind er ikke hensyntatt i planen!

Miljøvernforbundet Hønefoss
Hensveien 158
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no
Kopi: Fylkesmannen i Buskerud
10/7-18

KLAGE PÅ VEDTATT DETALJREGULERING HENSMOEN GRUSUTTAK
Overforbruk av naturressursene på Hensmoen er i ferd med å gjøre ubotelige skader, og to
masseuttak kommer i konflikt med geologiske interesser, landskap og nærrekreasjon. Planområdet
må reduseres betraktelig for å unngå en naturkatastrofe på Hensmoen.
SAMLET BELASTNING
Prinsippet om økosystemtilnærming har sitt utspring i internasjonal rett, men den samlede
belastningen på Hensmoen er likevel ikke vurdert. Det er ikke kun effekten på planområdet man
må se på. Effekten på naturen må ses i sammenheng med de andre miljøforurensende
virksomhetene som holder til på Hensmoen.
Blant annet flyter det av betongslam fra virksomheten til Unicon ved inngangen til Myrvang AS, se
vedlagte bilde. Betongslammet kan havne i overvannet og tære på Begnavassdraget nedenfor.
Betong- og sement-relaterte produkter er svært giftig for vannlevende organismer. Bekker og elver
vil måtte bruke mer enn et tiår på å gjenopprette skaden fra et enkelt utslipp av avløpsvann fra
restbetong, som kan inneholde bly, pcb og asbest.
Kommunen må innta en økosystemtilnærming, og vurdere den samlede belasting for å kunne
forsikre om at det ikke skjer overbelastning av økosystemet på Hensmoen.
VESLETJERN
Kommunen bryter loven når kontradiksjonsprinsippet ikke følges i saken. Alle parter skal høres.
Usikkerheten når det gjelder Vesletjern må inngå i saksbehandlingen. Kommunen kan ikke kun
forholde seg til opplysningene tiltakshaver framskaffer. Påstanden om at vannstand og vannkvalitet
i Vesletjern ikke vil påvirkes er meget tvilsom, fordi tilrenningsmønsteret for overflate- og
markvann blir et helt annet. Det er ikke mulig å spå om dette!
Dr. philos i limonlogi, Dag Hongve, uttaler: grustak ned til større dyp enn tjernas maksimaldyp, vil
med stor sannsynlighet føre til drenering og senkning av vannstanden.
Vi har også snakket med Johannes Kjensmo, tidligere professor i limnologi ved Universitetet i Oslo.
Han har skrevet en forskningsrapport om grytehullstjerna på Hensmoen. Planområdet kan ligge i
tjernas nedbørsfelt, og grustaksutvidelser vil dermed kunne medføre store negative konsekvenser
for vannene. Hva kommer fra nedslagsfeltet? Hvordan sirkulerer oksygenet? Kommer det vann inn i
Vesletjern lenger oppover? Vi har for øvrig observert en tørrlagt bekk syd for tjernet.

Kåre Elgmork, tidligere ferskvannsøkolog og professor i zoologi ved UiO, skriver i en vernerapport
om Hensmoen at flatehogst i vannenes nedslagsfelt vil kunne endre dreneringsforholdene og
dermed vannenes karakter. Hensmoen er veldig flat og da er det vanskelig å finne ut hvor
nedslagsfeltet går.
Å utelate så viktig informasjon i planarbeidet kan resultere i at det skjer en miljøkatastrofe på
Hensmoen.
VANNTEMA
Det fremkommer stor usikkerhet rundt vanntema i konsekvensutredningen, og det står at
fjelltopografien sannsynligvis er preget av mindre koller og kløfter under løsmassedekket og at
grunnvannet kan styres og ligge i flere «bassenger» avhengig av fjellgrunn. Grunnvann i fjell er
kjent for å være mer sårbart for forurensningspåvirkning, og strømningshastighetene i
sprekkesystemene kan bli store, slik at eventuelle forurensninger kan transporteres raskt over store
avstander.
Grunnvannsforekomsten vil dessuten bli svært dårlig beskyttet med kun to meter umettet sone.
Forekomsten blir derfor svært sårbar og tiltaket er dermed i strid med vanndirektivet. Status i
henhold til vanndirektivets retningslinjer beregnes på grunnlag av belastning og sårbarhet.
For å dokumentere at det ikke kommer forurensende stoffer til grunnvannet må det gjennomføres
overvåkning av grunnvannskvaliteten ved prøvetaking av grunnvann fra flere peilebrønner i
grustakene. Prøvetakingshyppigheten må settes til min. hver uke. Ved hver prøvetaking må det også
foretas målinger av grunnvannsnivå. Det må settes alarm på anlegget som varsler om eventuell
forurensning m.m.
Prøvetakingshyppighet må intensiveres og/eller analyseparameterne utvides ved følgende forhold:
Endring i elektrisk ledningsevne eller grunnvannsnivå.
DRIKKEVANN
Grunnvannsforekomsten på Hensmoen forsyner Nybyen vannverk, og rent grunnvann er livsviktig.
Kommunen må ta hensyn til denne viktige vannressursen ved å utarbeide
klausuleringsbestemmelser som sikrer rent drikkevann for lokalbefolkningen.
Det må også settes krav til eventuell videreforedling av løsmassene. All produksjon som krever
bruk av kjemikalier, olje eller andre forurensende stoffer må forbys eller kun tillates etter søknad
som beskriver hvordan forurensende stoffer håndteres og hvilke tiltak som gjennomføres for å
hindre forurensning.
Oppholdstiden for grunnvannsstrømning i mettet vannfase er ikke beregnet. Dagens renseeffekt vil
reduseres betraktelig med uttak ned til to meter over grunnvannet. Dermed har man liten tid til å
iverksette tiltak ved eventuelle forurensninger.
Den mest effektive renseevnen oppnås ved strømning i umettet sone, det vil si fra overflaten og ned
til grunnvannsspeilet. Vann som infiltrerer i bunnen av grustaket vil bruke kort tid på å nå
grunnvannsspeilet. Det må derfor undersøkes hvor lang tid dette tar før en eventuell godkjenning
finner sted.
MOP
For å ivareta hensynet til dem som bor og ferdes nær grustaket, samt til natur- og miljøvern ellers,
må tiltakshaverne utarbeide en miljøoppfølgingsplan (MOP). Hjemmel for MOPen finnes i

internkontrollforskriften ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter”.
Miljøpremisser og oppnådde resultater må være tilgjengelige for berørte myndigheter og
allmennheten. Tiltakshaverne må også sørge for at det blir utarbeidet en varslingsplan.
Tiltakhaverne må utpeke en miljøkoordinator som skal ha det daglige ansvaret for miljøarbeidet og
som skal se til at det blir gjennomført i henhold til beskrevne prosedyrer.
Miljøoppfølgingsplanen skal fokusere på hvordan hensynet til ytre miljø, samt miljøkrav fastsatt i
lover og forskrifter ivaretas i selve driftsfasen. Miljøoppfølgingsplanen er et bindende dokument for
alle som er involvert i arbeidet inne på planområdet.
AVBØTINGSTILTAK
Planprogrammet ble fastsatt 15. oktober 2013 med følgende vedtak:
I den videre planprosessen vil formannskapet presisere viktigheten av gjennom samarbeid å finne
tilstrekkelige avbøtende tiltak med hensyn til naboer og friluftsliv. Spesielt kan nevnes hensyntagen
til barns oppvekstmiljø og tilstrekkelige vegetasjonssoner mot boligområder.
Dette er ikke fulgt opp, hverken i planprosessen eller i vedtatt plan. Tiltaket skaper negative
virkninger av stor betydning, bla. økt trafikk og tap av friluftsområder slik at kun tjerna og
områdene rundt disse blir stående igjen dersom planen gjennomføres.
Knuseverket og sorteringsanlegget må av miljøhensyn bygges inn, hvilket også påpekes på
regjeringen.no. Man skal ikke måtte gå på tur på Hensmoen med øretelefoner fordi bråket fra
grustaket ødelegger rekreasjonsverdiene! Grønnstruktur, buffersoner og hensynssoner samt
parkeringsplasser må etableres inne i planområdet.
Regulert parkeringsareal og gang og sykkelsti som gir god tilgjengelighet for besøkende i
naturområdet må inn i planen og antall parkeringsplasser må spesifiseres. Hensmoen er mye brukt
av veldig mange og parkeringsplassen må også være av en såpass størrelse at barnehagebussen kan
parkere og snu på plassen.
I Håndbok N100 står det at behovet for egne tiltak for gang- og sykkeltrafikken vurderes særskilt
fra prosjekt til prosjekt. To enorme grustak på Hensmoen medfører mye tungtrafikk på veien
mellom Vågård og Nymoen. Gang- og sykkelvei må derfor etableres for å imøtekomme kravet om å
ivareta barn og unges interesser. Kommunen må kreve at dette blir gjennomført før Norstone
etablerer nok et grustak i nærmiljøet til barn og unge.
Vegetasjon må bevares med henblikk på å oppnå skjermvirkning, og skogen på Hensmoen kan
derfor ikke hugges eller fjernes etter tiltakshavers eget forgodtbefinnende. Områdene nær
bruddkanten må beplantes for skjerming mot tilgrensende arealer. Det må fylles på med
mat /vekstjord som toppdekke, som beplantes med større trær som gir rask skjermingseffekt, i
samråd med gartner. Minimum plantehøyde på 80 cm – 120 cm.
Det må utvikles sammenhengende grønnstruktur /turdrag (pbl. § 12-5 nr. 3) fra Vågård og fra
Nymoen og fram til friluftsområdet. Turdraget må ha en bredde på minst 30 meter, blant annet for å
ivareta økologiske – og rekreative verdier.
GEOPARK/LANDSKAPSKONVENSJONEN
Vårt forslag om å etablere geopark på Hensmoen som et avbøtingstiltak blir avspist med: det er

dessverre ikke noe kommunen vil kunnet ta initiativ til.
Hvem andre skal ta initiativ til dette hvis ikke kommunen?
Regiongeologen har bistått i utviklingen av flere geologiske og geokulturelle attraksjoner siden
1999 i flere kommuner i Buskerud/Vestfold og Telemark.
En geopark på Hensmoen vil bidra til å bevisstgjøre folk i det sivile samfunnet, private
organisasjoner og offentlige etater og øke kunnskapene om landskapet i nærmiljøet hvilket er helt i
tråd med landskapskonvensjonen som Norge har godkjent og forpliktet seg til å følge opp.
Geologiske verdier omfattes dessuten også av naturmangfoldloven og planen må derfor ivareta
Hensmoens kvartærgeologiske verdier.
Det står for øvrig i sakspapirene at dødislandskapet blir ikke berørt (!). Bevisstgjøring av lokale
naturverdier er åpenbart særs viktig i Ringerike kommune. Det bølgende og småkuperte
istidslandskapet og de tørrlagte dødisgropene i planområdet er spor etter smeltingen av
innlandsisen. Dødislandskapet blir i aller høyeste grad berørt! Hensmoen er en sandmo avsatt i
sjøvann etter siste istid, og er et karakteristisk landskap på Ringerike, som nå er i ferd med å gå tapt.
Kommunestyret har bedt rådmannen om å arbeide med etablering av en geopark i Hensmoen
området, og tiltakshaverne må kunne bidra til en realisering for å imøtekomme kravet om
avbøtingstiltak dersom det mot formodning fortsatt skal tas ut verdifull naturgrus fra Hensmoen.
KLIMA- OG MILJØHENSYN
Transport av grus og pukk står for 20 prosent av all tungtransport på norske veier, og i stedet for å
bruke mobile knuseverk fraktes den verdifulle naturgrusen på Hensmoen langs veiene på
hele østlandet.
Plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g stiller krav om at planleggingen skal ta klimahensyn
gjennom løsninger for transport. Likevel skriver rådmannen i et notat til politikerne at Unicons
avdeling på Gjøvik er avhengig av tilslag fra Hensmoen!
KULTURMINNER
På tross av at enorme arealer er avsatt i arealplanen som masseuttak er det vedtatt at et LNF-område
mot Nymoen skal inngå i planen. Dette området er ikke undersøkt av fylkeskommunens arkeologer.
I dette lille friområdet er det mange groper, som kan være dyregroper fra førhistorisk tid. Flere
dyregroper og fangstanlegg ble registrert i nærområdet for 50 år siden, og masseutvidelser kan ikke
foretas før undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9 er ivaretatt.
Dessuten er det flere kulturminner på Hensmoen som Mølleveien og Ingeborgstien. Disse er av stor
lokal betydning, se tidligere innspill fra Harry Dahl.
REGULRINGSBESTEMMELSER
Det er viktig at bestemmelsene er så presise og konkrete som mulig.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at området gradvis vil istandsettes og at i takt
med uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal
i takt med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det må fremgå helt klart at dette er arealer som skal benyttes til friluftsformål. Etterbruk skal
fastsettes i reguleringsplanen, ref. regjeringen.no

Antall parkeringsplasser må angis.
Hvor ofte Nymobakken skal renses for sand/støv og opprensking av grøfter må angis.
ALTERNATIVE LOKALISERINGER
Temautredning danner overhodet ikke grunnlag for vurdering av alternative uttaksområder slik
kommunen påstår.
I saksframlegget til politikerne datert 28. mai 2013 står det at geologiske verdier også skal vurderes
i utredningen. Dette blir likevel unnlatt og kommunen skriver til oss: temautredningen er nå
avgrensa til masseforvaltning, både av hensyn til framdrift/kapasitet, kommunens kompetanse og
ansvarsområde. Avgrensning er nødvendig for å komme i mål med plan- og utredningsarbeidet som
skal gjøres ifm. kommuneplanarbeidet. Kommunen er heller ikke vernemyndighet, annet enn å
fastslå arealbruk gjennom arealplaner etter plan- og bygningsloven.
Å unnlate verneverdiene grunnet hastverk og manglende kompetanse i et så viktig plandokument er
ikke akseptabelt!
For at politikerne skal kunne ta stilling til hvilke alternativer som er best for samfunnet, må de ha et
beslutningsgrunnlag. Da må det foreligge en beskrivelse av hvilke alternativer som er vurdert, og
hvordan disse er vurdert. Uten slik kunnskap, er det vanskelig å ta stilling til om det foreligger
alternativer som ved nærmere undersøkelser kan vise seg å være mer aktuelle, og følgelig om det
bør kreves utredning av flere alternativer.
Kommunen har heller ikke tatt hensyn til at det finnes tilsvarende naturressurser andre steder i
Ringerike, og at NGU ønsker økt bruk av pukk fordi Norge tømmes for naturgrus i rekordfart. At
ressursen er registrert som nasjonalt viktig er ikke ensbetydene med at det er dokumentert et behov
for å doble det årlige uttaket av naturressursen på Hensmoen.
KUNNSKAPSMANGEL
I Norge er det vedtatt at vi skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturen. God og oppdatert
kunnskap om naturmangfoldet er en forutsetning for dette. En utdatert NGU-rapport fra 2006
danner grunnlag for nevnte temautredning. NGU har i ettertid registrert Hensmoen som verneverdig
i grusregisteret og uttaler offentlig at fordi grus er en begrenset ressurs, bør det oppmuntres til bruk
av pukk fremfor grus. Samtidig leser vi følgende i sakspapirene: Ringerike kommune er enige i at
det bør oppmuntres til en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder sand/grus og
alternative prosjekter.
Dette er jo ikke annet enn tom retorikk all den tid kommunen legger til rette for økt uttak av
naturgrus!
Rådmannen har, på bakgrunn av «de mange uttalelser», utarbeidet et alternativ forslag som ble
framlagt politikerne med følgende ordlyd: Dersom det er ønske om å begrense uttaksområde, er
følgende alternativt vedtakspunkt 2 utarbeidet: Konklusjon: Samlet vurdering: Rådmannen er
positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel.
Rådmannens positive holdning til full utnyttelse strider med saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven: «Forvaltningsorganet skal opptre upartisk og det må søkes å få frem både det
som taler til gunst og ugunst for en part.» Hvilket alternativ som er best for samfunnet, hvilket
vurderinger som ligger til grunn for valg av dette alternativet er forhold rådmannen utelater, og
vedtaket strider dermed med naturmangfoldloven § 7.

UGYLDIG AREALPLAN
Fylkesmannen har uttalt at kommunen som lokal planmyndighet må avveie friluftsinteressene mot
næringsinteressene i denne saken. Hvordan er avveiningen gjort? Rådmannen forholder seg kun til
overordna plan, som til overmål ikke kan dokumenteres at har vært gjenstand for hverken
saksbehandling eller politisk behandling.
Å tillate to grustak i dette verdifulle natur- og rekreasjonsområdet strider dessuten med kommunens
egen samfunnsplan, hvor det står at Ringerike skal ha en bærekraftig masseforvaltning, herunder
sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og samfunnsbelastning:
utnyttig av eksisterende uttak skal prioriteres fremfor å åpne nye områder.
Å sikre grusressursen for fremtidig behov er jo stikk i strid med realitetene - nemlig å åpne opp for
nok et grustak i det lille som er igjen av naturområdet på Hensmoen! Det oppstår overproduksjon,
hvilket framkom på informasjonsmøte på kantina på Spenncon 24.3.14 hvor også kommunens
saksbehandlere deltok.
For å vareta interessene til de som berøres negativt av et planvedtak, skal uttrykket «forhold som er
avgjort tidligere» ikke gis en for vid tolkning. Det hefter vesentlige svakheter ved planen om
grustak i det verneverdige og populære landskapet på Hensmoen, hvilket tilsier at den bør
underkjennes basert på ny kunnskap. Den kunnskapen og de nye forhold som nå gjør
innsigelse aktuelt var ikke tilgjengelig for innsigelsesorganet ved tidligere kommuneplanrulleringer.
Arealplanen viser seg å få vesentlig mer vidtgående negative virkninger enn
lagt til grunn opprinnelig da Hensmoen ble satt av på plankartet uten noen form for miljøfaglige
vurderinger i 1994.
Fylkesmannen er rette myndighet med innsigelseskompetanse og har ansvaret for å ivareta
interessene til natur og mennesker. Kopi av vår klage sendes derfor dit.
Miljøvennlig hilsen
Miljøvernforbundet Hønefoss
Eva Liell

Fra: Olav Djønne[ol-dj@online.no]
Dato: 22.06.2018 09:30:21
Til: "mailto:Mari.Solheim.Sandsund"@ringerike.kommune.no; Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no; Kihle, Brede;
FMBU Postmottak
Tittel: Klage på kommunestyrets vedtak om to grustak på Hensmoen

Hei.
Da saken om masseutvidelsene på Hensmoen var oppe til førstegangsbehandling, valgte politikerne å
utsette planene ref. Ringerikes Blad 19.3.13.
I etterkant laget rådmannen et notat til politikerne hvor det sto:
Ved endring av kommuneplanen som medfører forhindring av uttak av verdiene som er avtalefestet og tap
av verdier det er investert for, kan kommunen pådra seg et erstatningssøksmål. Notat 10.4.13
Spørsmålet om mulig søksmål for kommunen hvis arealet for masseuttak ble redusert/endret, er en juridisk
problemstilling som ikke var en den av høringen da planforslaget for Hensmoen ble lagt ut til offentlig
ettersyn. Likevel er det nettopp dette som ble førende for hele behandlingen av saken. Oppstart
av planprosessen ble enstemmig vedtatt av politikerne da rådmannen "truet" med søksmål i nevnte notat.
Alternative lokaliseringer er heller ikke utredet i planprosessen på tross av at dette overhodet ikke er avklart
på kommuneplannivå tidligere. Dette er en klar saksbehandlingsfeil.
Det er et sentralt prinsipp i både norsk og internasjonal miljørett å redusere miljøskadene ved å utrede
alternative lokalisering med mindre skadelige miljøpåvirkninger.
På Eggemoen ble det avsatt et stort område til masseuttak i kommuneplanen i 2007. Eggemoen er et
realistisk og relevant alternativ uten boligområder i nærheten, og med kort vei til markedet (Spenncon).
Området har dessuten samme grunneier som på Hensmoen.
Ifølge Mari Sandsund i Ringerike kommune er ikke området på Eggemoen juridisk bindende fordi det ikke
finnes hensynssoner på vedtakstidspunktet. Ettersom Hensmoen ble avsatt til masseuttak i kommuneplanen
i 1994 kun ved å skravere kartet finnes det ikke hensynssoner her heller. Ergo er ikke arealdelen over
Hensmoen juridisk bindende og politikerne har blitt feilinformert helt siden oppstarten i 2013.
Vedtak fattet i kommunestyret 31.5.18 må derfor erklæres ugyldig, og Ringerike kommune må utrede
lokaliseringsalternativer til Hensmoen og politikerne må informeres om at en arealdel ikke er statisk.
Viser for øvrig til tidligere korrespondanse med Brede Kihle hos Fylkesmannen når det gjelder manglende
utredninger av lokaliseringsalternativer og manglende politisk behandling da masseuttaket på Hensmoen ble
lagt inn i kommuneplanen i 1994. Fylkesmannen må gå grundigere inn i de juridiske problemstillingene vedr.
planvedtaket slik som forespeilet i e‐post datert 13.4.18. Har derfor Fylkesmannen i kopifeltet.
For ordens skyld legger jeg ved mitt innspill til høringen i fjor.
Med vennlig hilsen
Olav Djønne
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Det er med sorg man mottar kartet over hvilke områder som går tapt for kommende
generasjoner når man studerer grustakutvidelsen på Hensmoen. Dette er kortsiktig
økonomisk gevinst på bekostning av de neste generasjoners mulighet til å bruke naturen til
fysisk aktivitet i lett tilgjengelig natur, bærplukking, soppsanking etc. Hensmoen er bare en
av våre furumoer som er under voldsomt press fra økonomiske interesser. Kilemoen
forsvinner også gradvis til grusindustrien, Eggemoen blir kraftig redusert når Tronrud,
Forsvaret og den nye planlagte veien forsyner seg av området. Disse furumoene brukes hele
året av Ringerikes befolkning – en bruk som gir seg utslag i innsparinger på helsebudsjettet –
men som er summer som likevel aldri kommer fysisk med på et budsjett. De kommende
generasjoner kommer kanskje til å spørre oss eldre om noe de hadde hørte Ringerike hadde
mye av for mange år siden – fine, myke stier der man kunne jogge – og fine skitraseer om
vinteren. Jeg må be kommunen om å tenke seg litt om før den omfavner disse kortsiktige
planene. Blir moene ødelagt – så er det for alltid!

Vennlig hilsen
Ola T. Bjørntvedt, lektor
Tolpinrudveien 33
3510 Hønefoss
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NOTAT

SAMM ENDRAG
Det er mottatt 7 klagerog 2 uttalelsetil vedtak av reguleringsplani kommunestyret31. mai 2018, se
tabell 1 nedenfor.
Tabell1: Mottatte klager/merknadertil planvedtaket
Nr. Navn

Dato

1

Leifsen/Granheim

03.07.2018

2

Vågårdog OmegnVel

02.07.2018

3

VågårdVel

22.06.2018

4

EinarRokseth

26.06.2018

5

Hilde Hatlestad

22.06.2018

6

MiljøvernforbundetHønefoss

10.07.2018

7

OlavDjønne

22.06.2018

8

Harry Dahl(uttalelse)

Udatert

9

Ola Bjørntvedt(uttalelse)

05.06.2018

1. GENERELT
Klagenevarierer en del i innhold. Noenav klageneer rettet mot kommunensom planmyndighet,
noen bærer preg av høringsuttalelse/omkampav tema som er behandlettidligere i planprosessen.
Vi har forsøkt å kommentereklagenekortfattet.

2. LEIFSEN/GRAN
HEIM
1. Planprosess:
Tiltakshavermener dialogen med Granheimhar vært god. I tillegg til informasjonsmøterhar det vært
møter med Granheimsammenmed kommunenog det ble gjennomførtbefaringi området rundt og
på eiendommentil Granheimden 31.05.17.
Mangeav de tiltakene som ble foreslått på dette møtet ble innarbeideti planen, herunder:Økt
avstandtil uttaksområde,skjermingsvoller,begrensetbruk av driftsvegenforbi Granheim,la skogen
mellom Granheimog grustaketbestå,grøfte renskog kosting/renhold av Nymobakken.
2. Faktiskeforhold:
Nattkjøring:
Det forekommerutkjøring av varer i nattperiodennår kunder som produsererbetong og asfalt
jobber om natten. Det har blitt kjørt ut lassi nattperiodenså lengedet har vært grustakpå
Hensmoen.
Tiltakshaverønskerå begrensedennekjøringensåmye som mulig slik at det er minst mulig kjøring i
nattperioden.Tiltakshaverfører statistikkover antall lasssom er kjørt ut i nattperioden.Myrvang
haddeen samtalemed Granheimog tiltakshaverskunder om nattkjøring 25. juni 2018. Etter denne
samtalenhar det kun blitt kjørt ut 1 lassforbi Granheimmellom 23:00og 06:00fra HeenGrustak.
Støv:
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Det ble gjennomførtstøvmålingerhos Granheimi 2012i en 12 mnd. periode som viste målinger
under grenseverdieneangitt i forurensningsforskriftenskap. 30. Det er ogsåstartet opp nye
støvmålingerpå eiendommentil Granheimi juli 2018med en varighetpå 12 mnd. for å kartlegge
støvbelastningenfra grustaket.
Transport:
For å bedre ulempenetil Granheimhar tiltakshaversøkt om nedsatt fartsgrenseforbi Granheimfra
50 km/t til 30 km/t . Dette vil genereremindre støv og støy. Det er ogsåsøkt om modul-vogntog
(vogntogmed større lastekapasitet,opp mot 60 tonn) slik at man kan få med mer varer pr tur for å
redusereantall passeringer
. Det er ikke endeligavklart fra Statensvegvesenennå.
Eiendommen:
Eiendommentil Granheimble i sin tid byggetav EdvardMyrvangsom drev HeenGrustak,og ble
byggetnærmestmulig grustaketfordi det var praktisk.Den ble solgt til Granheimnår grustaketvar i
full drift.
Det er ikke utenkeligat tiltakshaverønskerå kjøpe denneeiendommenhvis den blir lagt ut til salg.
Eiendommenligger nær inntil uttaket og er den boligensom blir mest berørt av driften.

3. VÅGÅRDOGOMEGNVEL
Påstandom ugyldig arealplanmå besvaresav kommunen.
Vågårdog OmegnVel har diversemerknaderknyttet til påstanderom feilaktig eller mangelfull
planbeskrivelseog konsekvensutredning.
Tiltakshaverviser til kommunestyretsvedtak,
reguleringsbestemmelser
og plankart.
Vegetasjon: Det visestil kommunestyretsvedtakpkt. 4 og reguleringsbestemmelsene
§ 4, §§ 2.1.7og
2.1.12.
Trafikk,støy og støv: Støy,støv og trafikk har blitt utredet som en del av planarbeidet, og det er
innarbeidetavbøtendetiltak i reguleringsbestemmelsene
for støy og støv. Det visesfor øvrigtil
kommunestyretsvedtak pkt. 6 og §§ 6.1, 6.3, 6.6.1, 2.1.8,2.1.9,2.1.10i reguleringsbestemmelsene
.
Der står det at ved etableringav nye bygningerog anleggfor industriell virksomhetskal det gjøres
rede for tiltakets konsekvenseri forbindelsemed rammetillatelse, herundertrafikk, støy og støv.
Parkering:det visestil kommunestyretsvedtakpkt. 8 som påleggerden eller de som har
utvinningsrettå sette i gangen prosessfor å etablereparkeringsplassfor allmennheteninnen ett år
etter planvedtak.

4. VÅGÅRDVEL
Klagenomhandlerelementersom kommunenmå svareut.

5. ROKSETH
Alternativelokaliseringermå besvaresav kommunen.
Tiltakshaverforslår avbøtendetiltak innenfor planområdet.Avbøtendetiltak utenfor planområdeter
ikke en del av dennereguleringsplanen.
NGUhar klassifisertgrusressursenpå Hensmoenog Kilemoensom nasjonaltviktig.
Kvartærgeologiske
verdier i området er omhandleti planen.Tiltakshaverhar nylig vært i dialog med
NGUsom påpekerat grusressursener av så god kvalitet at den må vernesmot nedbygging.Det er en
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misforståelseat NGUmener grusressursener verneverdig,dvs. at den ikke skalutnyttes. Det
henvisestil NGUsin uttalelsetil klagerhvor NGUforklarer sitt standpunkt(ref 17/00307-4).
Uttalelsener vedlagt.
Hen ballplasser ikke lengeri bruk, se illustrasjonnedenfor.

VedlagtInnspill i høringsperiodenble kommentert av tiltakshaverfør 2.gangsbehandlingav planen.

6. HILDEHATLESTAD
Klagenomhandlerelementersom kommunenmå svareut.

7. MILJØVERN
FORBUN
DETHØNEFOSS
MiljøvernforbundetHønefosshar diversemerknaderknyttet til påstanderom feilaktig eller
mangelfullplanbeskrivelseog konsekvensutredning.
Tiltakshaverviser til kommunestyrets vedtak,
reguleringsbestemmelser
og plankart.
Grunnvann,vannstand,vannkvalitet, drikkevann:det visestil kommunestyretsvedtakpkt. 3 og §§
2.1.5,6.2 i reguleringsbestemmelsene.
Miljøoppfølgingsprogram(MOP)
Tiltakshaverfølger kap. 30 i forurensingsforskriften,gitt driftskonsesjonog driftsplan i henholdtil
minerallovenog reguleringsbestemmelser
i Plan og bygningsloven
. Til sammenivaretar foran nevnte
lovverk/tillatelseroppfyller det et MOP.
Avbøtendetiltak
Det visestil en rekkeavbøtendetiltak som er sikret i reguleringsbestemmelsene
eller i
kommunestyretsvedtak.Noen kommentarertil Miljøvernforbundetsmerknader:
•
•
•
•
•

Innbyggingav sorteringsanleggog knuseverk: Støyberegningerviser at støynivåetligger
lavereenn angitte grenseverdier i gjeldendeforskrifter.
Tilretteleggingfor parkeringsplasserer omtalt i kommunestyretsvedtakpkt. 8.
Opparbeidingav turvei er omtalt i kommunestyretsvedtakpkt. 7 og i
reguleringsbestemmelsene
§ 6.5.
Etterbrukkan ikke fastsettesi dette planforslaget,jf. kommunestyretsvedtakpkt. 11 og § 6.7
i bestemmelsene.
Vegetasjonog istandsetting: Det visestil kommunestyretsvedtak pkt. 4 og
reguleringsbestemmelsene
§ 4, §§ 2.1.7,2.1.12.
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Vurderingav kvartærgeologiskeverdier er omhandleti utredningen.
Vurderingav alternative lokaliseringerog ugyldigarealplanmå besvaresav kommunen.

8. OLAVDJØNNE
Spørsmålvedr søksmål,saksbehandlingsfeil
og vurderingerav alternativelokaliseringermå besvares
av Ringerikekommune.
Vedlagtinnspill til høringenble kommentert av tiltakshaverfør 2. gangsbehandlingav planen.

9. HARRYDAHL
Dahlsynesdet er vanskeligå forsonesegmed planvedtaket. Haner skuffet over prosessenog
medvirkningen.

10.

OLAT BJØRN
TVEDT

Bjørntvedtregistrerermed stor sorg at nok en furumo på Ringerikeer under stort pressfra
økonomiskeinteresser.Hanber kommunentenke segom en gangtil.

VEDLEGG
•

NorgesGeologiskeUndersøkelse.Uttalelsetil klager– Detaljreguleringfor grusuttak
Hensmoendatert 07.08.2018,ref.: 17/00307-4.
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Ringerike kommune
Postboks 123
3502 HØNEFOSS

Deres ref.:
Vår ref.:

14/286-154
17/00307-4

Trondheim 07.08.2018

Uttalelse til klager - Detaljregulering for grusuttak Hensmoen
Vi viser til innkommet klage på vedtak i Ringerike kommunestyre 31.05.18 sak 62/18, 0605_379
Detaljregulering for Hesnmoen grusuttak, der NGU er bedt om å komme med innspill. Vi vil gjerne
kommentere klage fra Einar Rokseth.
Mineralske byggeråstoffer som sand, grus og knust stein (pukk) er ressurser som det norske
samfunnet er helt avhengig av, samtidig som det kan være ulike interesser knyttet til ressursene.
Det er derfor viktig å ha en oversikt over hvilke ressurser som –fra et kvalitetsperspektiv– er de
beste og viktigste.
NGUs virksomhet er regulert gjennom årlige tildelingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet,
Her heter det blant annet at: NGU skal ha «…et klassifikasjonssystem for mineralressurser basert
på verdiskapingspotensial og regionale ressursbehov der det fremgår om ressurser er av regional
eller nasjonal betydning.»
I Rokseths klage heter det blant annet: «Dessuten er det brukt en utdatert NGU-rapport fra 2006
som kilde i temautredningen. NGU har siden den gang registrert Hensmoen som verneverdig i sitt
grusregister, og NGUs syn på bruk av grus som byggeråstoff har endret seg: bransjen må over til
pukk fordi Norge er i ferd med å tømmes for naturgrus.»
NGUs database for grus- og pukk er Hensmoen klassifisert til å være av nasjonal betydning. Dette
er ikke med bakgrunn i verneverdier, men som ressurs som byggeråstoff.
I teksten i grus- og pukkdatabasen står «mulig verneverdig» ført opp som en «mulig konflikt».
Dette er imidlertid ikke noe NGU kan hverken avkrefte eller bekrefte, men som ble anført som en
mulig arealkonflikt da området ble kartlagt og klassifisert som grusressurs. Anmerkningen om
«mulig verneverdig» er for øvrig satt inn i forbindelse med førstegangs registering av grus og
pukkdatabasen. Dette foregikk på 1980-tallet, altså lenge før rapporten fra 2006, som klager
betegner som «utdatert».
Vi kan nevne at NGU også har etablert en database for geologisk arv, basert på eldre
registreringer. I denne basen er området registrert med bakgrunn i at området ble trukket fram som
interessant i en utredning som ble laget på 1980-tallet (Kristiansen, K. & Sollid, J.L. Forslag til
kvartærgeologisk verneverdige områder i Buskerud fylke. - Geogr. inst. Univ. i Oslo. Upublisert.).
Vi understreker imidlertid at NGU ikke har verdivurdert området som geologisk arv og har derfor
ingen oppfatning om områdets verneverdi.

Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim
Postadresse:
Postboks 6315 Torgarden, 7491 Trondheim

Telefon: 73 90 40 00 Telefax: 73 92 16 20
Foretaksnr.: NO 970 188 290

E-post: ngu@ngu.no
Internett: http://www.ngu.no

I disse dager jobbes det med en revidert rødliste for landskap i regi av Artsdatabanken, og der vil
blant annet dødislandskap være et tema. Vi understreker imidlertid at dette er et tema som
miljøforvaltningen har ansvar for, ikke NGU.
Trenden i samfunnet er at mye av bruken av byggeråstoff dreies fra grus til mer pukk. Dette har
både praktiske, økonomiske og miljømessige årsaker, som NGU ikke har innflytelse på. Grus er
imidlertid i ferd med å bli en knapphetsressurs i Norge, det er derfor NGUs vurdering at det er
viktig å ta vare på store grusavsetninger som har egenskaper som gjør at de er spesielt godt egnet
som byggeråstoff. Fortsatt er det noen bruksområder der det er vanskeligere å bruke knust fjell
enn naturgrus, slik at det fremdeles vil være behov for grus fra grustak.
Vi håper at dette er klargjørende
Med vennlig hilsen

Kari Aslaksen Aasly
Lagleder, lag for byggeråstoffer
Rolv Dahl
Utredningsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vår ref.: 17/00307-4 07.08.2018
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Saksbehandler: Rolv Magne Dahl

Uttalelse til klager - Detaljregulering for grusuttak Hensmoen
Vi viser til innkommet klage på vedtak i Ringerike kommunestyre 31.05.18 sak 62/18, 0605_379
Detaljregulering for Hensmoen grusuttak, der NGU er bedt om å komme med innspill. Vi vil gjerne
kommentere klage fra Einar Rokseth.
Mineralske byggeråstoffer som sand, grus og knust stein (pukk) er ressurser som det norske
samfunnet er helt avhengig av, samtidig som det kan være ulike interesser knyttet til ressursene.
Det er derfor viktig å ha en oversikt over hvilke ressurser som –fra et kvalitetsperspektiv– er de
beste og viktigste.
NGUs virksomhet er regulert gjennom årlige tildelingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet,
Her heter det blant annet at: NGU skal ha «…et klassifikasjonssystem for mineralressurser basert
på verdiskapingspotensial og regionale ressursbehov der det fremgår om ressurser er av regional
eller nasjonal betydning.»
I Rokseths klage heter det blant annet: «Dessuten er det brukt en utdatert NGU-rapport fra 2006
som kilde i temautredningen. NGU har siden den gang registrert Hensmoen som verneverdig i sitt
grusregister, og NGUs syn på bruk av grus som byggeråstoff har endret seg: bransjen må over til
pukk fordi Norge er i ferd med å tømmes for naturgrus.»
NGUs database for grus- og pukk er Hensmoen klassifisert til å være av nasjonal betydning. Dette
er ikke med bakgrunn i verneverdier, men som ressurs som byggeråstoff.
I teksten i grus- og pukkdatabasen står «mulig verneverdig» ført opp som en «mulig konflikt».
Dette er imidlertid ikke noe NGU kan hverken avkrefte eller bekrefte, men som ble anført som en
mulig arealkonflikt da området ble kartlagt og klassifisert som grusressurs. Anmerkningen om
«mulig verneverdig» er for øvrig satt inn i forbindelse med førstegangs registering av grus og
pukkdatabasen. Dette foregikk på 1980-tallet, altså lenge før rapporten fra 2006, som klager
betegner som «utdatert».
Vi kan nevne at NGU også har etablert en database for geologisk arv, basert på eldre
registreringer. I denne basen er området registrert med bakgrunn i at området ble trukket fram som
interessant i en utredning som ble laget på 1980-tallet (Kristiansen, K. & Sollid, J.L. Forslag til
kvartærgeologisk verneverdige områder i Buskerud fylke. - Geogr. inst. Univ. i Oslo. Upublisert.).
Vi understreker imidlertid at NGU ikke har verdivurdert området som geologisk arv og har derfor
ingen oppfatning om områdets verneverdi.

Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim
Postadresse:
Postboks 6315 Torgarden, 7491 Trondheim

Telefon: 73 90 40 00 Telefax: 73 92 16 20
Foretaksnr.: NO 970 188 290

E-post: ngu@ngu.no
Internett: http://www.ngu.no

I disse dager jobbes det med en revidert rødliste for landskap i regi av Artsdatabanken, og der vil
blant annet dødislandskap være et tema. Vi understreker imidlertid at dette er et tema som
miljøforvaltningen har ansvar for, ikke NGU.
Trenden i samfunnet er at mye av bruken av byggeråstoff dreies fra grus til mer pukk. Dette har
både praktiske, økonomiske og miljømessige årsaker, som NGU ikke har innflytelse på. Grus er
imidlertid i ferd med å bli en knapphetsressurs i Norge, det er derfor NGUs vurdering at det er
viktig å ta vare på store grusavsetninger som har egenskaper som gjør at de er spesielt godt egnet
som byggeråstoff. Fortsatt er det noen bruksområder der det er vanskeligere å bruke knust fjell
enn naturgrus, slik at det fremdeles vil være behov for grus fra grustak.
Vi håper at dette er klargjørende
Med vennlig hilsen

Kari Aslaksen Aasly
Lagleder, lag for byggeråstoffer
Rolv Dahl
Utredningsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vår ref.: 17/00307-4 07.08.2018
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RINGERIKEKOMMUNE

Hovedutvalgetfor miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
2 - kommunestrategiog plan
Formannskapet
2 - kommunestrategiog plan

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.:14/286-135

Arkiv: PLN 379

2. gangsbehandling379 Detaljreguleringfor grusuttakHensmoen
Forslag til vedtak:
::: Settinn innstillingenunderdennelinja
1. 0605_379Detaljreguleringfor Hensmoengrustakvedtas.
2. Innenforområdeavsatttil råstoffutvinningkan det foretaslagring og uttak av grus og
sandinntil 18,4 mill. m3 masser(somsvarertil ca. 27,6 mill. tonn).
InnenforBRU1 kan det tasut massermed nedreuttaksgrensepå kote 185. Innenfor
områdetfor råstoffutvinningBRU2 kan det tasut masserinntil 2 meterover
grunnvannsnivå(#1 på plankartet).
3. Grunnvannsressur
seninnenforplanområdetskal kartleggesundervidereuttak av
masser.Sørfor x-akse6676300(UTM32) skal det etableresobservasjonsbrønner
etter
uttak av sandnedtil kote 170 for å dokumenteregrunnvannsnivået
(#2 på plankartet).
Nord for x-akse6676300(UTM32) skal observasjonsbrønner
etableresfør uttak av
sanddypereennkote 175 (#3 på plankartet).Det kan ikke tasut grus underkote 170
før grunnvannstanden
er dokumentert.
4. Det skal sikresat det revegeteresmed stedegenvegetasjonrundt uttaksskrån
ingene.
Det skal sikresat det revegeteresmed stedegenvegetasjonved et nåddbunnivåi
uttaksområdetfor de enkeltedeleneav uttaksområdet.
5. Den eller de som har utvinningsretttil de to eiendommene271/8og 92/2 innenfor
uttaksområdeBRU1 og BRU2 skal søkeom driftskonsesjoni henholdtil

-

Mineralloven. Det skal lagesén felles driftsplanfor hele uttaksområdetsom i
reguleringsplanen
er angitt som BRU1 og BRU2.
6. Før etableringav bygningerog anleggfor industriell virksomhettilknyttet
masseuttaket
eller annenvirksomhetsom er forenlig med driften av masseuttaket
innenforBRU1, skal det i forbindelsemedrammetillatelsegjøresredefor tiltakets
konsekvenserfor miljø, naturressurser
og samfunn,herundertrafikk, støy og støv.
7. Turvei/driftsvei,som en forlengelseav eksisterendeturvei/driftsveiskal leggesi
bestemmelsesområde
# 4. Denneskal opparbeidesved utvidet/tildelingav ny
driftskonsesjonfor henholdsvisgnr.271/8og gnr. 92/2/2.
8. Den eller de som har utvinningsretttil de to eiendommene271/8 og 92/2 skal innenet
år ettervedtaker fattet settei gangen prosessfor å etablereparkeringsplass
som øker
tilgjengelighetentil Hensmoensom friluftsområde.
9. Støvmålingerfor gnr. 271, bnr. 122 skal innen1 år etterplanvedtakutføresi henhold
til forurensningsforskriftenkapittel 30. Støvmålingfor gnr. 271, bnr. 241 skal utføres
når grustaketpasserergrensenmellom nåværendeog fremtidig masseuttak;x-akse
6676200(UYM32).
10. Drift av anleggetved normaldrift er: Mandag-fredag:kl. 07:00 -15:30 (normal drift) .
Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00,(drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende
aktivitet L evening<50 dB inn i kveldsperioden.T1442/2016og Forurensningsforskriften
kap. 30 definererkveldsperiodenfra kl. 19.00– 23.00.Lørdag kl. 0600 -1400
11. Etterbrukenskal fastsettsi overordnetplan. Det skal ved nesterevisjon av
kommuneplanens
arealdeltasstilling til om områdetskal tilbakeførestil LNF-område.

::: Settinn innstillingenover dennelinja
... Settinn saksutredningen
underdennelinja

Sammendrag
Hensiktenmedplanener å ivaretamiljø- og samfunnsinteresser
samtå sikre sand- og
grusressurser
for Hensmoengrusuttakog gi rammerfor den videredrift en av masseuttaket.
Planforslagetgir utvinningsrettfor inntil 18,4 mill. m3 masser(som svarertil ca. 27,6 mill.
tonn), til de to eiendommene271/8og 92/2/2.Planforslagethar to områderfor Bebyggelseog
anlegg,råstoffutvining(BRU); innenforBRU1 tillates uttak nedtil kote 185 mensdet
innenforBRU2 tillates uttak til et nedreuttaksnivåinntil 2 meterover grunnvannsnivå.
Planområdeter på totalt ca. 900 daaog omfattereksisterendevirksomhet,fremtidig
uttaksområde
, industri, grønnstrukturog kjøreveg.
Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for JohnMyrvang AS og ca. 150 000 for NorStoneAS
gir detteen anslåttl evetidenfor uttakettil ca. 75 år; Estimertlevetid er
avhengigav etterspørselen
i markedetog uttakstakt.

-

Områdeer avsatttil nåværendeog fremtidig grustaki kommuneplanensarealdel,og
planområdeter i daguregulert.Forekomstenpå Hensmoenhar en god bergarts- og
mineralsammensetning.
Sandog grus fra forekomstener spesieltgodt egnettil betongformål.
Forekomstenpå Hensmoenrangeressom nasjonaltviktig i NGUs pukk- og grusdatabase.
I sambandmedhøringog offentlig ettersynav planforslagetetter 1. gangsbehandlingenkom
det inn totalt 65 uttalelser.Uttalelseneomhandleri grovetrekk; avbøtendetiltak for å hindre
forurensningi form av støv,sikring av fri luftslivets interesser,sikring av
grunnvannsressursen,
anmodningom reduksjonav uttaksområde,ødeleggelseav barns
nærmiljø,fastsettingav driftstider samtspørsmålomkring etterbrukenav området.
Det er ikke kommetinnsigelsertil planforslaget.På bakgrunnav de mangeinnspill har
rådmannutarbeidetet alternativforslag.
Planbeskrivelsen
inneholdervurderingav de ulike fagtema.Planarbeidetdokumentererat driften
av masseuttaket
kan gjennomføresinnenforgjeldendelover og forskrifter. Forutsattat de
angitteavbøtendetiltakenei reguleringsplanbestemmelene
iverksettesansesplanenå genererefå
negativekonsekvenser
for miljø og samfunn.

Rådmannenmenerat planforslagetmedplanbeskrivelse,konsekvensutredning
og ROSanalyseer tilstrekkelig gjennomarbeidet,
og rådmannanbefalerat planenvedtas.

Beskrivelseav saken
Dagenssituasjon:
Planområdetligger søri Ringerikekommuneca. 6 km nord for Hønefoss,like øst for Begna
og Hensfossen
. Storedelerav planområdetbeståri dag av uttak og vi rksomhetertilknyttet
driften. Restenav områdetkarakteriseressom et furumolandskap
. Nordøstfor planområde
ligger Hensmoenindustriområde.Videre nordoverpå furumoenligger Storetjernog
Vesletjernsom er dødisgroperog viktige landskapselementer.
Boli gområdeneVågård,
Nymoenog Hen ligger ogsånærplanområdet.
JohnMyrvang AS har tatt ut sandpå Hensmoen(gnr. 271/8)siden1954. Virksomhetenbla
etablerti 1935.NorStoneAS har inngåttavtaleom etableringav grusuttakmed grunneierpå
tilgrensendeeiendomgnr. 92/2/2.
Planforslaget:
Planforslagetsom foreligger til behandlinger merka2. gangsbehandlingog ligger som
vedlegg1-3, planforslagetbestårav:
Plankart,datert10.04.2018.
Bestemmelser,
merka2. gangsbehandling,datert17.04.2018.
Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning,
datert16.04.2018
.
Planområdeter på ca. 900 daa.Planforslagetgir mulighetfor å ta ut om lag 18,4 mill. m3
masser(somsvarertil ca. 27,6 mill. tonn), fordelt på to eiendommer(gnr. 271/8 og gnr.
92/2/2)og to aktørerJohnMyrvang og Norstone. Planforslagethar et nedreuttaksnivå
begrensettil 2 meterover grunnvannsnivå.

-

Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for JohnMyrvang og ca. 150 000 for Norstonegir dette
en anslåttl evetidenfor uttakettil ca. 75 år; Estimertlevetid er
avhengigav etterspørselen
i markedetog uttakstakt.
Planforslagetinnebærerå tillate råstoffutvinningpå ca. 815 daa,industri på ca. 13 daa,
grønnstrukturpå ca. 67 daaog kjøreveger lagt som formål på ca. 0,1 daa.
Innenforområdefor Bebyggelseog anlegg,råstoffutvinningBRU1 skal dagensterrengnivåpå ca.
kote 185 opprettholdes.Innenforområdefor Bebyggelseog anlegg,råstoffutvinningBRU2 kan
det tasut masserinntil 2 m over grunnvannsnivå.

I henholdtil Forskrift om konsekvensutredning§ 2 skal planerfor masseuttakpå minst 200
daaeller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes.
Påbakgrunnuttaketsstørrelse
er det stilt krav om konsekvensutredning.
Gjeldendereguleringsplaner:
Planområdeter i daguregulert.
Nærliggendereguleringsplaner
ligger i nordvest;Industriområdetpå Hensmoen(planID 150-05)
samtfrittliggendesmåhusbebyggelse
på Vågårdsmoen
Nord (planID 163).
Forholdtil overordnedeplaner:
Planforslageter i tråd medoverordnaplaner.I kommunepla
nensarealdelvedtatt30.08.07er
områdethovedsakeligavsatttil masseuttak
nåværendeog masseuttakfremtidig.En mindredel,
sørøsti planområdeter avsatttil erverv– nåværende.
Her ligger i dagUnicon AS, detteområdet
forslåsavsatttil industriformål i forslagtil plan.
Plantype,avgrensningog eiendomsforhold:
Planenfremmessomprivat reguleringsplanjf. plan- og bygningsloven§ 12-1.
I vestavgrensesplanområdetav skråningnedmot Begna,i nord og østavgrensesplanområdetav
skogsområder.
Grunneierei planområdeter for gnr. 271/8Erik ChristofferHeenog for gnr. 92/2/2SvenBrun.

Forurensning/Driftstider
Støv:
Det registreresgenereltlav konsentrasjonav mineralskstøvnedfalli alle de 13 måleperiodene
somtil nå er gjennomført.Maksimalt mineralskstøvnedfallligger lavereenn 1/3 av
utslippskravet.Det vil i forslagtil reguleringsbestemmelsene
sikresat det gjennomføres
støvmålingerinnenet år etterplanvedtaksamtnår grusuttaketpasserergrensenmellom
nårværende
og fremtidig masseutt
ak (jf. Kommuneplanens
arealdel)
Støy:
Arbeidsområdetfor de mobile og stasjonærestøykildenetilknyttet uttak og produksjonved
Hensmoengrusuttakligger lavt i terrenget.Den støyendeaktivitetensom foregårher,
skjermesav omkringliggendeterreng.Det vil i forslagtil bestemmelsene
sikresat det etableres
støyskjermeri form av grushaugeri forbindelsemedbruk av knuseverket.
Boligen på eiendomgnr. 271/122ligger tett opp til Hensmoengrusuttak.Terrenget
(buffersonen)mellom støykildeneog boligen, gir tilstrekkelig støyreduksjonog boligenhar
beregnedeutendørsstøynivåerundernedregrenseverdifor gul støysone.Øvrig
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omkringliggendestøyfølsombebyggelseligger ogsåutenforde beregnedestøysonenei
dagenssituasjonog fremtidig situasjon.
Økt aktivitet i grusuttaketsom følge av ytterligereen aktør(NorStoneAS) vurderestil å ha
liten konsekvensfor støy fra selvegrusuttaket,men økt sjenansesom følge av støy fra flere
lastebilerpå Nymobakkener en sannsynligkonsekvens.Ved boligenpå eiendomgnr.
271/122beregnesen økningpå ca. 2 dB i utendørsstøynivå(LDEN) som følge av
trafikkøkningen.Boligen ligger utenforgul støysone.
Driftstider:
Driftstidenevarierermedbehovetfor produksjonsvolum.
Følgendedriftstider er utarbeideti henhold til T1442/2016:
Driftstider for anleggetved normaldrift mandag– fredag07.00- 15.30.Lørdagkl. 06.00–
14.00.Ved utvidet drift 06.00– 22.00(to skift; kl. 06.00– 14.00/ 14.00– 22.00)tillates ikke
knusinginn i kveldsperioden.T 1442/2016og Forurensningsforskriften
kap. 30 definerer
kveldperiodenfra kl. 19.00– 23.00.
Ved utvidet drift inn i kveldsperiodener deler av anleggeti drift: hjullastere,matestasjon,
transportbånd,sikteanlegg,opplastingetc. menikke knusing.T 1442/2016og
Forurensningsforskriftenkap. 30 definererkveldperiodenfra kl. 19.00– 23.00.Dermed
tillates ikke knusingfra kl. 19.00.

Gjennomføring og istandsetting
Skissertprinsippfor gjennomføringer i korte trekk følgende:
I førstefasevil NorStoneAS ta ut sitt volum nedtil kote 170 i løpetav 36 år, forutsattat
grunnvannetligger 2 m lavere.Istandsetting/revegetering
av arealetskal skje når JohnMyrvang
AS har tatt ut sitt volum, nedtil kote 170.
I nestefasetar JohnMyrvangAS ut sitt volum nedtil kote 170,forutsattat grunnvannsnivået
ligger 2 m lavere.Etter ca.75 år skal JohnMyrvangha tatt ut all grusinntil 2 m over
grunnvannsnivå.
Uttaksområdetskal såistandsettes
og revegeteres.
Istandsettingog revegeteringsikresgjennomreguleringspla
nbestemmelse
§ 2.1.11:
Vegetasjonskal etableresder det er mulig medtankepå driftsareal og i etapperfor å
forhindre støvflukt.Det skal sikresat det revegeteresmedstedegenvegetasjonvedet
nåddbunnivåfor de enkeltedeleneav uttaksområde.
Dennebestemmelsen
sikrer at områdetgradvisvil istandsettes,
i takt meduttak vil andredelerav
uttaketrevegeteres
og tilbakeføres.
Den langedriftsperiodentilsier at det er vanskeligå fastsetteetterbrukenetterat grustaketer
ferdig tatt ut. Kommuneplanen
anseså væredet retteverktøyetfor å kunneavklareetterbrukenav
området.Rekkefølgebestemmelse
§ 6.7.1fastsetterfølgende:

Etterbrukenskal fastsettesi overordnetplan. Det skal ved nesterevisjon av
kommuneplanens
arealdeltasstilling til om områdetskal tilbakeførestil LNF-område.

Høringsuttalelser
Planforslagetble etter 1. gangsbehandletsendtut på høringog offentlig ettersyni perioden

-

30.03.2017– 30.05.2017
. I sammeperiodeble forslagetsendttil regionalemyndigheter,
berørtegrunneiere,kommunenstjenesteområder
m.fl. til uttalelse.Det kom inn totalt 65
uttalelser.Hovedtrekkenei uttalelseneer referertog kommenterti egetvedlegg.

Endring etter 1. gangsbehandling
Av tabellenfremgårde viktigste endringenesom er gjort etterhøringog offentlig ettersyn:
Endring etter1. gangsbehandlingen:
§ 2.1.3 Fjernemidlertidigebygg
§ 2.1.4 Mønehøyde
§ 2.1.5 Beredskap/ Sikring av olje og kjemikalier
§ 2.1.7 Skråning
§ 2.1.10Renholdav vei
§ 2.1.11Driftstider
§ 2.1.12Istandsettingog revegetering
§ 2.1.13Massertil istandsetting
§ 2.2.3 Utnyttelsesgrad
§ 4.1.4Vegetasjon
§ 6.1.1 Støvmåling
§ 6.3.1 Støyskjerm
§ 6.4.1Turvei
§ 6.5.1 Driftskonsesjon/driftsplan
§ 6.6.1 Etableringav bebyggelsei BRUI
§ 6.7.1 Etterbruk

Somfølge av offentlig ettersyner det gjort en rekke endringerog suppleringeri planenog her
oppsummeres
noenav endringenesom er tatt videre fra merknadsbehandlingen
og innarbeidet
i planforslaget.Til orienteringer ikke alle uttalelsenekommenterti følgendetabell, flere av
innspilleneer nevntav flere høringsparterog ikke alle nevnesher, vedlegg
Merknadsbehandling som følger saken, oppsummerer uttalelsenei sin helhet.

-

Høringsinstans:

Endring i plan, som følge av innspill

Statensvegvesen

Det vil i rekkefølgebestemmelsene
stilles krav om at det legges
kombinertturvei/driftsvei i bestemmelsesområde
# 4.

Statensvegvesen

Det fastsettesmaksimalutnyttelsesgrad
på B1, samtavgrensning
mellom B1 og kommunalvei Nymobakken.I tillegg markeresdet
inn/utkjøring på områdeB1.
Fylkesmanneni
Det er lagt inn bestemmelse
om at vegetasjonbevaressom en
Buskerud
visuell skjerming.
Fylkesmanneni
Det er stilt rekkefølgekravom etterbruk skal fastsettesi
Buskerud
overordnetplan. Reguleringsplanskal utarbeidesi tråd med
overordnetplan og sikre etterbruken.
Fylkesmanneni
Det er stilt som krav i bestemmelseneat vegetasjonskal etableres
Buskerud
der det er mulig med tankepå driftsarealog i etapperfor å
forhindrestøvflukt. Det skal sikresat det revegeteresmed
stedegenvegetasjonved et nåddbunnivåfor de enkeltedeleneav
uttaksområde.
Direktoratetfor
Følgendebestemmelse
er innarbeideti reguleringsplan:Den eller
mineralforvaltning
de som har utvinningsretttil de to eiendommene271/8og 92/2
innenforuttaksområdeBRU1 og BRU2 skal søkeom
driftskonsesjoni henholdtil Mineralloven. Det skal lagesén
felles driftsplanfor hele uttaksområdetsom i reguleringsplanen
er
angitt som BRU1 og BRU2.
Ringerikekommunev/ Det er lagt inn bestemmelse
somspesifisererat særskilt utstyr
Rådgivervannog miljø skal foreliggefor å begrenseskadeved eventuelleuønskede
hendelser.
Vågårdvel
Det fremgårav reguleringsbestemmelse
at Støyog støvutslippfra
virksomhetenskal ligge innenforrammerbeskreveti kapittel 30 i
forurensingsforskrifteneller senereforskrifter somgjøres
gjeldende.
De avbøtendetiltakene som fremmesi plan er m.a.
Det vil i forslagtil reguleringsbestemmelsene
sikresat
områdetgradvisvil istandsettes
og at i takt meduttak vil
andredelerav uttaketrevegeteres
og tilbakeføres.Det vil da
bli nytt tilgjengeligareali takt medat det t asut masser
innoveri uttaksområde.
Det vil sikresat det etableresen voll mellom uttaksområdet
og turvei/driftsvei/friluftsområdefor å hindrestøy,støvog
innsyn.
Det vil i forslagtil reguleringsbestemmelsene
sikresat det
gjennomføresstøvmålingerinnenet år etterplanvedtaksamt
når grusuttaketpasserergrensenmellomnårværende
og
fremtidig masseuttak(jf. Kommuneplanens
arealdel)
Det vil i forslagtil bestemmelse
sikresat Nymobakkenskal
regelmessigrensesfor sand/støvsomforårsakesav utkjøring
av sand/grus,det skal ogsåregelmessigopprensingav
grøfter.
Det vil leggesinn forslagom at den eller de somhar
utvinningsretttil de to eiendommene
271/8og 92/2 skal
innenet år ettervedtaker fattet, settei gangen prosessfor å
etablereparkeringsplass
somgjør fri l uftsområdelettere
tilgjengeligfor besøkende.
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Det vil i forslagtil bestemmelsene
sikresat det etableres
støyskjermeri form av grushaugeri forbindelsemedbruk av
knuseverket.
Bestemmelsenesikrer at turvei/driftsvei,som en
forlengelseav eksisterendeturvei/driftsveiskal leggesi
bestemmelsesområde
# 4. Denneskal opparbeidesved
utvidet/tildelingav ny driftskonsesjonfor henholdsvis
gnr.271/8og gnr. 92/2/2.Det skal i tillegg etableres
driftsveg/turvegog terrengvollmedmaks.høyde1,5
meterrundt uttaksområdet.Terrengvollenskal ha maks.
helning30 graderog skal revegeteresved naturlig
innvandring.Avdekkingsmassene
fra uttaksområdetskal i
størstmulig gradbrukes.

Mangeav de etterspurteavbøtendetiltakeneønskesetablert
utenforplanområdet.Dissevil ikke kunneforankresi plan.
I tillegg er det gjort mindreendringersomen del av kvalitetssikringav planforslaget,og for å
imøtekommehøringsuttalelser.

Juridiske forh old
I henholdtil plan- og bygningsloven§ 12-12 leggessakenfrem for Kommunestyretil vedtak.
Sakenbehandlesførst i Hovedutvalgetfor miljø- og arealog Formannskapet
jf.
delegeringsreglementet.
Naturmangfoldloven:
De miljørettsligeprinsipper§§ 8-12 i Naturmangfoldlovenav 19.06.09,skal leggestil grunn
ved alle enkeltvedtak,herundervedtakav reguleringsplaner.
Det skal i saksdokumentene
redegjøresfor hvordandisseer fulgt opp. Det skal i sakenfremgåhva slagskunnskapom
naturmangfoldbeslutningenbunneri. Det er søkersom har hovedansvaret
for å fremskaffe
kunnskapsgrunnlaget.
Dersomkunnskapsgrunnlaget
er mangelfullt,skal tiltaket vurderesi
henholdtil føre-var-prinsippet.Man skal i sakeninnta en økosystemtilnærming
og samlet
belastingav tiltak i områdetskal vurderes.
Mineralloven:
Tiltaket er omfattetav driftskonsesjonettermineralloven.Direktoratetfor mineralforvaltning
medbergmesteren
for Svalbard(DMF) er konsesjonsmyndighet.
DMF sendersøknadenpå
høring,bl.a. til kommunene.Kommunensuttalelsei konsesjonssaker
omhandleri hovedsak
tiltaketsforhold til plan- og bygningsloven.JohnMyrvang AS søkteom driftskonsesjon
25.08.14. Søknadenble sendtpå høringtil Ringerikekommuneog uttalelsener datert
04.03.16. Ringerikekommunenredegjordei sin høringsuttalelsefor blant annet:nåværende
planstatus,betydningfor verdiskapingog næringsutvikling,innvirkningerpå omgivelsene,
miljømessigekonsekvensersamttilbakeføringog etterbruk.Ringerikekommunefremhevetat
det var fl ereviktige hensyninnenfor konesjonsområde
og ønsketsåledesikke å kommemed
endeligstilling til konsesjonenfør planforslagetmed konsekvensutredning
forelå.
TiltakshaverJohnMyrvang AS er innvilget driftskonsesjonfor delerav det omsøkte
planområde
t. Driftskonsesjonble tildelt 28.11.16.Konsesjonsområde
har et arealpå ca. 431
daa,og er i kommuneplanens
arealdelavsatttil masseuttak– nåværende.Det vil kreves
driftskonsesjonfor det øvrige delerinnenforplanområdet.
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Direktoratetfor mineralforvaltninghar i sin uttalelsetil høringog offentlig ettersyn,bl.a.
uttalt at det innenforområdeter hensiktsmessig
å utarbeideen felles driftsplan.Det legges
dermedopp til at den eller de som har utvinningsretttil de to eiendommene271/8 og 92/2
innenforuttaksområdeBRU1 og BRU2 skal søkeom driftskonsesjoni henholdtil
Mineralloven. Og at det skal lagesén felles driftsplan for heleuttaksområdetsom i
reguleringsplanen
er angitt som BRU1 og BRU2. Dettesikressom rekkefølgekrav.

Økonomiske forhold
Planenfremmessom en privat detaljregulering.Dette innebærerat det faktureres
saksbehandlingsgebyr
iht. gjeldendebetalingsreglement.
Planenvil trolig ikke utløseøkonomiskebelastningerfor Ringerikekommune.

Alternative løsninger
Alternativt forslag
Dersomdet er ønsleom å begrenseuttaksområde,er følgendealternativtvedtakspunkt2
utarbeidet:
2. Innenforområdeavsatttil råstoffutvinningkan det foretaslagring og uttak av grus og
sand.Uttak skal skje i tråd med379-Plankart Alt.løsning170418,og vedlagt
arealberegning,datert 190418.
InnenforBRU1 kan det tas ut massermednedreuttaksgrensepå kote185. Innenfor
områdetfor råstoffutvinningBRU2 kan det tas ut masserinntil 2 meterover
grunnvannsnivå(#1 på plankartet).
Begrunnelsefor alternativt forslag
Underhøringog offentlig ettersynble det mottatt 65 innspill fra myndigheter,organisasjoner,
faginstanserog private.Omkring 40 av innspillenehar bl.a. ytret ønskeom et redusert
uttaksområdeog bevaringav Hensmoen som bynærtfriluftsområde.
Påbakgrunnav dettehar rådmannutarbeidetet alternativtforslagsom i størregradivaretar
interessenetil de mangehøringsinnspillog redusertuttaksområdetil 1/3, som i
kommuneplanens
arealdeler avsatttil masseuttak– fremtidig. Illustrasjonsom viser
arealberegning,
datert19.04.18samtalternativtplankartdatert17.04.18,følger saken.
Nærmiljøog friluftsliv er i konsekvensutredningen
vurdert å ha middelstil stor verdi for
planområdet
- og influensområdet.Dette begrunnesmedat delerav planområdetbrukesav
mange.Aktiviteter som turgåing,trening,orientering,plukking av bær/soppog til skiturer.
Områdeter særliggodt egnettil friluftsliv, og særligtilrettelagtfor rullestol- og
barnevognsbrukere.
Områdenebrukeshele året.En del av planområdeter imidlertid ikke
egnettil friluftslivsaktiviteter (eksisterendemasseuttak),dettetrekkerverdiennoened.
I influensområdetligger Vesletjernog Storetjernsom er dødisgroperog som er viktige
landskapselementer.
Tiltaket vil få stort negativtomfangfor friluftsliv i selveplanområdet,da et viktig områdefor
friluftsliv på sikt går tapt.

-

Et annetaspektsom i særliggrader trukket frem i mangeav høringsuttalelsene
er bekymring
gjeldendesandog grussom begrensetressurs.Sand- og grusressurser
er viktige mineralske
råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs.Tilgang til materialressurser
er viktig for
kommendegenerasjoner.
Det alternativeforslagetvil ogsåkunnesikre fremtidig drift basert
på oppdatertkunnskapfra kommendegenerasjoner.
Det leggesopp til en drift ved Hensmoen
grusuttakover en lang tidsperiodefor gjeldenderegulering.Kommendegenerasjonerskal
kunneta del i en avgjørelseom ressursbruk;sand- og grusressurssamtvannressursen.
Ringerikekommunetar sikte på å utarbeideen overordnetplan omkring masseforvaltning.
Ringerikekommunenønskerå fremståsom en klimavennlig kommuneog det er derfor viktig
meden helhetligvurderingav kommunensmasseforvaltning.
Det er ogsåtrukket frem at barnog ungesinteresserikke i tilstrekkelig grader ivaretattog at
tiltakshavermå bli pålagtå kompenseretap av populærtfriluftsområde.
Jf. Pbl. § 3.3 har kommunestyreansvarfor å sikre en særskiltordningfor å ivaretabarn og
ungesinteresseri planlegging.Rådmannhar i dennesakenmåttevurdereto svært
motstridendeinteresseri et områdesom har stor verdi for bådefrilufts - og næringsinteresser.
Det er godt kjent at områdeer et viktig tur- og rekreasjonsområde,
og det i stor gradbenyttes
av barnog ungebådefra nærmiljøog av tilreisende.Områdeer unikt medsin størrelseog er
mye brukt sommersom vinter. Områdeavsatttil masseuttaksom i det alternativeplankarteter
reduserti omfang,og et størrearealvil bli avsatttil grønnstruktur.
Dersomalternativeplanforslagetvedtasbør det gjøresen vurderingav arealformåletved neste
revideringav kommuneplanens
arealdel. I kommuneplanens
arealdeler områdetavsattsom
fremtidig massetaksområde,
og dettekan ytterligereforsterkesved å ta i bruk hensynssone
for
mineralressurser.
Ved at områdeter avsattsom fremtidig og med egenhensynssone
er det
ogsåsikret som en nasjonaltviktig ressursfor fremtiden.
Da er bådekommuneplanens
arealdel,med formål masseuttak– fremtidig ivaretattsamt
samfunnsdelen
som er kommunensoverordnastyringsdokument.Signalenesom der er
skissertom at det ønskesat eksisterendeuttak skal prioriteresfremfor å åpnenye, må sespå
nærmerei dennesammenheng.
Rådmannensvurdering av alternativt forslag
75 år er et langt tidsperspektiv.Med det alternativeforslagetkan kommunenutsette
avgjørelsenog sean behovetfor råstoff. I det alternativevedtaketbegrensesdriften til
omkring 50 år. Vi har i dag ikke kjennskaptil fremtidensteknologi, menvi har kunnskapom
at sand- og grusressurser
er en ikke-fornybar ressursog at det er et viktige mineralskeråstoff,
somer en begrensetressursmangesteder. Tilgang til materialressurser
er viktig for
kommendegenerasjoner.
Det alternativef orslagetvil kunnesikre fremtidig drift basertpå
oppdatertkunnskapfra kommendegenerasjoner
.

Rådmannensvurdering
Planbeskrivelsen
inneholdervurderingav de ulike fagtema:forutsattat de angitteavbøtende
tiltakenei reguleringsplanbestemmelene
iverksettesansesplanenå genererefå negative
konsekvenser
for miljø og samfunn.
Risiko- og sårbarhetsanalysen
(ROS)har identifisert10 relevantehendelserhvorav6
karakteriseres
av risiko somvanligvisikke krevertiltak, 3 karakteriseres
av risiko somvil
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overvåkes,der tiltak vurderesut fra kostnadi forhold til nytte samt1 hendelsesomkarakteriseres
mednødvendigå iverksettetiltak. Hendelsensomanseså ha behovfor tiltak er sårbart
naturområdesamtfriluftslivetsinteresser.
Forholdenesomer avdekketi risiko- og sårbarhetsanalysen
er i planforslagetivaretattgjennom
avbøtendetiltak somer sikret i plankart og reguleringsbestemmelser.
Rådmannen
anserat
utredningspliktener oppfylt, herunderat samtligeutredningerog vurderingerbeskreveti
planprogrammet
er tilfredsstillendegjennomførti henholdtil fastsattplanprogram,vedtattav
Formannskapet
15.10.13, sak135/13.I konsekvensutredningen
er naturmiljøet eget
utredningstema,
og de miljørettsligeprinsippene§§ 8-12 i naturmangfoldloven
anseså være
oppfylt.

Samletvurdering:
Rådmannener positiv til reguleringav uttaksområdei tråd medkommuneplanens
arealdel.
Detaljreguleringengir et bedregrunnlagfor videre drift og senereistandsetting,samten
utvidelseav konsesjonssøknad
i henholdtil mineralloven.Med bakgrunni redegjørelsen
ovenforanbefalerrådmannenat planforslagetvedtas.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Plankart 2. gangsbehandling, datert10.04.2018.
Bestemmelser,
merka2. gangsbehandling,datert17.04.2018.
Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning,
sist revidert16.04.2018
.
Sammendrag
av uttalelserfra høring1. gangsbehandling,medforslagstillersog
rådmannenskommentar,sisterevidert18.04.2018
.
5. Planforslagalternativtløsning,datert17.04.18
6. Arealberegningalternativtforslag,datert19.04.18
7. BaneNOR, 21.04.2017
8. Statensvegvesen,
19.05.2017
9. Fylkesmanneni Buskerud,26.05.2017
10. Fylkesmanneni Buskerud,10.05.2017
11. Direktoratetfor mineralforvaltning,01.06.2017
12. BuskerudFylkeskommune– utviklingsavdelingen,02.06.2017
13. Mattilsynet,avd. Nordre Buskerud,Hadelandog Valdres,19.01.2017
14. Ringerike kommune– byggesakskontoret,
16.05.2017
15. Ringerike kommune– kommuneoverlegen,
08.05.2017
16. VågardVel, 22.05.2017
17. Norgesmiljøvernforbund,29.05.2017
18. MiljøvernforbundetHønefoss
,30.05.2017og 17.10.17
19. FossekallenIL orienteringog RingerikeO-lag, 04.06.2017
20. Miljøpartiet De Grønne, 08.06.2017
21. JohnEdvardMyrvang, 19.05.2017
22. ØysteinNordbø, 16.05.2017
23. StåleJohansen
, 29.05.2017
24. PerArne Olsen, 28.05.2017
25. Truls Krokvik , 24.05.2017
26. Trond Solli, 18.05.2017
27. Tove Emilsen,20.05.2017
28. Sølvi Fuglesang
, 04.05.2017
29. SteinarHansen, 24.05.2017
30. Ruth Djønne,23.05.2017

-

31. Olav Djønne, 22.05.2017og 17.10.17
32. Olav Bråten, 22.05.2017
33. OddvarThoen, 23.05.2017
34. Mary Blikken Gravdahl, 30.05.2017
35. Martin Alsmark,10.05.2017
36. Marte Pedersen
, 05.05.2017
37. Marit Kjemperud, 20.05.2017
38. Line B. Lafton, 01.05.2017
39. LasseMyrvold
, 21.05.2017
40. Laila Høiensahl, 08.05.2107
41. Kristian Strand, 22.05.2017
42. JørnIvar DaaeJohansen
, 22.05.2017
43. JørnFowler, 18.05.2017
44. JohnMorten Karlsen,
26.05.2017
45. JohnA. Pleym
, 21.05.2017
46. JeanetteMartinsen, 22.05.2017
47. Ida Schørlien, 04.05.2017
48. Ida Gjestvang,24.05.2017
49. Hil de Hatlestad, 09.05.2017
50. Heidi Strand, 19.05.2017
51. Harry Dahl, 25.05.2017
52. HanneS. Thoen, 19.05.2017
53. Hanne-BeateHøiby, 04.05.2017
54. Guro Myrvold Funjem, 18.05.2017
55. GudrunWinstrup Bråten, 20.05.2017
56. Eva Hagen,09.05.2017
57. Erik Ødegård, 24.05.2017
58. Erik Mælingen, 20.05.2017
59. Einar Rokseth, 30.05.2017
60. Dag Bjørnstad, 24.04.2017
61. CharlotteK. Solli,18.05.2017
62. CatrineDalen, 02.05.2017
63. Bodil Andreassen
, 19.05.2017
64. Bjørn Leifsen på vegneav Asbjørn Granheim,06.06.2017
65. Berit Haugli, 18.05.2017
66. Anne HelenBjerkeli, 24.05.2017
67. Anne Brentebråten,23.05.2017
68. Nina ChristensenBlakstvedtog Annar Blakstvedt,25.05.2017
69. Ann Kristing og Roy Haraldsen,20.05.2017
70. Anita Stenbeck,26.05.2017
71. SpennconAS, 07.06.2017

Ringerikekommune,17.04.2018

-

Tore Isaksen
rådmann

leder:Knut Kjennerud
saksbehandler:
Mari SolheimSandsund
... Settinn saksutredningen
over dennelinja

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/286-137

Arkiv: PLN 379

Sak: 33/18
Saksprotokoll - 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.
2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og
sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn).
Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor
området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over
grunnvannsnivå (#1 på plankartet).
3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av
masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter
uttak av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet).
Nord for x-akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av
sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170
før grunnvannstanden er dokumentert.
4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å
forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et
nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde.
5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor
uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til
Mineralloven. Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i
reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.
6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket
eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1,
skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for
miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.
7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2.

RINGERIKE KOMMUNE
8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et
år etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker
tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde.
9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold
til forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres
når grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse
6676200 (UYM32).
10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift).
Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende
aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften
kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400
11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område.

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018:
Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse:
«Saken utsettes»
Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet Rådmannens alternative forslag:
«Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og sand.
Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, datert
190418.
Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor området
for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på
plankartet).»
Avstemming:
Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (MDG) og falt.
Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Steinhovdens (MDG) forslag, ble
Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme (MDG), som Hovedutvalgets (HMA) innstilling
til Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/286-139

Arkiv: PLN 379

Sak: 17/18
Saksprotokoll - 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen
Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan:
1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.
2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og
sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn).
Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor
området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over
grunnvannsnivå (#1 på plankartet).
3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av
masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak
av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for xakse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn
kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er
dokumentert.

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å
forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et
nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde.
5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor
uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven. Det
skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som
BRU1 og BRU2.
6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller
annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, skal det i
forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for miljø,
naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.
7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2.

RINGERIKE KOMMUNE
8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år
etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker
tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde.
9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til
forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når
grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200
(UYM32).

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift).
Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende
aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften
kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400
11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område.

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 22.05.2018:
Helge Stiksrud (Uavh.) fremmet Rådmannens alternative forslag:
«2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og
sand. Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning,
datert 190418.
Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor området
for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på
plankartet). «
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med
Rådmannens forslag og Stiksruds (Uavh.) forslag, ble Hovedutvalgets innstilling vedtatt mot 1
stemme (Uavh.), som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/286-140

Arkiv: PLN 379

Sak: 62/18
Saksprotokoll - 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen
Vedtak i Kommunestyret:
1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.
2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og
sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn).
Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor
området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over
grunnvannsnivå (#1 på plankartet).
3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av
masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak
av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for xakse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn
kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er
dokumentert.

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å
forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et
nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde.
5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor
uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven. Det
skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som
BRU1 og BRU2.
6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller
annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, skal det i
forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for miljø,
naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.
7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2.
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8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år
etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker
tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde.
9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til
forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når
grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200
(UYM32).

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift).
Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende
aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften
kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400
11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område.

Behandling i Kommunestyret 31.05.2018:
Axel Sjøberg (Sv) fremmet rådmannens alternative forslag til pkt 2.
«2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og sand.
Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, datert
190418.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:
Ved avstemming mellom Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag, og
rådmannens alternative forslag til pkt 2, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 10 stemmer.

MØTEREFERAT

Oppdrag:
Møtedato:
Referent:

528655 Planprosess Heensmoen
2014-03-24
Kl: 16:00
Sted: Kantinen til Spenncon AS
ICN/HT Asplan Viak

Navn

Firma

E-post

Til Ref.
ste
de
Tom Myrvang
John Myrvang AS
tom@myrvang.no
X
John Edvard Myrvang John Myrvang AS
john.edvard@myrvang.no
X
Knut Lindmo
John Myrvang AS
X
knut@myrvang.no
Erik Chr. Heen
Grunneier
erik.chr.heen@gmail.com
X
Sven Brun
Grunneier
sven-brun@online.no
X
Daniel Øvstebø
NorStone AS
X
Bård Dagestad
NorStone AS
bard.dagestad@norstone.no
X
Hjalmar Tenold
Asplan Viak AS
hjalmar.tenold@asplanviak.no
X
Irene Crowo Nielsen Asplan Viak AS
irenecrowo.nielsen@asplanviak.no
X
Ingeborg Faller
Ringerike kommune ingeborg.faller@ringerike.kommune.no X
Grethe Tollefsen
Ringerike kommune grethe.tollefsen@ringerik.kommune.no X

Se egen vedlagt navneliste for fremmøtte naboer og interesseorganisasjoner

REFERAT MEDVIRKNINGSMØTE 24.03.14
Sak

Tekst

Ansvarlig/frist

Program for møtet:
1.
2.
3.
4.

Velkommen
Presentasjon av området og målene med reguleringsarbeidet
v/ tiltakshavere
Planprosess v/ Ringerike kommune
Foreløpig plan v/ Asplan Viak

Pause med kaffe og lett bevertning
5.

2

Dialog

John Myrvang AS
Tom J. Myrvang ønsket velkommen, og syntes det var flott at så
mange hadde møtt opp. Det ble kort fortalt at Heen grustak ble
startet opp på 30-tallet. Myrvang startet sin virksomhet på
Hensmoen 8. august 1954, og har i år drevet grustaket i 60 år.
Før Myrvang var det Elling Lafton, med sønnene Birger og Kolbjørn

Asplan Viak AS - Kjørboveien 20 - 1337 Sandvika

asplanviak.no

MØTEREFERAT

Sak

Tekst
fra Nymoen, som drev grustaket.

Ansvarlig/frist

Myrvang minnet om det viktige behovet samfunnet har for sand og
pukk, og at det er noe vi alle bruker og omgir oss med hver eneste
dag. I hus, veier, bygg, på butikken, til og med vann inn til husene
må ha pukk og sand rundt rørene. Spenncon AS, hvor «dette
medvirkningsmøte blir avholdt», produserer betongelementer til
bygg og veiprosjekter. Samfunnet har et stort behov for de varer
Hen Grustak produserer.
«Alle» ønsker utvikling som krever utbygging, som igjen krever
sand og pukk, til betong, asfalt, belegningsstein, veifundamenter,
parkeringsplasser osv.
Medvirkningsmøtet er en god arena for tiltakshaverne og
naboskapet for å motta synspunkter som vi kan ta med oss videre i
planarbeidet.

NorStone AS
NorStone AS har inngått avtale om etablering av grustak med
grunneier på eiendom gbnr. 92/2/2. NorStone AS er Norges største
produsent av pukk- og grusprodukter og leverer tilslag til betong og
asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre spesialprodukter.
NorStone AS produserer årlig over 8 millioner tonn pukk- og
grusprodukter i en rekke ulike sorter og kvaliteter fra deres
produksjonssteder.

3

Planprosess v/Ringerike kommune
Planmyndighet – Ringerike kommune v/politikerne og areal- og
byplankontoret i kommunen.
Prosess hittil:
• Politisk oppstartssak (mai 2013)
- Oppstartsmøte i kommunen
- Sak med planprogram og krav om konsekvensutredning
til politisk behandling – politisk vedtak om oppstart eller
ikke oppstart av planarbeid
• Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan og om
høring av planprogram
• Arbeid med å vurdere innkomne innspill og bearbeide
planprogrammet
• Politisk sak om fastsetting av planprogrammet (oktober
2013)
Prosess fremover:

Referat medvirkningsmøte 24.03.14
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MØTEREFERAT

Sak

Tekst
• Politisk 1. gangsbehandling av planforslag
• Planforslag sendes ut på offentlig ettersyn/høring (minimum
6 ukers høringsperiode)
- Medvirkningsmulighet ved at kommentarer kan sendes
til kommunen
• Innkomne innspill vurderes og planforslag bearbeides
• Politisk 2.gangsbehandling av planforslag – endelig vedtak

Ansvarlig/frist

Mineralloven:
• Direktoratet for mineralforvaltning håndhever loven.
Kommunen er uttalepart.
• Krav om driftsmelding og driftsplan fra 2010
• Direktoratet er tilsynsmyndighet for driften
• Krav om dritfskonsesjon med driftsplan fra årsskiftet
2014/2015
Plan- og bygningsloven:
• Motta og videreformidle lokale interesser i planprosessen
Kartlegging av bynære friluftsområder:
• Resultatet av undersøkelsen er en rangering av bynære
friluftsområder i A-områder, B-områder, C-områder og Dområder.
• Hensmoen er klassifisert til B-område pga det gode stinettet
og fordi det er mulig å bruke barnevogn og rullestol på
mange av stiene. Spørsmålet alle har er vel hvorfor det ikke
er A-område, og grunnen til det er at det ikke har spesiell
størrelse, spesiell tilrettelegging eller ligger spesielt nært
byen. De seks områdene som er klassifisert til A-områder
har en eller flere av disse kvalitetene. At området er avsatt
til råstoffutvinningsområde har ikke hatt betydning for
klassifiseringen.

4

Foreløpig plan v/Asplan Viak
Innspill under presentasjon av utredningstema :
•

Folk var opptatt av at det er mye problemer knyttet til
Nymobakken – dagens adkomstveg og Vågårdsveien. Det
ble nevnt plager som støv, søle og rystelser av tungtrafikk i
dagens kryss ved E16. Buffersone mellom veg og sandtak
er svært viktig.
Tørt vær og mye vind gir «sandstorm».
Rutiner for salting ble også nevnt, John Myrvang AS
påpekte at det blir brukt salt (magnesiumklorid) for å dempe
støv. Målinger av støv foregår. Resultater ligger godt under
kravet på 5 g pr kvadratmeter pr 30 dager, ref
forurensningsforskriftens kap. 30. Måleresultater ligger på 2
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g/m2/30 dager.
Det ble gitt uttrykk for bekymring med bruk av salt, er det
noe fare for tilsig av salt til grunnvannet for eksempel?

•

Det ble stilt spørsmål om hvordan arealet skal benyttes når
ressursen er tatt ut. Kan dette kompenseres i forhold til
friluftsliv? Det kom innspill om å se til andre prosjekter i
området som for eksempel «Treklyngen» i Hovsmarka.

•

Nærmiljø og friluftsliv ble dratt frem som svært viktig.
Nærmiljøet og friluftslivet er allerede under press grunnet
mye annen utbygging. Hva slags friområder vil være igjen
og hvor skal disse være?

•

Det ble også uttrykt bekymring for Vesletjern mht
grunnvannstand/drenering. Det ble også nevnt at 29
husstander er avhengig av drikkevann fra Storetjern per i
dag. Disse husstandene skal kobles på kommunens
nettverk etter hvert.

Diskusjon :
•

«Treklyngen» ble dratt frem som et annet utviklingsområde
med gode «avbøtende tiltak». Eksempler som ble nevnt:
snowboardpark, skatepark, akebakke, taubane etc.

•

Ønske om et «etterbruksfond» kom opp, som sikrer penger
til revegetering/andre tiltak underveis (etappevis
istandsetting. NorStone AS påpekte at Mineralloven stiller
krav om et slikt fond.

•

Flere etterbruksmuligheter ble nevnt, men en ting er helt
sikkert, det skal IKKE bli søppelfylling!

•

Det kom frem ønsker om gang- og sykkelveg langs
adkomstvegen til/fra uttaket (Nymobakken).

•

Det ble ytret et ønske om å ikke utvide sandtaket pga liten
«vinst» i forhold til lokale arbeidsplasser. Og spørsmålet om
hvorfor ikke NorStone AS kan benytte samme adkomstveg
og starte uttaket fra John Myrvang AS sitt uttaksområde ble
stilt. Er det nødvendig med to grustak?

•

Bekymringer rundt hva det nye grustaket vil ha å si for
boligprisene i områdene ble tatt opp som et tema.

•

På spørsmål om når evt. NorStone AS vil gå i gang med
utvinningen var svaret om ca. 4-5 år.

•

Forekomsten på Hensmoen er rangert som nasjonalt viktig

Referat medvirkningsmøte 24.03.14
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av NGU. Derfor ble spørsmålet stilt om man ikke bør bruke
lengre tid å ta ut forekomsten. For eksempel over 200 år?
Ikke 85 år som skissert.

•

Gjenbruk av betong? – viktig ressurs i fremtiden.

•

Veldig gode avbøtende tiltak bør/må vurderes for å få
aksept hos naboer. Uttakene bør foregå etappevis og
revegeteres etter hvert – også endelige skråninger mot
buffersoner.

Naboene ble oppfordret til å levere skriftlige merknader til
planforslaget. I etterkant av møtet har vi mottatt 5 innspill,
merknadene vil bli vurdert i den videre planprosess.

Vi takker alle for oppmøtet og konstruktiv dialog!
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Deltakere i medvirkningsmøte om Hensmoen grusuttak

24.03.14

Navn

Adresse

Epost

Morten Hatlestad
Ann Kristin Haraldsen
Eva Hagen
Hilde Hatlestad
Sverre Hatlestad
Espen Sandum
Mary Jensrud
Berit Haugelid
Einar Rokseth v/Hen Gjestgiveri
MF Hønefoss
Asbjørn Granheim
Grete Andersen
Arne Braata
Magnar Dammen (Spenncon AS)
Ole Kristian Simensen
Franciszek Stachacz
Eivind Lindstrand v/Hen Vel
Statens vegvesen
Knut Waagaard
Olav Bråten
Oddvar oen
Mirjam Wibe Avkjærn
Harry Dahl
Bernt Gårdhammer
Ragnhild Gårdhammer
Tove Emilsen
Truls Krokvik
Arnt V. Lund
or nn Karlsrud
Kristin Oleson
Mary Gravdahl
Olav Relling
Helge Stiksrud
Erik Heen
Rolf Heen
Roy Arild Heen
Nina Chr. Blakstvedt
Annar Blakstvedt
Erik Gårdhammer
Vegard Braathen
Knut Lindmo
Are Simon

Storetjernveien 40
Sør atveien 20
Nymofaret 17
Nymofaret 15
Nymofaret 15
Vågårdsveien 41
Sør atveien 32
Sør atveien 18
Hensveien 158
3516 Hønefoss
Nymobakken 40
Storetjernveien 18
Storetjernveien 42
Spenncon AS
Vågårdsveien 7
Nymobakken 18
Hensveien 156
Pb. 723, 4808 Arendal
Hensveien 184
Sør atveien 29
Sør atveien 56
Nymostubben 3
Vågardsveien 21
Vågårdsveien 37
Vågårdsveien 37
Sør atveien 33
Sør atveien 52
Nymobakken 5
Stikkveien 1
Høybyveien 24
Høybyveien 54
Arnegårdsbakken 8
ornes gate 12
Hensveien 174
Stikkveien 10
Storetjernsveien
Nymofaret 9
Nymofaret 9
Vågårdsveien 33
Nymoveien 1

morten.hatlestad@hotmail.com
akristkl@online.no
esynhage@online.no
hilde.roa.hatlestad@outlook.com
svehat@online.no
espen.sandum@online.no

Hensveien 30

are@aresweb.com

NorStone AS
John Myrvang AS
Asplan Viak AS
Ringerike kommune

Totalt: 51 personer

ringerikshuldra@hotmail.com
eva.liell@hotmail.com
sorlies@start.no

omd@spenncon.no
franek@ito.no
490alu@gmail.com
rmapost-sør@vegvesen.no
knut@waagaard.com
olav.braten@b .no
salg@oddvarthoen.no
kjernen@gmail.com
gaardha@online.no
gaardha@online.no
k-eemils@online.no
arntvlund@gmail.com
thor k@online.no
krooles@gmail.com
tgravdahl@online.no
olavrelling@icloud.com
pluss@online.no
erik.chr.heen@gmail.com
evelyn.heen@gmail.com
annarb@hotmail.no
annarb@hotmail.no
erigo@online.no
vegard.braathen@gmail.com
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning
Areal- og byplankontoret

Møtereferat
SAK/TEMA: 379 Hensmoengrusuttak – arbeidsmøtemed grunneier gbnr 271/122
STED: Storgata 13
TID: 27.05.14kl. 12:00
TIL STEDE:
Asbjørn Granheim,grunneiergbnr 271/122
Bjørn Leifsen,SivilingeniørBjørn LeifsenAS
Bård Dagestad,NorstoneAS
JohnEdvardMyrvang,JohnMyrvangAS
Tom Myrvang,JohnMyrvangAS
Knut Lindmo, JohnMyrvangAS
Hjalmar Tenold,Asplan Viak
IngeborgFaller, areal- og byplankontoretRK

Saknr.
12/3201-87

Løpenr.
15224/14

Arkivkode
REG 379

sorlies@start.no
bleifsen@online.no
bard.dagestad@norstone.no
john.edvard@myrvang.no
tom@myrvang.no
knut@myrvang.no
hjalmar.tenold@Asplanviak.no
ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Dato
17.06.2014

Bakgrunn for møtet
Granheimseiendomog bolig grensertil Myrvangsitt grusuttakpå Hensmoen.I den
igangsattereguleringsplanprosessen
leggesdet opp til at Myrvangskal utvide sitt grusuttak,
og at Norstoneskal etablereet grusuttak nordøstfor Myrvangseksisterendegrusuttak.Dette
vil føre til at det tasut grusnord for Granheimseiendom,i tillegg til vestog sørvestfor
eiendommensom i dag.Sevedlagtkart som viser gbnr 271/122.Granheimer bekymrafor
hvordandettevil påvirke hanseiendomog bokvalitet.
Møtet ble avholdtfor å utvekslegjensidiginformasjon.Granheimønskerå få vite mer om
hvordanNorstoneog Myrvangvil drive grusuttakene.Norstoneog Myrvangønskerå vite
mer om hva som er viktig for Granheim,og hva som kan gjøresfor å bidra til at boforholdene
på gbnr 271/122blir akseptableogsåetterutvidelsenav grusuttaksområdet.

Planlagt ny vei vest for gbnr 271/122
Granheimforklarte i møtetat hansstørstebekymringer dersomdet skal gå trafikk fra
uttaksområdetnordvestfor hanseiendomog videremot sørvestog ut på Nymobakkenforbi
hanseiendom,slik at trafikken går «rundt»eiendommenhans.Dersomdet kan etableresen
utkjøring til Nymobakkenlengernord somtar trafikken fra de nordligedeleneav
uttaksområdetvil dettekunnegjøreutviklinga mer akseptabelfor han.
Myrvang og Norstonesier at det kan vurdereså etablereen ny avkjørselher. De sier det også
kan vurdereså ikke etablerede nordøstligsteav den planlagteveiendersomdet har stor
betydningfor Granheim.
Trafikk, støy og støv
Det vil sannsynligvisikke bli økningi trafikk som følge av at uttaksområdetutvides.Salget,
og dermedtrafikken, styresav markedetsom har værtstabilt over mangeår.
Myrvang har forsøktå skjermeeiendommenmot støyog støv fra uttaksområdetved å bevare
en buffersonemed skog,og vil fortsattha denneder. Ifølge Granheimer de verstestøy- og
støvproblemene
er tilknytta transportog ikke selveuttaket.
Myrvang og Norstonemå forholdesegtil grenseverdierfastsattav Fylkesmannen.Myrvang
målerstøvforurensingi utkantenav Granheimseiendom,og har funnettilfredsstillende
verdierher.
Muligheter for innløsning av gbnr 271/122
Granheimønskeri utgangspunktetå fortsetteå bo på eiendommen,og er derfor interesserti å
kommetil en løsningvia avbøtendetiltak og justeringerpå forslaget.
Dersomdet ikke lar seggjøreå finne tilfredsstillendeløsningermenerhandet kan være
aktuelt å sepå muligheterfor innløsningav eiendommenog at det i forbindelsemeddettemå
gjennomføresen utredningsom synliggjørmulighetenedersomeiendommeninnløses.
Norstonesier at dersomkonsekvensutredningene
avdekkervesentligmerbelastningsom følge
av Norstonesin virksomhetpå området,som ikke lar segavhjelpe med avbøtendetiltak, vil
Norstonevurdereinnløsningav eiendommen.

Myrvang og Norstoneer ikke interesserti eiendommenfor å ta ut grusenher, da de vil bevare
den som en buffer mot bebyggelsenpå Nymoen.
Myrvang og Norstonevil ikke gjennomføreen utredningfor å sepå mulighetenefor å ta ut
gruspå gbnr 271/122før de har gjennomførtkonsekvensutredning
for utviding av
uttaksområdetmed tilhørendeavbøtendetiltak.

Konklusjon
Myrvang og Norstoneskal vurdereannentraséfor delerav denplanlagteveien,avgrensingav
uttaksområdemot gbnr 271/122og bruk av voller til skjermingav eiendommen.Det bør også
sespå muligheterfor ny avkjørselmot Nymobakkennår gruser tatt ut ned mot veien.Dette
vil ikke væremulig før det er tatt ut nok grustil at det blir plasstil en ny vei og en utkjøring
her.
Granheimavventerresultaterav konsekvensutredningene
og det konkreteforslagettil
reguleringsplansom skal leggesfram for 1. gangsbehandling
i kommunen.Myrvangog
Norstoneer i gangmeddissearbeidenei samarbeidmedAsplanViak. Når detteer gjort vil
det væresvar på mangeav spørsmålene
som ikke kunnebesvaresi møtet,slik at dialogenkan
føresvidere.
Myrvang og Norstonevil ha et nytt møtemed Granheimnår de har kommetvideremed
konsekvensutredningene
og planforslaget,slik at effektenav ulike avbøtendetiltak kan
vurderesog konkreteløsningerkan finnes.
Storgata13, 17.06.14
Referent:IngeborgFaller
telefon:32 11 74 61
epost:ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Mari Solheim Sandsund
Fra:
Sendt:
Til:

Kopi:
Emne:

Mari Solheim Sandsund
fredag 2. juni 2017 08:58
Hjalmar Tenold; John Edvard Myrvang; Dagestad, Bård (Sandnes) NOR
(Bard.Dagestad@norstone.no); sorlies@start.no; post@myrvang.no;
rudi@myrvang.no; knut@myrvang.no
Grethe Tollefsen (Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no); Tiffany Nygård
Korrigeringer av Referat fra møte Hensmoen grusuttak - forhold for
grunneiendom gnr. 271/122

OPPDATERT REFERAT FRA MØTE / BEFARING
Hensmoen grusuttak og konsekvenser for grunneiendom gnr. 271/122
Takk et konstruktivt møte med påfølgende befaring, 30.05.17 vedrørende mulige konsekvenser for
grunneiendom gnr. 271/122, som følge av Hensmoen grusuttak.
Tilstede på møte:
Grunneier gnr.271/122, Asbjørn Granheim
Fra forslagstiller John Myrvang AS møtte John Edvard Myrvang, Knut Lindmo, Rudi Fãrber (Tom Myrvang)
Fra forslagstiller NorStone AS møtte Bård Dagestad.
Fra konsulent Asplan Viak møtte Hjalmar Tenold.
Fra Ringerike kommune Mari Solheim Sandsund
Referert fra møte:
Møtets intensjon var å få en klarhet i hvilke konsekvenser uttaket til Myrvang/NorStone vil få for boligeiendommen
til Asbjørn Granheim.
Temaer som ble tatt opp var i hovedsak forholdene til dagens og fremtidig støy, støv og trafikk. Det ble videre tatt opp
avbøtende tiltak for å skjerme boligen mot noen av de ulempene som uttak forårsaker.
Asplan Viak gikk i gjennom konsekvensutredningens konklusjoner for fagtemaene og det ble også vist til
illustrasjoner som vises uttakets nærhet og virkning for eiendom gnr 271/122 ved etablert voll/gjerde som skjerming
mot uttaksskrent i nord og nordvest.
Følgende avbøtende tiltak ble presentert og vil kunne tas inn i plan.
Det foreslås at grønnstruktur/buffersone mot uttaket utvides noe nord for eiendommen, noe som vil øke
avstand til NorStones uttak.
Overdekningsmasse foreslås lagt opp i voll mellom uttaksskråning og bolig – høyde, utforming og
beplantning av voll vil kunne ses nærmere på i samband med utforming plan, 2. gangs behandling.
Trase som i dag ligger vest for gnr. 271/122, benyttes i samband med drift, i all hovedsak ved utkjøring av
overdekningsmasse/klargjøring av uttaksområde. Denne traseen forslås stengt med bom og skal kun benyttes
av Myrvang/NorStone til det formål den i dag har, ikke til utkjøring av sand/grus.
Asbjørn Granheim påpeker ulempene med støv fra Nymobakken. Her foreslås det at veien regelmessig renses
for sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus, og at det vurderes gjøres en opprensing av grøfter.
Det foreslås å sees nærmere på plassering av støvmålere.
Det forslås at området avsatt til grønnstruktur/buffersone nord for eiendommen ikke hugges.
Høringsfrist til planforslaget utløp, 30.05.17, Asbjørn Granheim gis utsatt høringsfrist til 08.06.17.
Vennlig hilsen
Mari S. Sandsund
Arealplanlegger
Miljø- og arealforvaltningen, Ringerike kommune
Besøksadresse:
Storgata 13, 3510 Hønefoss
Telefon Sentralbord 32 11 74 00
Mobil 408 04 248
mari.sandsund@ringerike.kommune.no
http://www.ringerike.kommune.no
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
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Fra: Mari Solheim Sandsund
Sendt: 30. mai 2017 23:05
Til: 'Hjalmar Tenold' ; 'John Edvard Myrvang' ; Dagestad, Bård (Sandnes) NOR(Bard.Dagestad@norstone.no) ;
'sorlies@start.no' ; 'post@myrvang.no' ; 'rudi@myrvang.no' ; 'knut@myrvang.no'
Kopi: Grethe Tollefsen (Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no) ; TiffanyNygård
Emne: Referat fra møte Hensmoen grusuttak - forhold for grunneiendom gnr. 271/122

REFERAT FRA MØTE / BEFARING
Hensmoen grusuttak og konsekvenser for grunneiendom gnr. 271/122
Takk et konstruktivt møte med påfølgende befaring i dag, 30.05.17 vedrørende mulige konsekvenser for
grunneiendom gnr. 271/122, som følge av Hensmoen grusuttak.
Tilstede på møte:
Fra forslagstiller John Myrvang AS møtte John Edvard Myrvang, Knut Lindmo, Rudi Fãrber (Tom Myrvang)
Fra forslagstiller NorStone AS møtte Bård Dagestad.
Fra konsulent Asplan Viak møtte Hjalmar Tenold.
Fra Ringerike kommune Mari Solheim Sandsund
Referert fra møte:
Møtets intensjon var å få en klarhet i hvilke konsekvenser uttaket til Myrvang/NorStone vil få for boligeiendommen
til Sørlie.
Temaer som ble tatt opp var i hovedsak forholdene til dagens og fremtidig støy, støv og trafikk. Det ble videre tatt opp
avbøtende tiltak for å skjerme boligen mot noen av de ulempene som uttak forårsaker.
Asplan Viak gikk i gjennom konsekvensutredningens konklusjoner for fagtemaene og det ble også vist til
illustrasjoner som vises uttakets nærhet og virkning for eiendom gnr 271/122 ved etablert voll/gjerde som skjerming
mot uttaksskrent i nord og nordvest.
Følgende avbøtende tiltak ble presentert og vil kunne tas inn i plan.
Det foreslås at grønnstruktur/buffersone mot uttaket utvides noe nord for eiendommen, noe som vil øke
avstand til NorStones uttak.
Overdekningsmasse foreslås lagt opp i voll mellom uttaksskråning og bolig – høyde, utforming og
beplantning av voll vil kunne ses nærmere på i samband med utforming plan, 2. gangs behandling.
Trase som i dag ligger vest for gnr. 271/122, benyttes i samband med drift, i all hovedsak ved utkjøring av
overdekningsmasse/klargjøring av uttaksområde. Denne traseen forslås stengt med bom og skal kun benyttes
av Myrvang/NorStone til det formål den i dag har, ikke til utkjøring av sand/grus.
Sørlie påpeker ulempene med støv fra Nymobakken. Her foreslås det at veien regelmessig renses for
sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus, og at det vurderes gjøres en opprensing av grøfter.
Det foreslås å sees nærmere på plassering av støvmålere.
Det forslås at området avsatt til grønnstruktur/buffersone nord for eiendommen ikke hugges.
Høringsfrist til planforslaget utløp i dag, 30.05.17, Asbjørn Sørlie gis utsatt høringsfrist til 08.06.17.
Dersom det er noe som er uteblitt, eller må korrigeres gi meg en tilbakemelding.
Vennlig hilsen
Mari S. Sandsund
Arealplanlegger
Miljø- og arealforvaltningen, Ringerike kommune
Besøksadresse:
Storgata 13, 3510 Hønefoss
Telefon Sentralbord 32 11 74 00
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Svar på spørsmål om søknadsplikt innenfor et eksisterende masseuttak ved
Heen i Ringerike kommune
Vi viser til e-post fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 22. desember 2016,
hvor vi er bedt om å besvare en henvendelse fra Ringerike kommune vedrørende spørsmål om
søknadsplikt innenfor et eksisterende masseuttak ved Heen.
Ringerike kommune har i brev av 20. desember 2016 stilt spørsmål om tiltak innenfor et
eksisterende masseuttak er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (PBL) § 20-1 bokstav
k. Det aktuelle området er avsatt til nåværende masseuttak i gjeldende kommuneplan. Det er
ikke utarbeidet reguleringsplan for området, men Fylkesmannen er kjent med at det er varslet
oppstart av reguleringsplanarbeid og at det jobbes med et planforslag som skal legges ut til
offentlig ettersyn. Videre er det utarbeidet driftsplan for uttaket og Direktoratet for
mineralforvaltning har gitt konsesjon for masseuttaket i brev datert 28. november 2016.
I driftsplanen fra 2015 går det frem at det er et område på ca 168 mål som ennå ikke er tatt i
bruk til uttak av masser. Det er beregnet en uttaksmengde på ca 5 million m3 innenfor dette
området. Driftsplanen og konsesjonen er gitt for det området som i kommuneplanen er avsatt
som nåværende masseuttak.
Når det gjelder masseuttak er dette en type virksomhet som reiser særlige spørsmål. Grunnen
til dette er at virksomhetens karakter tilsier at det stadig skjer terrenginngrep, typisk ved at
grusmasser fjernes fra området. Det følger av pbl. § 20-1 bokstav k) at vesentlig
terrenginngrep er søknadspliktig. Driften i seg selv medfører således søknadspliktige tiltak, og
det oppstår dermed spørsmål om det er tilstrekkelig å søke om tillatelse en gang, eller om det
kontinuerlig må søkes om tillatelse til terrenginngrep etter plan- og bygningsloven.
Denne problemstillingen kommer ytterligere på spissen når det gjelder eldre igangværende
virksomheter, som i denne saken. Dersom virksomheten er startet på et tidspunkt da det ikke
gjaldt noen søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, kan det da kreves søknad på et senere
tidspunkt? Vi merker oss at virksomheten har vært i drift siden 1930-tallet.
Fylkesmannen er av den oppfatning at kommunen i en sak som denne må gjøre en konkret
vurdering av om det er skjedd vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, slik at
tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så store
endringer i driften av virksomheten, at det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, jf.
pbl. § 20-1 bokstav k).
Kommunen skriver i oversendelsen at det så langt ikke er vurdert at det har vært noen
vesentlige endringer av virksomheten. Fylkesmannen mener derfor at det ikke er søknadsplikt
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
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for videre drift i uttaket. Vi legger til grunn at driften av uttaket holder seg innenfor rammene
som er satt i driftsplanen og vilkårene i konsesjonen fra Direktoratet for mineralforvaltning.
Når det er sagt vil vi likevel presisere at det er viktig at det blir utarbeidet reguleringsplan for
et masseuttak i denne størrelsesorden. Vi viser til pbl. § 12-1 3. ledd hvor det går frem at det
skal utarbeides reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn. Kommuneplanens arealdel er en grovmasket arealplan og
den endelige arealdisponeringen er naturlig å avklare gjennom en reguleringsplanprosess hvor
det også er krav til å utrede virkningene for miljø og samfunn.
For å legge til rette for forutsigbare rammer for virksomheten og for berørte parter mener vi
det er avgjørende at områder som dette blir avklart gjennom utarbeidelse av reguleringsplan.
Vi mener derfor det er positivt at kommunen skal behandle et planforslag for området i løpet
av januar/februar 2017 og at planforslaget sannsynligvis vil bli lagt ut til offentlig ettersyn
etter dette. Alle som har interesser i området og som er berørte av planforslaget vil få
mulighet til å komme med innspill og merknader til den foreslåtte arealbruken og utviklingen
av området. Det vil også være naturlig å ta stilling til hvilke tiltak som reguleringsplanen
legger opp til som krever egen søknad etter pbl. § 20-1.

Med hilsen

Rune Fredriksen
fagsjef
Brede Kihle
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Kopi til:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep
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RINGERIKE KOMMUNE
Areal- og byplankontoret

Referat fra møte med
Miljøvernforbundet v/ Eva Liell og Olav Djønne
Høringsinnspill Hensmoen grusuttak
Til:

Miljøvernforbundet v/ Eva Liell
Olav Djønne
Ringerike kommune v/ Hanne C. Wilhelmsen
Ringerike kommune v/ Ole Sanner Riiser

Fra:

Ringerike kommune v/ Mari Solheim Sandsund

Saknr.
14/286-134

Løpenr.
2111/18

Arkivkode
PLN 379

Dato
18.01.2018

STED: Fossveien 9
TID: 12.01.2018 kl. 10.00-11.30
TIL STEDE: Eva Liell, Olav Djønne, Hanne C. Wilhelmsen, Ole Sannes Riiser og Mari
Sandsund
BAKGRUNN FOR MØTE: Eva og Olav ønsket svar på hvordan kommunen forholder
seg til følgende problemstillinger etter høring og offentlig ettersyn Hensmoen Grusuttak:
1.

At det har kommet inn over 60 innspill

2.

Alternative lokaliseringer, ref. Olavs e-post 26. nov.

3.

Geopark Hensmoen (landskapsvernområde)

4.

Nærheten til boligområdene

5.

At betongbransjen i andre kommuner går over til pukk

6.

At limnologer mener det er fare for at vannene synker dersom uttak ihht til
foreslått plan realiseres

1. Alle innspillene
Ringerike kommune (RK) orienterte om at det ikke er så ofte at det kommer inn så mange
innspill og mange av innspillene er entydige. Saksbehandler og daværende avdelingsleder
Grethe Tollefsen har diskutert saken med kommunalsjef for samfunn og med rådmann. Utfallet
fra dette møte er at Ringerike kommune er opptatt av næringen og ivareta samfunnets behov
for grusressursen. På bakgrunn av dette vil rådmann ikke gjøre en endring i innstilling fra 1.
gangs behandlingen og det politiske vedtaket fra Formannskapet, når saken skal opp til 2.
gangs behandling.
På bakgrunn av den massive tilbakemeldingen i form av høringsuttalelser, har Rådmann gitt
ABY en bestilling der det anmodes om å se på et alternativt forslag til vedtak som vil ta for seg
reduksjon i uttaksområde i nåværende forslag til regulering. Det påpekes at det er svært viktig
for kommunen å sikre grusressurser også for kommende generasjoner. Det er viktig for
industrien å ha leveranser, men det må også legges inn et tidsperspektiv i saken. I
generasjonsperspektiv begrenser vi ikke uttaket. Forslag til alternativt vedtak vil sikre
ressursens verdi, som nasjonalt viktig ved bruk av hensynssone.
Ved å formulere et alternativt vedtak, vil det være opp til det politiske miljø å ta denne
beslutningen.
I stedet for å begrense en aktør, foreslås det at det alternative forslaget begrenser uttaksområde
som helhet. I forkant av møte vurderte Ringerike kommune forslag til alternativt vedtak, som
tok utgangspunkt i tidsperspektivet som grunnlag for prosentvis reduksjon av uttaksområde.
Før 2. gangs behandling vil det gjøres en utregning som vil kunne danne grunnlag for en
reduksjon. Utregningen vil ta utgangspunkt i en lik fordeling mellom de to aktørene, og en
reduksjon på omkring 33,33 % som henspeiler til reduksjon i uttaksområde som helhet fra 75
til 50 år.
Det alternative forslaget skal også se på hvordan hensynssonen vil legges og sikre ressursen
samt hvordan de ulike aktørene må samarbeide og fordele uttaksområdets ressurser. Denne
avgrensningen må se på og vurdere hensynet til friluftslivsinteressen og tjernenes område.
Miljøvernforbundet lurer på hvordan aktørene stiller seg til dette. RK formidlet at aktørene
uttrykker at de ikke kan anse reduksjonen som hensiktsmessig og mener at dette vil være
mindre gunstig for deres drift.
På møtet ble det også stilt spørsmål om hva som er kriteriene for at grunneier kan søke om
erstatningskrav som følge av endring i plan. RK sjekker ut dette.
Miljøvernforbundet påpekte at grustaket ligger i et etablert boligområde og mener det er
samfunnsmessig dårlig ide å åpne for en aktør til. Området bør i sin helhet begrenses.
2. Alternative lokaliseringer uttaksområde
Olav og Eva er svært opptatt av den svært uheldige plasseringen av grusuttak i område som er
definert som bynært friluftsområde og i nærhet til boligbebyggelse. Det ønskes at det ses på
alternativ plassering og at dette tydelig fremgår av saken. Det fremgår at det ihht plan- og
bygningsloven er krav til at dette utredes.
Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag for vurdering av alternative uttaksområde.
Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige
behov, ved å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt sikre byggeråstoffer for
framtidige generasjoner ved å unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle ressurser.

Alternative lokaliseringer anses å være avklart på kommuneplannivå.
Ressursen er definert som nasjonalt viktig.
RK har i etterkant av møte sjekket litt mer omkring tema alternativ plassering. I
Reguleringsplanveilederen fremgår det at det er planprogram og evt. konsekvensutredning kan
benyttes til å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter man gjennomfører et konkret
reguleringsplanarbeid for. … Kommunen tar da stilling til lokalisering ved fastsettelse av
planprogram.
Av planprogrammet, datert 18.09.13 fremgår følgende avsnitt vedrørende krav om utredning
av alternative lokaliseringer:
Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i
kommuneplanen. Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør foregå på
kommuneplannivå.
Fylkesmannen skriver følgende i sin uttalelse til forhåndshøring før oppstart av reguleringsplan
Hensmoen grusuttak, datert 10.12.2012:
Fylkesmannen anser at utvidelser av masseuttak primært bør vurderes gjennom
arbeidet med kommuneplan. Dette vil sikre overordnete og helhetlige vurderinger av
arealutviklingen i området. Alternative uttaksområder vil også i større grad kunne
synliggjøres på kommuneplannivå.
3. Geopark
Geopark er noe som Ringerike kommune stiller seg positive til, men det er dessverre ikke noe
kommunen vil kunne ta initiativ til. Geopark og Landskapsvernområde anses å ikke være en
motsetning til driften på Hensmoen. Arealet rundt Vesletjern og Storetjern vil ikke bli berørt av
tiltaket.
Ole Sanner Riiser påpeker at geoparken i Larvik er interkommunal.
4. Nærhet til boliger - Støy og støv
Tiltaket skal sikre drift som holder seg innenfor gjeldende lover og forskrifter.
Basert på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som følge av
reguleringsplanen til å primært være at støy tilknyttet uttak og produksjon vil pågå over lenger
tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes til å ha liten
konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra flere lastebiler
på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens.
I de foreslåtte bestemmelsene § 4 bokstav i) og j) fremgår følgende:
i) Støy og støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.
j) Grus- og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.
Det påpekes fra Eva og Olav side at knuseanlegget må bygges inn. Det påpekes også at voll
omkring uttaksområde må sikres. Til orientering ligger det inne følgende i forslag til
bestemmelse § 4 bokstav m):

I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i
prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal
uttaksområdet sikres med midlertidig gjerde.
Det vil ses på denne formuleringen – da med tanke på å sikre voll etter endt driftsperiode.
5. Betongbransjen i andre kommuner går over til pukk.
Dette er ikke en del av arealplanfaglig vurdering i denne saken. Vi ser at dette er et tema som
på overordnet nivå kan diskuteres nærmere og det vil kunne gis innspill til arbeidet med
revidert Energi- og klimaplan.
6. Limnologer mener at det er fare for at vannene synker dersom uttak ihht til foreslått
plan realiseres
Miljøvernforbundet viste til NINA-rapporten fra des. 2017. Denne rapporten er ikke vurdert at
RK. Nedslagsfeltet til tjerna er ikke undersøkt her.
Dag Hongve skriver i uttalelsen at det ikke er gjort undersøkelser som gir grunnlag for å si noe
om hvordan grustak i nærheten av tjerna vil virke inn på vannbalansen i disse.
RK sier at de forholder seg til konsekvensutredningen. Kommunen gjør ikke egne utredninger
omkring tema som inngår i konsekvensutredningen. Asplan Viak legger vekt på at tjerna ikke
vil bli påvirket. Dag Hongve motsetter seg ikke målingene av grunnvannet.
Det vil bli gjort kontinuerlige observasjoner i brønner på samme måte som Kilemoen.
Forholdene omkring Nybyen vannverk vil sjekkes opp.
Detaljplan for Hensmoen grusuttak viser i sin konsekvensutredning til grundige undersøkelser
og vurderinger om masseuttaket vil kunne gi medføre negative konsekvenser for Storetjern og
Vesletjern. Utdrag fra planbeskrivelsen viser til at Storetjern og Vesletjern er undersøkt ved
flere tilfeller. Det er utført sondeborringer i løsmassene med massebeskrivelser og boringer
gjennom løsmasser og videre i fjell (vann- og energiboringer). For å kunne dokumentere
grunnvannsnivå i området mellom masseuttaket og Vesletjern er det etablert to
observasjonsbrønner sør for Vesletjern. Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for
påvirkning av Vesletjern og Storetjern, løsmassenes egenskaper med tanke på beskyttelse av
underliggende grunnvann, og behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter uttak
av masser. Boringene gir også dybde til fjell og tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over
fjell i borpunktene.
Observasjonene av grunnvannsnivå, viser at grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 m under
bunnen av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt hengende vannspeil og det fremgår av
konsekvensutredningen at grunnvannet og grunnvannsnivå i løsmassene under tjernområdet
ikke vil påvirke Vesletjern eller myrområdene rundt.
Det vil være behov for fremtidige boringer for registrering av grunnvann, fjelldyp og
informasjon om massenes sammensetning som grunnlag for ressursvurdering og uttaksdybde.
Dette skal sikres i reguleringsbestemmelsene.
TILLEGGSSPØRSMÅL
Buffersonen mot industriområde

Denne sonen vil bli liggende som LNF-område og vil dermed være tilgjengelig for adkomst.
Avbøtende tiltak, især for barn og unge
Det vil ses nærmere på tilrettelegging for parkering for brukere av friluftsområdet. Asplan viak
vil sammen med aktørene og grunneiere se på plassering av en evt. parkeringsplass.
Det vil trolig stilles rekkefølgekrav om etablering av fortau med belysning. – tidspunkt for
etablering vil ses nærmere på. Et alternativ er at det vil stilles krav om dette i samband med ny
driftstillatelse i område/eller før evt. ny aktør starter arbeidene.
Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse anbefalt at det stilles krav om utvidelsesretning,
etappevis istandsetting og vegetasjonsetablering, de ber kommunen om å sikre dette i planen
før endelig vedtak. Rådmann skal se nærmere på formuleringer omkring revegetering og
istandsetting av uttaksområde. Det vil også ses på formulering omkring vegetasjon opp mot
bruddet for å minske utslipp av støy og støv til friluftsområde. Det anmodes om at konsulent
og aktørene ser på dette i samband med vurdering av grusressursen og kommer med innspill
om forslag som er hensiktsmessig sett i lys av hensiktsmessig drift.
Rådmann forutsetter at støv- og støyhensyn ivaretas i plan og at grenseverdier ikke
overskrides.
Rådmann vil se nærmere på rutiner for statlig/kommunal tilsyn for sikring av grunnvann.
Mange av de avbøtende tiltakene som det anmodes om i høringsuttalelsene er tiltak som
foregår utenfor planområde. Saken vil svare ut anmodning om lokale avbøtende tiltak,
deriblant at driftsvei rundt uttaksområde vil holdes åpen for ferdsel for turgåere.
Bevaring av område avsatt til friluftsliv er påpekt som viktig. Arealet som benyttes som
turområde i og omkring planavgrensningen er primært skogsområde og skjøtselstiltak må
forholde seg til skogloven.
Skrånende terreng fra planområdet og ned mot Heen.
Avstand fra Jernbanespor og planområdet er omkring 60-80 m. Eva og Olav stiller spørsmål til
det svært hellende terreng, er lurer på om denne skråningen stabil?
RK sjekker ut historikken omkring denne. Minner om at dette er utenfor planområdet og at
arealet innenfor området som omtales allerede er utvunnet masse, det videre uttaket vil ikke
påvirke skråningen.
Innspill til FRE
Miljøvernforbundet Hønefoss sendte innspill til FRE, da med tema alternativ tilslag i betong.
Denne er ikke registrert inn i ESA, Eva Liell ber oss sjekke ut hvor dette innspillet har tatt
veien. RK sjekker.
Pukk
Eva og Olav orienterte RK om en utredning om sand, grus og pukk i Ullensaker kommune. I
denne utredningen fremgår det at om 20 år vil ferdigbetong bli produsert i sin helhet av knust
fjell (pukk).
RK vil sjekke ut hva de har gjort med de uttaksområdene som allerede ligger inne i
kommuneplan.
Utvidet drift
Eva og Olav etterspør hva som menes med utvidet drift, i bestemmelse § 4 bokstav k).

RK sjekker ut hva som er kriteriene for å kunne ha utvidet drift.
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271 Områderegulering Øvre Hønengata øst - Sluttbehandling
Forslag til vedtak:
1. 0605_271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst vedtas.
2. De deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves. Dette gjelder
følgende planer:
Nr
Navn
Dato
11
Norderhov
30.10.1942
12
Hønen II
10.01.1944
13
Hønen II
13.06.1946
24
Hønenjordet
30.10.1956
25-02
Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei
30.06.1988
45
Hønenjordet,
11.07.1963
335
Fv35 Hønengata,
30.08.2012

Sammendrag
Ny områderegulering for Øvre Hønengata øst skal tilrettelegge for en helhetlig utvikling av området,
med en blanding av bolig og næring.
Planprogrammet ble fastsatt i 2011, planen var på høring og offentlig ettersyn i 2014. Det kom inn 15
uttalelser til planforslaget. Det ble foretatt en endring i 2016 som førte til ny høring og offentlig
ettersyn. Statens vegvesen kom her med en innsigelse, på bakgrunn av trafikksikkerhet for myke
trafikanter.
Kommunen og SVV kom i desember 2018 til enighet. Dette innebærer at SVV trekker sin innsigelse
på vilkår om gjennomføring av deler av tilliggende regulert vegtrase med tilhørende
trafikksikkerhetstiltak.
Planforslaget er bearbeidet og legges nå fram for sluttbehandling.
Rådmannen ser positivt på planforslaget, som vil bidra til utvikling i den nordlige delen av byen.
Bakgrunn
Hensikten med områdereguleringen for Øvre Hønengata øst er å tilrettelegge for en helhetlig
utvikling av området, i tråd med føringene i kommuneplan for Ringerike.

-

Området langs Hønengata er i dag dårlig utnyttet og har et rotete preg, det er et stort behov for en
estetisk oppgradering og strukturering. Ny områderegulering vil tilrettelegge for fortetting med boliger
og andre formål som forretninger, industri og kontor. Denne planen er klart i tråd med overordnede
føringer om økt befolkningsvekst i Ringerike kommune.
Beskrivelse av saken (planforslaget)
Planforslaget er utarbeidet som en områderegulering. En områderegulering gir mer detaljerte
områdevise avklaringer av arealbruk, enn kommuneplanen, eller en kommunedelplan.
En områderegulering er en mer «grovmasket» plan enn en detaljregulering. Denne planen krever
derfor detaljregulering før bygging, innenfor alle områder, utenom B1 og B2 (boligbebyggelse).
I korte trekk legger planforslaget opp til transformasjon av gammel industri og store asfaltflater til
bolig. Planen vil gi et stort løft, en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av
området som i dag har et rotete preg og er dårlig utnyttet.
Beskrivelse av tiltaket fremgår av vedlagt planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også
saksframlegg fra førstegangsbehandling.

Illustrasjonen viser mulighet bebyggelse på B1 og B2 (Halvorsen & Reine).

Nøkkelopplysninger
Forslagstiller

-

Hønefoss Nord AS
Coop Østafjells DA
Ringerike kommune

Fagkyndig

Halvorsen & Reine AS
Hovetalleen 11, 3018 Drammen

Eieropplysninger

Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS
Bilbygg AS
Coop Østafjells SA
Hønengata 67 AS
Sletta DA (solgt)
Bane Nor AS
Mercador eiendom AS
(totalt 15 eiendommer og 17 grunneiere, de største er nevnt
ovenfor)

Arealstørrelse

Ca. 76 000 m2

Arealformål

Forretninger
Industri
Bensinstasjon/vegserviceanlegg
Kontor
Bolig
Samferdsel og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur

Boligtyper og boenheter

B1 og B2, 240 leiligheter.

23 930 m2
14 055 m2
11 450 m2
10 435 m2
6 450 m2
7 410 m2
2 090 m2

Resterende områder har plankrav
(dersom høyere utnyttelse og utvikling)
Parkering

Parkering i henhold til kommunens parkeringskrav:
Parkeringskjellere for bolig
Parkering på terreng for handel
Kantparkering for gjester

Overordnet plan

Kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019

Plantype

Områderegulering

Planforslag

Planforslaget som foreligger til behandling er merket
andregangsbehandling, og består av:
- Plankart i målestokk 1:1000
- Reguleringsbestemmelser
- Planbeskrivelse

Tidligere behandlinger og vedtak
14.02.2011
HMA behandler avgrensing av områdereguleringen
23.08.2011
Formannskapet vedtar oppstart og høring/off. ettersyn av planprogrammet
05.09.2011
Varsel om oppstart og høring av planprogram
17.04.2012
Formannskapet fastsetter planprogrammet
17.06.2014
Formannskapet vedtar høring/off. ettersyn av planforslaget/KU
25.06.2014
Høring og off. ettersyn av planforslag/KU (frist 12.09.2014)
Endringer i planforslaget resulterer i ny begrenset høring. Fra kombinert
forretning/bolig til rent boligformål, økt antall boenheter med 40 - fra 240 til 280 (se
undringer i neste avsnitt)
21.06.2017
Begrenset høring av endret planforslag

-

19.08.2017
29.08.2017
15.11.2017
27.08.2018
12.11.2018
26.11.2018

Frist begrenset høring (SVV får utsatt frist til 29.08.2017)
Kommunen mottar innsigelse fra SVV
Innsigelse på bakgrunn av manglende sikkerhet for GS ved
kryssing av Hønengata. Krever undergang.
Kommunen anmoder SVV om trekking av innsigelse
Kommunen forsøker å komme til løsning for trekking av innsigelse
Kommunen rekvirer mekling til FMB med politisk forankring
Mekling del 1
Mekling del 2, kommer til enighet. Innsigelse trekkes

Endringer etter førstegangsbehandling og høring av revidert planforslag
Følgende endringer er gjort etter førstegangsbehandling, og begrenset høring ved endring:
Omfanget av næringslokaler er redusert for å åpne opp for flere boenheter, sammen med andre forhold
rettet etter førstegangshøring.
Endringene inkluderer:













Endring av byggegrense mot jernbanen
Innregulering av veg mot avkjørsel FA1
Endret vegføring på interne veger
Endret plassering av fortau
Endring av formålsgrensen mellom B1, B2 og B3
Endring av formål BFK og PP2 til bolig (nå B1)
Plankrav for BKB1
Endring av formål på BKB1 og BKB2 samt fjerning av regulert vei mellom disse*
Krav til uteoppholdsarealer er skjerpet
Endret formål på arealer avsatt til parkering på grunnen (PP1 og PP2) **
Lagt inn en vegetasjonsskjerm mot jernbanen (GV1 og 2)
*Plassering av intern vei mellom BKB1 og BKB2 vil som følge av plankravet måtte vurderes
nærmere ved senere detaljregulering av områdene. Det er også lagt inn krav om
trafikkanalyse som viser kapasitet og nødvendige tiltak på vei.
**Parkeringsformål PP1 og PP2 er fjernet på bakgrunn av endringen. Der PP2 var blir det
parkeringskjeller. Ved PP1 (Coop) er hele området satt under et formål (med plankrav) for å
åpne opp for annen bruk og utnyttelse. Parkeringsplassen vil vedvare frem til området
eventuelt til detaljregulert.

Det er også foretatt noen justeringer av høydene og utnyttelsesgrad, dette henger sammen med endring
av geometrien på områdene. I bestemmelsene er det også sikret strengere krav til utforming. Det er i
tillegg gjort flere mindre justeringer for å imøtekomme merknader og tilpasse planforslaget.
I forbindelse med begrenset høring av revidert planforslag for Øvre Hønengata øst, kom det inn en
innsigelse fra Statens Vegvesen. Innsigelsen er løst høsten 2018, og resultatet førte til nye
rekkefølgebestemmelser på bakgrunn av trafikksikkerhet.
Øvrige innspill som kom inn i denne runden, er innarbeidet i planforslaget.
Plankartene viser situasjon ved førstegangsbehandling, og ved sluttbehandling. De største endringene.
Tidligere BFK og PP2 er nå B1, sammen med endringer i internvegnett og endringer nevnt ovenfor:

-

Plankart ved førstegangsbehandling.

Plankart med endringer til sluttbehandling.

Medvirkning/forhåndsuttalelse fra oppstartvarsling
Forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst var på høring og offentlig ettersyn i perioden
-

25.06.2014 – 12.09.2014. Det kom inn 15 uttalelser til planforslaget. I vedlagt dokument
«Merknadsbehandling» er hver enkelt uttalelse oppsummert og kommentert av Halvorsen & Reine AS
og Rådmannen.
Halvorsen & Reine har kommentert uttalelsene på vegne av Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS og
Coop Østafjells SA, som er ansvarlige for utarbeidelsen av planforslaget.
Det ble avholdt et informasjonsmøte for grunneiere i planområdet 30.06.2015. Her ble det informert
om prosess og revidert planforslag. Referat følger vedlagt.
Etter høring og offentlig ettersyn ble planforslaget endret, og det reviderte forslaget var på høring og
offentlig ettersyn i perioden 19.06.2017-17.08.2017. Endring ble gjort på bakgrunn av økt boligandel i
B1.
Merknadene er kommentert i siste del av dokumentet.
Innsigelse
I høringsperioden kom Statens vegvesen med innsigelse på bakgrunn av trafikksikkerhet. Innsigelsen
ble løst etter mekling i desember 2018. Se vedlagt protokoll fra mekling, datert 06.12.2018, utarbeidet
av Fylkesmannen i Buskerud.
Juridiske forhold
Saken legges frem for Kommunestyret til vedtak, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Saken
behandles først i Formannskapet.
Øvrige juridiske forhold er kommentert ved førstegangsbehandling.
Økonomiske forhold
Utbygginga vil ha økonomiske konsekvenser for kommunen knytta til etablering av infrastruktur. Det
er foreslått at deler av vegsystemet skal være kommunalt. Finansiering må utredes og avklares i egen
sak, og det må utarbeides en utbyggingsavtale.
Deler av trafikksikkerhetstiltakene finansieres av midler til «Skoleveg, ny Ullerål skole».
Rådmannens vurdering
Innkomne uttalelser
Vurdering av innkomne høringsuttalelser framgår av vedlagt merknadsbehandling. Dokumentet
innledes med felles kommentar fra rådmannen. Dette gjengis videre i saksframlegget, da det er et
viktig grunnlag for planforslaget.
Oppstart og planprogram
Planforslaget er et resultat av en lang planprosess. Oppstart av planarbeidet ble varsla høsten 2011, og
planprogrammet ble fastsatt av formannskapet 17.04.2012. Planprogrammets kapittel 6.7 omhandler
samarbeidsform. Her står det blant annet at det skal opprettes ei arbeidsgruppe hvor grunneiere kan
delta med en representant hver, sammen med representanter fra kommunen. Videre står det at det bør
utarbeides en avtale om kostnadsdeling. Etter fastsetting av planprogrammet har det vært 3 møter i
arbeidsgruppa. I tillegg var det et åpent møte 13.08.2014 hvor flere grunneiere i planområdet deltok.
Videre ble det avholdt informasjonsmøte for grunneiere i planområdet 30.06.2015. Grunneierne har
hatt ulike planer og tidsperspektiv for utvikling av sine eiendommer. Noen behov er felles og berører
alle i planområdet, f.eks. intern infrastruktur som vei, vann og kloakk.
Bakgrunnen for planforslaget
Alternativ 2 i planprogrammet innebar å se bort fra eiendomsgrensene i planområdet. Det har vist seg
å være vanskelig å følge disse føringene. Rådmannen har derfor åpna for at Coop Østafjells SA og
Hønefoss nord eiendomsutvikling utarbeider et planforslag med utgangspunkt i fastsatt planprogram.
Dette har vært gjort i tett samarbeid med rådmannen.

-

Coop Østafjells SA og Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS har gått sammen og leid konsulent for å
utarbeide et forslag til plan. Øvrige grunneiere har ikke ønsket å delta like
aktivt i planarbeidet, til tross for flere oppfordringer. Dette er bakgrunnen for at F1, F2, B, I1 og I2 er
foreslått regulert i tråd med dagens situasjon og utnyttelse. Foreslått utnyttelsesgrad tar høyde for
mindre tiltak/påbygg. Dersom det er ønske om en høyere utnyttelse eller et annet formål, krever dette
ytterligere utredninger f.eks. når det gjelder trafikk. Det er derfor satt krav om detaljregulering som må
gjennom en egen planprosess dersom utnyttelse eller formål skal endres for overnevnte områder.
Plantype
Planen er fremmet som en områderegulering etter plan- og bygningsloven § 12-2. Dette er en
kommunal plantype, som i utgangspunktet utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate
til private å utarbeide et forslag til områderegulering innenfor de rammer kommunen fastsetter, slik det
er gjort for Øvre Hønengata øst.
Detaljeringsgrad
En områderegulering kan detaljeres tilstrekkelig slik at man kan bygge rett på områdereguleringen, og
at detaljregulering derfor ikke er nødvendig. For Øvre Hønengata øst er det satt krav om
detaljregulering for alle andre felter utenom B1 og B2. Grunneiere eller andre kan ved behov starte
opp en planprosess for å legge til rette for utvikling av disse eiendommene.
Infrastruktur
Statens vegvesen krevde planskilt kryssing (undergang) etter endring. Det ble meklet frem til en annen
løsning, og lagt inn rekkefølgebestemmelser om delvis gjennomføring av tilstøtende plan for Fv. 35
Hønengata.
- For byggetrinn 1 - B1, ble det lagt inn krav om gjennomføring av plan tilhørende
«Detaljregulering for Fv. 35 Hønengata», parsell kryss Krokenveien til kryss Industrigata,
med nye kryssinger i plan, stenging av avkjørsler og klare skiller mellom gående og bil.
- For byggetrinn 2 - B2, fikk rekkefølgekrav om ferdigstillelse av parsell mellom Industriveien
og Dronning Ragnhilds vei.
Samlet vurdering
I denne saken har det kommet en del interessemotsigende innspill og innvendinger fra grunneiere i
planområdet. Rådmannen har lagt vekt på hensynet til helheten i planområdet, og mulighetene for
helhetlig utvikling av området på lengre sikt.
Det har vært en lang prosess, og utfordringer vedrørende innsigelse og øvrig samarbeid. Rådmannen
anser planen som et steg i riktig retning for strukturering og helhetlige føringer for en del av
Hønengata.
I kommuneplanens samfunnsdel legges det opp til høye forventninger til befolkningsvekst. Denne
planen er klart i tråd med overordnede føringer.
Rådmannen er positiv til utvikling av Øvre Hønengata øst. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor
anbefaler rådmannen derfor at planen vedtas.
Vedlegg
1. Plankart, merket sluttbehandling
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, merket sluttbehandling
3. Planbeskrivelse, merket sluttbehandling
4. Merknadsbehandling
5. Protokoll, mekling, SVV og Ringerike kommune med Fylkesmannen i Buskerud
6. Saksfremlegg, førstegangsbehandling
a. Saksprotokoll, førstegangsbehandling, HMA

-

b. Saksprotokoll, førstegangsbehandling, Formannskapet

7. Høringsuttalelser, førstegangsbehandling*
a. Marcodor Eiendom AS 09.09.2014*
b. Sletta DA 08.09.2014*
c. Tonys matglede 15.08.2014*
d. Flügger Norway AS 09.09.2014*
e. Bilbygg AS v/Eiendomsspar AS 10.09.2014*
f. Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS og Coop Østafjells SA 04.09.2014*
g. Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS 12.09.2014*
h. Coop Østafjells SA 05.09.2014*
i. Jernbaneverket 03.11.2014*
j. Statens vegvesen 09.09.2014*
k. Buskerud fylkeskommune 15.09.2014*
l. Fylkesmannen i Buskerud 04.09.2014*
m. Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede 28.08.2014*
n. Ringerike kommune, Trafikkrådet 02.09.2014*
o. Ringerike kommune, Miljørettet helsevern 02.09.2014*
8. Brev fra Jernbaneverket 24.06.2015*
9. Referat fra informasjonsmøte for grunneiere 30.06.2015*
10.Brev fra Bilbygg AS 06.07.2015*
11.Høringsuttalelser, endring*
a. Fylkesmannen i Buskerud 11.08.2017*
b. Buskerud fylkeskommune 15.08.2017 *
c. Statens vegvesen, innsigelse 29.08.2017 *
d. Coop Øst SA 11.08.2017*
e. Bilbygg AS v/DLA Piper 17.08.2017*
f. Sletta DA 28.08.2017*
g. Rignerike Kornsilo, 08.08.2017*
h. Ringerike kommune, Kommuneoverlegen 07.07.2017*
*Tilleggsdokumentasjon, uttalelsene har sammendrag i dokumentet «Merknadsbehandling»

Ringerike kommune, 07.01.2019
Tore Isaksen
Rådmann
Assisterende rådmann: Terje Dahlen
Leder: Knut Kjennerud
Saksbehandler: Åshild Lie
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Endringsliste:
Nr.
Endring
01

Dato

Sign.

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 reguleringsgrensen som er vist på plankartet.
Områder med o_ foran feltnavnet på plankartet skal være offentlige.
Områder med f_ foran feltnavnet på plankartet skal være felles for områder som angitt i
bestemmelsene.
Området reguleres til følgende formål, som vist på plankartet, jf. pbl. § 12-5:
Bebyggelse og anlegg
Forretninger
Bolig/forretning/kontor
Forretning/kontor/industri
Industri
Bensinstasjon/vegserviceanlegg
Boligbebyggelse

Feltnavn:
BF
BKB
BKB
BI
BV
B

1-2
1
2

SKV
SPA
SGS
SF
SVG
STJ

1-5
1-2
1-2
1-6
1-8

GV
GF

1-2

1-3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Parkering
Gang-/sykkelveg
Fortau
Annen veggrunn- grøntareal
Trasé for jernbane
Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm
Friområde

Fellesbestemmelser
§ 1 Fellesbestemmelser
§ 1.1 Avkjøring
Avkjørsler vist med piler er veiledende, men antallet, og fra hvilken veg/gate eiendommen(e)
skal ha adkomst, er bindende. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. I
tilknytning til avkjørselen skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom
eller felles adkomst. Varelevering skal skje på egen grunn.
FA-1 er felles avkjørsel for BF1a-b, BF2 og B1. Det er bare tillatt å svinge inn i denne
avkjørselen fra sør, og svinge ut i Hønengata mot nord.
FA-2 er felles avkjørsel for BV og BKB1. I denne avkjørselen er det ikke tillatt å svinge ut i
Hønengata mot sør.

§ 1.2 Parkering
Parkeringsdekning for bil og sykkel skal være iht. kommunens parkeringskrav. Store trafikkflater
skal deles opp med grønt. Sykkelparkering for forretning og kontor skal deles i mindre enheter,
og plasseres i nærheten av innganger til bebyggelse og ved rekreative og publikumsorienterte
funksjoner. Parkering for bolig i B1-3 skal i hovedsak etableres i parkeringskjeller.
Gjesteparkering kan etableres på terreng som gateparkering.

§ 1.3 Vann- og avløpsanlegg
Det skal være minimum 4 m avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til bygninger
og faste konstruksjoner. Dersom bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med eksisterende VAanlegg, må VA-anlegg flyttes.

§ 1.4 Torg og grøntstruktur
Det skal avsettes areal i BKB1, som utformes som en mindre torg/møteplass.
Større asfalterte flater skal deles opp med vegetasjon.
Felles uteareal i boligområder skal opparbeides iht. godkjent utomhusplan. Utearealer skal ha
en helhetlig og normal god standard når det gjelder møblering, belegg, beplantning og
belysning. Uteareal mellom boligbebyggelsen skal opparbeides med forskjellig grad av allmenn
tilgjengelighet.
Uteoppholdsarealer for boliger skal ha støyverdier innenfor gjeldende overordnede
retningslinjer, T- 1442. Uteoppholdsarealer skal ha sol minst 3 timer innenfor kl. 1200- 1800
høst/vårjevndøgn. Uteoppholdsarealer skal ikke bestå av smale striper.
Det skal være en sammenhengende gangforbindelse fra uteareal i B1, gjennom B2 og B3 til
friområdet Kongshaugen. Det skal nyttes naturmaterialer.

§ 1.5 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet
straks stanses og utviklingsavdelingen i kommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2.ledd.
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Bestemmelser om rekkefølge og plankrav
§ 2 Rekkefølgebestemmelser
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12-7 nr. 10)

§ 2.1 Før igangsettingstillatelse gis
§ 2.1.1 Brannvann
Det kan ikke gis igangsettelsestillatelse for nye bygninger i planområdet før det er
dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.

§ 2.1.2 Overvannsplan
Det skal utarbeides en overvannsplan som viser løsninger for overvannshåndtering,
vurdert opp mot kapasiteten på offentlig nett. Overvannsplanen skal omfatte hele
planområdet, og vise hvordan de aktuelle byggetrinn løser overvannshåndteringen. BKB1
og B1 kan nytte eksisterende overvannsnett sammen med tiltak for lokal fordrøyning.
Overvannsnett skal prosjekteres og utføres slik at det kan tilkobles fremtidig planlagt
kommunalt overvannsnett.
Det kan ikke gis igangsettelsestillatelse for resten av planområdet før det er dokumentert
at overvannshåndteringen er tilfredsstillende og godkjent av kommunen v/ Teknisk
forvaltning VAR.

§ 2.1.3 Forurensing i grunnen
Det skal ikke gis igangsettelsestillatelse før tiltaksplan for opprydning er godkjent.

§ 2.2 Før brukstillatelse/ferdigattest gis
§ 2.2.1 Lekeplasser og utearealer
Før det gis brukstillatelse for boliger i B1-3 skal utearealer og lekeplasser i henhold til § 2.0
punkt 5 være opparbeida.

§ 2.2.2 Sikring mot jernbane
Det kan ikke gis brukstillatelse til nye bygninger i planområdet før nødvendig sikring mot
jernbanen er etablert. Oppsett av godkjent sikringsanordning skal gjøres i samråd med
Jernbaneverket.

§ 2.2.3 Støy
Det kan ikke gis brukstillatelse for nye bygninger innenfor planområdet før støytiltak er
gjennomført, slik at støyverdiene er iht. T-1442. Et flertall av rom med støyfølsom bruk,
inkludert minst ett soverom, skal ha støynivå utenfor vindu som tilfredsstiller støygrense i
tabell 3 i T-1442/2012.

§ 2.2.4 Infrastruktur
Det kan ikke gis brukstillatelse for nye bygninger i områdene vist i tabellen nedenfor, før
anlegg i tabellen er opparbeida i samsvar med reguleringsbestemmelsene og godkjent av
kommunen. Rekkefølgekrav for feltene o_SVG6, o_SVG8, o_SF5, og o_SKV5 skal løses i
detaljregulering for BKB1 eller BKB2.
FELTNAVN

B1

SKV1

X

SKV4

B2/B3

X

SKV2

X

X

SGS1-2

X

X

SGS3

X

2

SF1

X

X

SF2

X

X

SF3

X

SF4

X

SF6

X

SPA1-2

X

SVG1-2

X

SVG3

X

SVG4-5

X

SVG7

X

§ 2.3 Trafikksikkerhet, Fv. 35 Hønengata
§ 2.3.1 Felt B1, byggetrinn 1
Tiltakene i reguleringsplan for «Fv. 35 Hønengata» på strekningen fra parsellslutt ved
Krokenveien til og med krysset med Industrigata skal være ferdigstilt før det blir gitt
brukstillatelse for byggetrinn 1, felt B1.
På strekningen er det særskilt behov for fotgjengerkryssinger med forsterket belysning,
hvorav at en av de blir lysregulert.

§ 2.3.2 Felt B2, Byggetrinn 2
Tiltakene i reguleringsplan for «Fv. 35 Hønengata» på strekningen fra Industrigata til og
med krysset med Dronning Ragnhilds vei skal være ferdigstilt før det blir gitt brukstillatelse
for byggetrinn II, felt B2.

§ 2.3.3 Øvrige byggetrinn
Det skal ikke gis brukstillatelse for delområder med plankrav før tiltakene i reguleringsplan
for fv. 35 Hønengata på strekningen parsellslutt ved Krokenveien til og med Dronning
Ragnhilds vei er ferdigstilt jf. §§ 2.3.1 og 2.3.2.

§ 2.3.4 Tekniske planer for vegareal
Gjennomføring av Hønengata gjøres med en gjennomføringsavtale med Statens
vegvesen. Detaljtegninger for gjennomføring av «Fv. 35 Hønengata» skal godkjennes av
Statens vegvesen i god tid før anleggsstart.

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

§ 2.5 Tekniske planer for infrastruktur
Det skal utarbeides en overordna plan for teknisk infrastruktur for hele planområdet. Det kan
åpnes for etappevis utbygging av tekniske anlegg, i samsvar med utbyggingen. Infrastruktur
skal tilpasses framtidig ny infrastruktur iht. overordna plan. Dette gjelder både veg (kjøreveg,
fortau og gang- og sykkelveg) og teknisk infrastruktur (vann- og avløp). Tilpasning til framtidig
infrastruktur må dokumenteres, og for teknisk infrastruktur må framtidig anlegg prosjekteres.
BKB1 og B1 kan nytte eksisterende teknisk infrastruktur(avløp).
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§ 3 Bestemmelser om utfyllende planer
§ 3.1 Plankrav BF1a-b, BF2, BI, BKB1-2, BV og B3
Før det tillates utbygging i områdene i BF1a-b, BF2, BI, BKB1-2 og BV som går ut over
utnyttelse regulert i denne områdereguleringen, eller innebærer en endring av formål, må det
utarbeides en detaljregulering. Mindre utbygging/oppgradering av dagens bygningsmasse
tillates, innenfor regulert utnyttingsgrad.
Før det tillates utbygging i B3 må det utarbeides en detaljregulering.
Ved utarbeidelse av detaljregulering for overnevnte områder må rekkefølgebestemmelser
vurderes nærmere. For B3 skal behov og mulighet for å etablere barnehage og kulvert under
jernbanen vurderes. Forholdet til omkringliggende virksomhet må utredes.
Ved detaljregulering skal det utarbeides trafikkanalyse som viser kapasitet, belastning på
eksisterende vegnett med krav til eventuelle tiltak.

§ 3.2 Utomhusplan
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert i utomhusplan, i målestokk 1:500:
- Kotesatt detaljplassering av bebyggelse og tilpasning til omgivelsene
- Utnyttelse av ubebygd areal
- Sammenheng med og avgrensning til tilliggende offentlige/allment tilgjengelige arealer
- Interne atkomstveier
- Terrengendringer (gamle og nye koter)
- Grøntarealer, vegetasjonsbevaring og etablering av nye vegetasjon
- Plassering, høyde og utforming på gjerde
- Forstøtningsmurer, trapper osv.
- Gangarealer
- Uteoppholdsareal og lekeplasser
- Torg/møteplasser
- Møblering, belegning og belysning
- Parkeringsplasser, inkludert sykkelparkering og gjesteparkering
- Hvordan universell utforming er ivaretatt
- Håndtering av overvann
- Tilgjengelighet for anleggsbiler og avfallshåndtering
- Grunnforhold
- Plassering, utforming av og høyder på støyskjermer skal dokumenteres.
Punktene i lista ovenfor må ses i sammenheng med reguleringsbestemmelsene for øvrig, og
hvilke temaer som er aktuelle for det enkelte tiltaket det søkes om.

Formålsbestemmelser
§ 4 Bebyggelse og anlegg
§ 4.1 Fellesbestemmelser
§ 4.1.1 Utnyttingsgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet.
Parkeringsplasser på terreng innenfor området avsatt til bebyggelse og anlegg medregnes
med 18 m2 per plass.

§ 4.1.2 Høyde
Maksimal byggehøyde gjelder fra ferdig planert terreng. Med planert terreng menes planert
terrengs gjennomsnittshøyde rundt bygningen.
Der det ikke er angitt høyde gjelder plan- og bygningslovens generelle bestemmelser.
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Over regulerte høyder tillates plantekasser, rekkverk for takterrasser, nødvendig
takoppbygg for heiser, trapper og tekniske installasjoner med høyde inntil 3,5 m.
Boligene skal oppføres med variasjon i byggehøydene. Maksimal byggehøyde for gesims
er vist på plankartet. Inntil 30% av bebyggelsen tillates oppført med gesimshøyde 19
meter.

§ 4.1.3 Byggegrense
Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som angitt på plankartet.
Der byggegrense ikke er angitt sammenfaller byggegrense med formålsgrense.
Underjordisk parkeringsanlegg i B1-3, også i strid med byggegrense mot veg, forutsatt at
det er 1 meter jordsmonn over overkant av takkonstruksjon for beplantning av trær og
busker. Kravet kan fravikes dersom det dokumenteres tilfredsstillende jorddybde for
beplantning av trær og busker.
Utenfor byggegrenser tillates etablering av forstøtningsmurer o.l. Dette skal dokumenteres
ved byggesøknad.

§ 4.1.4 Byggegrense jernbane
I boligformål B1-3 er det regulert byggegrense på 26 meter fra spormidt jernbane.
For BF2 og BI (ikke boligformål) er byggegrense 21 meter fra spormidt jernbane.
Byggegrense mot jernbanen gjelder både over og under og bakkenivå.
Utenfor byggegrensene fra jernbanen kan det etableres gang-/sykkelveg, parkering,
vegetasjonsskjerm, sikkerhetsgjerde og støyskjerm, med minimum avstand på 15 m fra
vegkant til midtlinje jernbanelinje.

§ 4.1.5 Krav til uteoppholdsareal og lekeplasser
Minste uteoppholdsareal er MUA 25 m2 per boenhet. Av dette skal minimum 20 m2 være
felles uteoppholdsareal. Arealet inkluderer felles uteoppholdsareal, takterrasser og private
balkonger. Deler av uteoppholdsarealer kan tillates lagt på tak.
Lekeareal inngår i det totale krav til MUA. Det skal etableres minst 1 sandlekeplass på
minimum 50 m2 innenfor hvert delområde, B1, B2 og B3. Innenfor B1 skal det opparbeides
nærlekeplass på minimum 250 m2. Denne kan erstattes ved etablering av nærlekeplass
på min 500 m2 innenfor felt B2. Lekeareal skal etableres på bakkenivå.

§ 4.1.6 Tilknytningsplikt
Bygninger i planområdet skal knyttes opp mot fjernvarmeanlegg.

§ 4.1.7 Skilt og belysning
Skilting for forretning og kontor skal begrenses til inngangen i 1.etasje.
Belysning skal tilpasses området rundt og ta hensyn til boliger.

§ 4.1.8 Utforming
Bebyggelsen skal utformes med variasjon, men skal ha slektskap i materialvalg og
volumoppbygging. Lange fasader skal utformes slik at monotoni unngås. Bebyggelsen kan
ha flate tak. Det tillates etablering av takhager, takterrasser og grønne tak.
Det tillates ikke ensidig nordvendte boenheter eller boenheter med kun nordvendt balkong.
Utearealene skal tilrettelegges for opphold og variert utforming med vegetasjon og/eller
møblering.
Ved etablering av parkeringsanlegg og takhager/takterrasser/grønne tak, skal det sikres
tilstrekkelig overdekning for beplantning.
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Felles utearealer skal være en god møteplass for alle. De skal ha en utforming som gir
mulighet for opphold, sosialt samvær, rekreasjon og lek på tvers av aldersgrupper. Det
skal være høy kvalitet på fellesområdene.

§ 4.2 Bolig/forrentning/kontor, BKB1
§ 4.2.1 Utnyttelsesgrad forretning
Areal nyttet til forretning skal ikke overstige 4050 BRA (ikke medregnet areal for plan pr 3
m for åpne areal). Forretningsareal under terreng medregnes i BRA. Arealbegrensningen
gjelder forretningsareal, og ikke areal til varemottak, lager, bomberom, tekniske arealer o.l.
Antall avkjøring til BKB1 samt plassering av disse er veiledende, og endelig antall og
plassering skal avklares ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan for BKB1.

§ 4.3 Forretninger/kontor/industri, BKB2 og industri, BI
BKB2 kan nyttes til forretning, kontor og lettere industri.
BI kan nyttes til lettere industri. Med lettere industri menes virksomheter som ikke medfører
vesentlige miljøulemper i form av støy, forurensning, rystelser.

§ 4.4 Boligbebyggelse, B1-3
§ 4.4.1 Formål
B1-3 skal nyttes til boligbebyggelse i form av blokk- og/eller konsentrert
småhusbebyggelse.

§ 4.4.2 Internvei
Eventuell internvei for redning, renovasjon o.l. i B2 skal ha samme standard som beskrevet
for formål f_SKV2.

§ 4.4.3 Utomhusplan
Det skal lages en samlet utomhusplan for B1 og B2, iht. § 3.2.
Ved utbygging i flere byggetrinn, skal disponering av tilliggende byggetrinn vises, med
spesielt fokus på plassering av bygg og felles løsninger for parkering og grøntareal.

§ 4.4.4 Sykkelparkering
Det skal avsettes areal til overdekket sykkelparkering nær gang- og sykkelforbindelser.

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 5.1 Fellesbestemmelser
§ 5.1.1 Vegstandard
Veg med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet etter håndbok N100 Veg og
gateutforming.

§ 5.1.2 Terrengbehandling
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig utforming.

§ 5.2 Kjøreveg, SKV1-5
Avkjørsel FA1 er kun inn og ut mot nord. For FA2 er det ikke tillatt å svinge ut i Hønengata mot
sør.

§ 5.2.1 Enveiskjøring
f_SKV2 skal være enveiskjørt fra Industrigata mot f_SKV1.

§ 5.2.2 Eiendomsforhold
o_SKV4 og o_SKV5 skal være offentlige.
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f_SKV1 skal være felles for BF1a-b og BF2 (når reguleringsplan Rv35 for Hønengt. er
opparbeidet) samt B1 og B2.
f_SKV2 skal være felles for B1-2.

§ 5.2.3 Kjøreveg, f_SKV2
f_SKV2 skal nyttes til enveiskjørt boliggate, og kjøring skal skje på gåendes/syklendes
premisser. Veien skal være enveiskjørt fra Industrigata i retning sør, og skal ikke ha
gjennomgangstrafikk, unntatt redning/renovasjon og kjøring til boenhetene. Veien skal
være utformet uten gjennomgående høydeforskjell i tverrprofilen, og med fartsdempende
tiltak som tillater passasje av redning/renovasjon. Det er ikke tillatt med
biloppstillingsplasser innenfor formål f_SKV2. Overgang til øvrig vegnett skal skje ved
kryssing av kantstein.

§ 5.3 Parkering, SPA
SPA 1-2 skal nyttes til korttids-/gjesteparkering for B1 og B2.

§ 5.4 Gang-/sykkelveg og fortau, SGS1-4 og SF1-6
§ 5.4.1 Formål og bruk
Områdene skal nyttes til henholdsvis gang-/sykkelveg og fortau.
Områdene kan i tillegg nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning.
SGS1 skal ha utforming som tydelig viser forskjell mellom gang- og sykkelareal og øvrig
kjørbart areal.

§ 5.4.2 Eierforhold
Områdene o_SF4-6 skal være offentlige.

§ 5.5 Trasè for jernbane, STJ
STJ er offentlig, og skal nyttes til trasé for jernbane.

§ 6 Grønnstruktur
§ 6.1 Vegetasjonsskjerm, GV
GV1-3 skal opparbeides parkmessig. Materialbruk skal i hovedsak være naturmaterialer.
Plassering og utforming av forstøtningsmurer, skal omsøkes ved søknad om tiltak.
Støy- og sikringstiltak/skjerming mot jernbanen er tillatt.

§ 7 Hensynssoner
§ 7.1 Frisiktsone ved veg
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på plankartet. I frisiktsone skal det være fri sikt i en
høyde av 0,5m over tilstøtende vegers planum.
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1. F O R O R D
Det bl e utarbei det et pl anprogram av rådmannen i Ringeri ke kommuneved A real - og
bypl ankontoret. Kunngj øri ng av oppstart av pl anarbei det bl e gj ort i Ringeri kes bl ad 03.09.11,
og samtidi g bl e f orsl ag ti l pl anprogram sendt på høri ng og l agt ut ti l offentl i g ettersyn med
merknadsfr i st 17.10.11.
Etter dette bl e all e i nnkomnemerknader vurdert og kommentert, og endri nger bl e i nnarbei det i
pl anprogrammet.
Formannskapet i Ringeri ke kommunefastsatte pl anprogrammet i sak 68/12 i møte 17.04.12.
Ei endommeneer i pl anprogrammet f orutsatt utvi kl et ti l område f or f orretni ng / næri ng med
detalj varehandel og boli g.
Formål et med konsekvensutredni ngen er å kl argj øre vi rkni nger av tilt aket somkan ha
vesentli ge konsekvenser f or milj ø, naturressurser ell er samf unn.Konsekvensutredni ngen skal
si kre at di ssevi rkni ngenebli r tatt med i betraktni ngen under pl anl eggi ngen av tilt aket og når
det tas stilli ng ti l om, og eventuel t på hvil ke vil kår, tilt aket kan gj ennomf øres.
Hensi kten med områderegul eri ngen f or Øvre Hønengata øster å til rettel egge f or en hel hetli g
utvi kli ng av området, i tråd med f øri ngene i Kommunepl an f or Ringeri ke 2007-2019.
Konsekvensutredni ngspl i kten må være oppf yl t f ør områderegul eri ngen kan vedtas.
Planbeskri vel seti l områderegul eri ngen med til hørendekonsekvensutredni ng presenteres i
dennehovedrapporten. Det er utarbei det f l ere del rapporter, og di sseer l agt somvedl egg ti l
hoveddokumentet. Hovedkonkl usj oner og konsekvenser er sammenf attet i hoveddokumentet.
Hovedrapporten er bygget opp somett dokument, i nnehol dende:
-

Planbeskri vel sesombestår av beskri vel seav dagens si tuasj on, beskri vel seav tilt aket
og beskri vel seav pl anf orsl aget
Konsekvensutredni ng

Hovedrapport og till eggsutredni nger l egges ut ti l offentli g ettersyn sammen med f orsl ag ti l
områderegul eri ng, og f or øvri g somf astsatt i pl an- og bygni ngsl oven og f orskri f t om
konsekvensutredni ng. Ringeri ke kommuneskal , på bakgrunn av høri ngen, ta stilli ng ti l om det
er behov f or till eggsutredni nger ell er ytterli gere dokumentasj on om bestemte f orhol d.
Eventuell e till eggsutredni nger skal sendes på begrenset høri ng ti l den somhar avgit t uttal el se
ti l pl anf orsl ag med konsekvensutredni ng.
Høri ngsuttal el sesendes til :
postmottak@ri ngeri ke.kommune.no
ell er:
Ringeri ke kommune
M ilj ø- og areal f orvalt ni ngen
Pb 123 Sentrum
3502Hønefoss
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Etter avtal e med kommunen, har HønefossNord og Coop Østafj ell s DA gått sammen om å
utarbei deet f orsl ag ti l områderegul eri ng. Områderegul eri ng med konsekvensutredni ng er
utarbei det av Hal vorsen & Rei ne A S.
V edl agte rapporter f or Trafi kk og Tr anspor t, Koll ektivtrafi kk, Støy og l uft , Forurenset grunn,
K onsekvenser i anl eggsperi oden, Energi og milj ø og ROS-anal yse er utarbei det av Rambøl l
Norge A S. Rapporter f or Overvannog vannf orsyni ng og Annen tekni sk i nfr astr uktur er
utarbei det av Cowi .
Eventuell e spørsmål vedrørendeutredni ngen kan rettes til :
Hal vorsen & Rei ne AS
v/ A i na L i an
Tel efon: 23 21 52 90
E-post: li an@heras.no
Regul eri ngspl an med konsekvensutredni ng er også l agt ut på kommunen si n nettsi de:
www.ri ngeri ke.kommune.no under ” Regul eri ngspl aner”, og på Servi cetorget i Storgata 13.
V edl egg ti l hovedrapport:
• Plankart
• Regul eri ngsbestemmel ser
• I ll ustrasj oner
• Planer
• Snit t
Anal yser/del rapporter:
• Trafi kk og transport, revi dert utgave 05.11.2013
, Rambøll
• Koll ekti vtrafi kk, 07.11.2013
, Rambøll
• Støy og l uf t, 16.10.2013
, Rambøll
• Forurenset grunn, 11.10.2013, Rambøll
• Konsekvenser i anl eggsperi oden, 16.09.2013
, Rambøll
• Energi og milj ø, 11.10.2013
, Rambøll
• ROS-anal yse, 22.10.2013 og 14.05.2014
, Rambøll, Halvorsen& ReineAS
• Overvann/vannf orsyni ng, COWI
• Annen tekni sk i nfrastruktur, COWI
• Notat- Skoleveifra Øvre Hønengataøst,24.03.2017,COWI

Etter 1. Gangsbehandling:
Det har i forbindelsemed1.gangshøringkommetinn 15 merknadertil planforslaget.Det ble
varsletinnsigelsefra Jernbaneverket.
Planforslageter endret, og justertplanforslager sendtpå
begrensethøring.I planforslagtil begrensethøringer innsigelsenimøtekommet.Innkomne
merknaderhar ogsåblitt hensyntatti revidertplanforslag.
Etter 1. Gangsbehandling
er det gjort revisjoneri planmaterialet.Planbeskrivelsemed
konsekvensutredning
er supplerti forhold til forslagetslik det nå foreligger.
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Utredningeri henholdtil endringeri planforslag:
Utredningerav eksternekonsulenterer vurdertopp mot endringeri planforslaget.Endringene
vurderessomrelativt små,og utløserikke behovfor reviderterapporter.Rapportervil referere
til prosjektsom forelå til 1. Gangsbehandling.
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3. SAMM E NDR A G
F or m ål et med r egu l er i n gsp l an en
Formål et med regul eri ngspl anen er å til passepl anområdet ti l nye behov til passet Hønefosssi n
utvi kli ng. Områdetfortettes,og det leggestil rettefor utbyggingav dagligvaresamtet
størreboligområde.
R egu l er i n gsp l an en
Formål i nnenf or pl anen er somnedenstående:
Bebyggel se og anl egg

Forretni nger, B F1-2
I ndustri , BI
Bensi nstasj on/vegserviceanlegg,
BV
Forretni ng/kontor/industri,BKB2
Boli g/f orretni ng/kontor, BK B1
Boli gbebyggelse
, B1-3
Samferdsel og tekni sk i nfrastruktur Parkeri ngspl asser, SPA1-2
Kjøreveg, SKV1-5
Gang- og sykkel veg, SGS1-2
Fortau, SF1-6
Annen veggrunn- grøntareal , SVG1-8
Traséf or j ernbane, STJ
Grønnstruktur
V egetasj onsskj erm, GV1-2
Fri område, GF
Avbøtendetilt ak er i nnarbei det i regul eri ngsbestemmel sene sål angt det er muli g.
K on sek ven ser av t i l t ak et
K onsekvenser f or Traf i kk og transport
Tilt aket er vurdert ti l å ha middel s ti l stor positi v konsekvens.
K onsekvenser f or Støy og l uf t
Tilt aket er vurdert ti l å ha ubetydel i g konsekvens.
K onsekvenser f or Overvann og vannf orsyni ng
Tilt aket er vurdert ti l å ha middel s positi v konsekvens.
K onsekvenser f or A nnen teknisk i nfr astruktur og mi l j ø
Tilt aket er vurdert ti l å ha middel s positi v konsekvens.
K onsekvenser f or f orurenset grunn, grunnvannog resi pi enter
Tilt aket er vurdert ti l å ha lit en ti l middel s stor positi v konsekvens.
K onsekvenser f or K ul turmi nner, kul turmi l j ø og l andskap
Tilt aket er vurdert ti l å ha stor negati v konsekvens.
K onsekvenser f or Grønnstruktur
Tilt aket er vurdert ti l å ha stor positi v konsekvens.
K onsekvenser f or Torg, møtepl asser og uteområder
Tilt aket er vurdert ti l å ha middel s ti l stor positi v konsekvens.
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4. I NNLE DNI NG
4.1 B akgrunn f or t i l t ak et
Området Øvre Hønengata østli gger nord i Hønef oss.I bestemmel seneti l kommunepl anen f or
Ringeri ke 2007-2019heter det at Øvre Hønengata skal pri mært ha f unksj on soml okal senter
for den nordli ge del en av byen. Ringeri ke kommuneønsker å vi dereutvi kl e dette området som
et bydel ssenter. Det er ogsåønskebl ant næri ngsdri vendeog grunnei ere å f å ti l en utvi kli ng.
M ed bakgrunn i dette er det satt i gang en prosessmed å utvi kl e en områderegul eri ng f or å
l øsekonf li kter og avkl are areal bruk i området.
4.2 H ensik t en med p l an en
Hensiktenmedområdereguleringen
for Øvre Hønengataer å tilretteleggefor en helhetlig
utvikling av området,i tråd medføringenei Kommuneplanfor Ringerike2007- 2019.
Områdetskal værelokalsenterfor den nordligedelenav byen.Områdeter dårlig utnyttet, og
har et rotetepreg.Det er behovfor en struktureringog estetiskoppgradering av området.
4.3 O r gani ser i ng av u t r ed n i n gsar b ei d et
Forsl ag ti l pl anprogram med til hørendej usteri nger etter høri ngsperi oden, er utarbei det av
Ringeri ke kommune. Planprogrammet l å ute ti l høri ng i peri oden 03.09-17.10.2011og bl e
fastsatt av f ormannskapet i Ringeri ke kommunesom ansvarli g myndi ghet 17.04.2012.I ht.
pl an- og bygni ngsl oven, er pl anf ormen er områderegul eri ng, med til hørende
konsekvensutredni ng. Hal vorsen & Rei ne AS si vil arkit ekter er konsul ent f or utarbei del seav
regul eri ngspl anen med ti l hørendekonsekvensutredni ng. Tema f or utredni ngsarbei det er i
henhol d ti l fastsatt pl anprogram. Rambøl l har vært engasj ert i f orbi ndel semed utarbei del se av
rapporter i f orhol d ti l temaene:
Forurensni ng, ri siko og sårbarhet
• Forurensni ng i grunnen
• Støy- og l uf tf orurensni ng, klim a
• Risi ko- og sårbarhetsanal yse
• Geol ogi /grunnf orhol d
Teknisk i nf rastruktur
• Transport og traf i kk
• Koll ekti vdekni ng
• Ytterligeretrafikkberegningeretter begrensethøring.
• Overvannshåndteri ng/vannf orsyni ng (ogsåCowi )
• Annen tekni sk i nfrastruktur (ogsåCowi )
• Notat- Skoleveifra Øvre Hønengataøst,Cowi
Samf unn
• M ilj ø
• Konsekvenser i anl eggsperi oden
Hal vorsen & Rei ne AS si vil arkit ekter har stått f or utredni ngsarbei det i nnenf or resterende
tema:
V ernehensyn
• Kult urminner, kult urmil j ø og l andskap
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Teknisk i nf rastruktur
• Parkeri ng
• A tkomst
• Til gj engel i ghet og bevegel sesmønstre
Byutvi kli ng, bebyggelse og byrom
• Roll e i Hønefossog regi onal sammenheng
• Grønnstruktur
• Torg, møtepl asser og uteområder
• Handel og servi ce
Samf unn
• Næri ngsli v og syssel setti ng
• Fol kehel se
• Barn- og unges oppvekstsvil kår
Gj ennomf øri ng og samarbei d
• Samarbei d
• Fi nansi eri ng
4.4 Fo r m el t gru n n l ag f or kon sekvensu t r edni ng/k ra v om k on sek ven su t r edn i n g
Tilt aket er vurdert i ht. pl an- og bygni ngsl ovenskapitt el 4: ” Generell e utredni ngskrav” § 4 – 1
Planbeskri vel seog konsekvensutredni ng, med til hørendef orskri f t om konsekvensutredni ng.
Utredni ngspli kten er vurdert i f orhol d ti l f orskri f tens§ 2: ” Planer og tilt ak somallti d skal
behandl es etter f orskri f ten” . Tilt aket fall er i nn under punkt f ) ” regul eri ngspl aner som
i nnehol der tilt ak nevnt i vedl egg 1” , og utl øser dermed krav om pl anprogram og
konsekvensutredni ng.
I vedl egg 1, punkt 1 presi seres det at pl aner somomfatter I ndustri anl egg, næri ngsbygg, bygg
f or off entli g ell er pri vat tj enesteyti ng og bygg ti l all mennytti g f ormål med en
i nvesteri ngskostnadpå mer enn 500 mill . kr ell er et bruksareal på mer enn 15.000kvm/m2,
skal konsekvensutredes.
4.5 V i d er e pl an- og b eh an d li n gsp r osess
Områderegul eri ng med konsekvensutredni ng er utarbei det med basi s i Ringeri ke kommunes
krav ti l regul eri ngspl aner og f astsatt pl anprogram, sammen med i nnspil l mottatt i f orbi ndel se
med varsel om oppstart av pl anarbei det. Regul eri ngspl anen skal l egges ut ti l offentli g ettersyn
med seks ukers høri ngsfr i st. Så sammenstill es i nnkomnemerknader, og etter eventuell e
endri nger/rettel ser bli r det l aget en saksf remstilli ng f or politi sk behandli ng. Kommunen skal
sompl anmyndi ghet fastsette om, og på hvil ke vil kår, tilt aket kan gj ennomf øres.
Konsekvensutredni ngspl i kten må være oppf yl t f ør regul eri ngspl anen kan vedtas.
Områderegul eri ng med ti l hørendekonsekvensutredni ng må være godkj ent f ør søknad om
byggetilt ak kan godkj ennes.
Det er f orutsatt f øl gendefremdri f tspl an f or pl anbehandli ng/konsekvensutredni ng:
I nnsendel seav områderegul eri ng med K U
Førstegangsbehandli ng hovedkomit een
Førstegangsbehandli ng f ormannskapet
Off entli g ettersyn av områderegul eri ng med K U
Begrensethøring

30.04.2014
05.06.2014
17.06.2014
01.07.2014
-12.09.2014
19.06.2017
-19.08.2017
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Andregangsbehandli ng

våren2019.
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5. DA GENS SIT UASJO N – 0-A L TE R NA T I V E T
5.1 E i er f or hol d, avgr en sn i n g og dagens b r uk

Ill ustrasj on hentet fr a pl anprogram, RK

Etter avtalemed kommunengikk HønefossNord EiendomsutviklingAS og COOPØstafjells
DA sammenfor å utarbeideet forslagtil områderegulering.
Områdereguleringmed
konsekvensutredning
er utarbeidetav Halvorsenog ReineAS. Områdetbestårav 15
eiendommerfordelt på 17 grunneiere.Største grunneierer HønefossNord
Eiendomsutvikling/Hønengata
67 AS, somei er ca. 34 dekar.
Planområdet berører hel t ell er del vi s av pl anene 11-Norderhov, 12-Hønen II , 13-Hønen I I , 24Hønenj ordet og 335 Fv 35 Hønengata. Planområdet endrer i kke f orutsetni ngene somer l agt
f or regul eri ngspl anen f or Fv35 Hønengata, men berører del vi s pl anen ved avkj øri ng ti l
I ndustri gata og Dr.Ragnhil dsgt.
Kommunepl an er av nyere dato enn regul eri ngspl anene, med unntak av pl anen f or Fv35
Hønengata. Planområdetligger nord i Hønefoss,og er i kommuneplanendefinertsomet
sentrumsområde.
Planområdeter et områdeklart avgrensetav jernbaneni sørog Hønengata
mot vest.Mot nord og vester det boligområderog åpnegrønnearealerfor rekreasjon.
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Området li gger i gangavstand ti l sentrum, og ti l barne- og ungdomsskol er (Ull erål barneskol e og
Hov ungdomsskol e) og barnehager. V edtatt pl an f or f v 35 Hønengata har f okuspå
trafi kksi kkerhet, og vi l bedre f orhol denef or sykkel - og gangf orbi ndel sen betraktel i g. Pr. i dag er
det kun nedre del av Hønengata somer opparbei det f ra sentrum og opp ti l
j ernbaneundergangen.
Planområdet er ett av tre områder i Hønefossmed sentrumsf unksj oner (i till egg kommer
Sentrum og Dal sbråten/Ei keli ). Det er i dag næri ngsvi rksomhet i området, bl ant annet
dagl i gvarehandel , bensi nstasj on, l astebil verksted, l ager f or Ringeri kes kornsil o, kontorer og
di versef orretni nger.
Området er dårl i g utnyttet, og har et rotete preg. Det er behov f or en esteti sk oppgraderi ng og
struktureri ng av området.

Figur2 Kartutsnitt som viseravgrensningav 1. gangsbehandletplan.

Størrelsepå nytt planområdeter 70 000 m2.

5.2 T op ogr afi , veget asj on og sol f or h ol d
Det er lit e beståendevegetasj on på området. Planområdet har gode sol f orhol d, det er f l att, og
uten skyggesoner f ra naturli ge høydedrag. Terrenget er f l att, men en svak hel ni ng mot sør.
I henhol d ti l oppl ysni nger fr a artsdatabanken, er det gj ort undersøkel ser i nnenf or pl anområdet,
og man anser derf or området somgodt kartl agt. Det er regi strert arter somer markert i
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artsdatabanken. Di sseer markert somli vskrafti ge. Det er f or øvri g lit e grøntareal og lit en
sannsynl i ghet f or f unn når det gj el der bi ol ogi sk mangf ol d.
Planområdet er hovedsakeli g dekket av f yllm asser, med noeel veavsetni nger mot øst.
El veavsetni nger er en l øsmassetype somvanli gvi s har en god permeabilit et.
5.3 E k si sterende b eb yggel se
Planområdet har en punktvi s, og lit e sammenhengendebebyggel se, med hovedsakel i g større
i ndustri bygni nger. Fi re av bygni ngene er regi strert med høy verneverdi kommunes
kult urminneregi streri ng, utf ørt 2000-2001.Det er store asfalt erte f l ater/f l ateparkeri ng.
5.4 T r afi k k f or h ol d
Planområdet har atkomst fr a Hønengata vi a I ndustri gata og Dronni ng Ragnhil ds vei .
Hønengata er i dag en gate med mye trafi kk; øvre del av Hønengata har en ÅDT på 17 700
kj øretøy/døgnet. Det f oreli gger en vedtatt regul eri ngspl an f or f v 35 Hønengata, somskal
utbedre og si kre trafi kkf orhol dene.
Eksister ende gang- og sykkel vei nett
Øvre del av Hønengata er i kke opparbei det i henhol d ti l pl an. Nedre del av Hønengata er
opparbei det med f ortau og sykkel f el t frem ti l j ernbaneundergangen.
Koll ekti vtr afi kk
Det er godt koll ekti vtil bud på området i dag, med f l ere avganger i begge retni nger pr time.
5.5 M i l j øf or h ol d
Ener gi
Ny bebyggel setill ates oppf ørt med samme bruk som eksi sterendebebyggel se. M ed bakgrunn
i pl an- og bygni ngsl oven og TEK 10, still es det krav ti l maks energi bruk og type materi al bruk
f or nye bygg, di ssekravene er i nnskj erpet i f orhol d ti l hva sombl e l agt ti l grunn ved utbyggi ng
av den eksi sterendebygni ngsmassen. Sl etta DA har i dag olj ef yri ng, M arcodor og Bil bygg har
el ektri sk oppvarming, og Coop Østaf j ell s har egen termisk energi f yri ng. (Sletta DA pl anl egges
konvertert ti l f j ernvarme okt/nov 2014).
Hønefossf j ernvarme har konsesj on i pl anområdet, og utbyggi ng av f j ernvarmedi stri busj on ti l
området har startet opp. Det f orel i gger f remf øri ngsavtal e med all e grunnei erne, samt
varmeavtal er med f øl gendebygg:
- Sletta DA, 3 eksi sterendenæri ngsbygg
- Hønengata 67 A S, nytt næri ngsbygg
- HønefossNord Ei endomsutvi kli ng A S, både rekkehusog l eili gheter
Over vann
Planområdet er dekket av harde overf l ater, og det er probl emer knyttet ti l overvann samt høy
grunnvannstand. L edni ngsnettet er f ra 50-tall et. Eksi sterendevannf orsyni ng ti l området er vi a
eksi sterendeØ90mm PE-l edni ng i Hønengata og Ø100mm støpej ernsl edni ng i I ndustri gata. I
till egg li gger det en Ø180 PE-l edni ng over Hønengata i krysset med K rokenvei en. Fra denne
li gger en Ø63mm PE-l edni ng somnå er f rakobl et da bygni ngen er revet.
Ringeri ke kommuneønsker at det bygges et separat anl egg knyttet ti l spill vann og overvann.
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F or ur ensni ng
Områdets hi stori kk til si er at det er mistankeom f orurensni ng på området. Dette på grunn av
de uli ke i ndustri - og f orretni ngsvi rksomhetene som har hol dt ti l på ei endommeneopp
gj ennomde si ste 50-60 årene. Samtli geav ei endommeneer til f ørt f yllm asser av ukj ent
oppri nnel se, somkan i nnehol def orurensni ng.
Støy
Planområdet har bebyggel sei rød og gul støysone. Rød og gul støysone er defi nert under
kapitt el 7.4 Konsekvenser f or Støy og Luft. Jernbanen er den domi nerendestøykil den.
Eksi sterendebebyggel semot Hønengata skj ermer f or støy fr a bilt raf i kken. Pl anomr ådet
regnes i kke somstøybel astet.

Figur3 Støykartover dagens situasjon

Luftfor ur ensni ng
Det er stort sett bare l angs svært trafi kkerte trafi kkårer og i større byområder at større areal er
er utsatt f or l uf tf orurensni ng somoverskri der grenseverdi ene. I till egg kan det f orekomme
punktkil der. Hønengata har f orhol dsvi s mye traf i kk. Rød sonef or l uf tf orurensni ng vi l strekke
seg 5 meter i nn f ra vegkanten, mens den gul e sonen f or l uf tf orurensni ng vi l strekke seg 10
meter i nn fr a vegkanten. Sonenes utbredel seavhenger bl ant annet av pi ggdekkbruk.
Radon
Det er al unski f er i området, og pl anområdet er derf or utsatt f or radon.
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5.6 H ønef oss set t i r egi on al sam m enh en g
Området li gger i f orl engel sen av Hønefosssentrum, i det somi handel s- og
byutvi kli ngsanal ysen f ra 2012defi neres sompotensi el l utvi kli ngsretni ng f or Hønefoss.
Hønefosser en by med 14 860 i nnbyggere. Oppri nneli g var det oppgangssagenesombl e
etabl ert i f ossen somdannet grunnl aget f or byvekst på 1600-tall et. Nå er Hønefosset naturl i g
handel ssentrum f or befol kni ngen i kommuneneRi ngeri ke, Hol e og Jevnaker og del er av
Hadel and, Modum og K rødsherad. Handel sgrunnl aget regnes ti l å være ca. 80 000 personer.
Hønefossli gger somdet nordli gste punktet av et tri angel med Osl o og Drammen. Byen tar
i kke i li ke stor grad tar del i befol kni ngsveksten som oppl eves i de to andre byene. Hønefoss
er mindre til gj engeli g, er mindre og oppl ever mindre befol kni ngsvekst enn de
omkri ngli ggenderegi onenepå Østl andet. Hovedårsaken ti l dette er mangel på eff ekti ve
samferdsel sl øsni nger.

Figur: K art som viser samlemål og styrke i høve til transport og i nfr astr uktur i økonomiske regi oner, 2001. Hønef osser
markert med en svart sirkel.
Ki lde: Østl andsfor skning, 2004.

.

Figur: K art med oversikt over byer og senter med uli ke størrelser, og uli ke typer av regi oner etter storl eik på det stør ste
senter et.
Ki lde: Østl andsfor skning, 2004

•

Pr. 01.01.2014har Ringeri ke 29 624 i nnbyggere (kil de SSB).
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•

Hønefoss,
Ringeri ke 1-4 %
økni ng f ra 20002010

Figur: Bef ol kni ngsutvikli ng i Oslo-regi onen. 2000-2012. Prosent. Hønef osser representert av en sort pri kk.
Ki lde: Befolkni ngsstati sti kk. Stati sti sk sentr al byrå.

Figur: Bef ol kningstetthet i Oslo-regi onen. 1. Januar 2010. Regi onen hvor Hønef osser nærmestesenter er ri nget i nn.
Ki lde: Befolkni ngsstati sti kk. Stati sti sk sentr al byrå.
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6. BE SK RI V EL SE AV PL A NF O R SL A G E T

Figur4 Forslagtil plankart,ikke i målestokk.

6.1 R am m er og krav gi t t i f or sl ag t i l pl an med b est em m el ser
Bebyggel se og anl egg

Samferdsel og tekni sk i nfrastruktur

Grønnstruktur

Forretni nger, B F1-2
I ndustri , BI
Bensi nstasj on/vegserviceanlegg,
BV
Forretni ng/kontor/industri,BKB2
Boli g/f orretni ng/kontor, BK B1
Boli gbebyggelse
, B1-3
Parkeri ngspl asser, SPA1-2
Kjøreveg, SKV1-5
Gang- og sykkel veg, SGS1-2
Fortau, SF1-6
Annen veggrunn- grøntareal , SVG1-8
Traséf or j ernbane, STJ
V egetasj onsskj erm, GV1-2
Fri område, GF

Utnyttel sesgrad/høyder
M aksimal byggehøyde f or gesims er vi st på pl ankartet, og gj el der f ra f erdi g pl anert terreng.
Der det i kke er git t bestemmel seom byggehøyde, gj el der pl an- og bygni ngsl ovens
generell e bestemmel ser (8 m gesi ms, 9 m mønehøyde).
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M aks utnytti ngsgrad beregnes i %BY A og skal være somvi st på pl ankartet. I områdene
som regul eres ti l f orretni ng er det i till egg git t bestemmel seom maks areal i BRA somkan
nyttes ti l f orretni ng. Innenf or f ormål Forretni ng/Kontor, BKB1 er maks BRA (næri ng) satt
ti l 4050m2.
Felt areal
Fel t BF1

3,4 daa

Fel t BF2

1,8 daa

Fel t BI

4,1 daa

Fel t BV

2,2 daa

Fel t BK B1

10,2 daa

Fel t BKB2

11,6 daa

Fel t B1

5,5 daa

Fel t B2

11,0 daa

Fel t B3

4,2 daa

Utnyttel se
%BYA
40%
25%
30%
40%
60%
15%
30%
30%
30%

M aks gesimshøyde

Plankrav

Plankrav

X

Plankrav

X

Plankrav

X

Plankrav

X

Plankrav
Plankrav
17 m (5 etg) +
30% opp i 19m (6 etg)
17 m (5 etg) +
30% opp i 19m (6 etg)
Plankrav

X

Tabell som vi ser maks utnyttel se og byggehøyder f or de uli ke feltene

Endringerfør 2.gbh:
Fylkesmannenbemerkerat det er positivt med høy utnyttingsgradi byområdermed
gangavstandtil kollektivknutepunkter,det skal leggesvekt på boligbyggingmed høy
utnyttingsgrad.Byggehøyderog utnyttelseblir justert noeopp i foreliggendeforslag,fra 2530%.Maksimal høydejusteresogsånoe i henholdtil fjerning av formål næring,samtmerknad
fra fylkesmannenom høyereutnyttelse.
Arealformål:
OmrådeB1 regulerestil rent boligformål, og ikke forretning/bolig/og parkeringslik det var
foreslåtttidligere i prosessen.
Det er spesifiserti bestemmelser
hvilke typer bebyggelsesom
tillates innenfordetteområdet.
Eiendommentil Bilb ygg AS har nå fått formål forretning/kontor/industri.
COOP´sområde,BKB1 (tidligere F/K) er regulerttil bolig/forretning/kontormedplankrav.
Det er viderespesifisertytterligerehva som er felles og offentlige arealerinnenfor
planområdet,og hvilke f elter arealeneer felles for.
Rekkefølge
- og dokumentasjonskrav
:
Krav om brannstrategier tatt ut av bestemmelsene.
Rekkefølgebestemmelse
om grunnskolekapasitet
er tatt ut, da denneer ivaretatt.
Underer rekkefølgekravhentetfra bestemmelser
til 1. gangshøring,og rekkefølgekravsom
følger planmaterialetnå til begrensethøring.Dette medhensiktå belyseendringeri
rekkefølgekravfra 1. gangsbehandlingtil begrensethøring.
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Tabellenmå sesi sammenhengmed plankart til 1. gangs
behandling

Tabellenmå sesi sammenhengmed plankart til 2.gangs
behandling

6.2 Bebyggel sens p l asser i n g og u t f or m i n g
Regul eri ngsbestemmel sene defi nerer at bebyggel sen skal pl asseres i nnenf or byggegrenser
angit t på pl ankart. Der byggegrensei kke er angitt , er byggegrenseli k f ormål sgrensen. Mot
Hønengata f orhol der bygg seg ti l etabl ert avstand ti l midt vei ; 17 meter. I den del en av
pl anområdet somli gger sørf or I ndustri gata skj er det i ngen endri nger, annet enn stengi ng av
avkj ørsel i ht. vedtatt pl an f or f v 35 Hønengata. Til svarendef orhol der del en av pl anområdet
somli gger nord f or I ndustri gata, Coop,seg ti l regul ert avstand ti l vei .
Bebyggel se med boli ger skal utf ormes soml amell bebyggel semed vari erte høyder og f l ate
tak somskaper l uf ti ge mell omrom, grønne uteareal er og godesol f orhol d. Ensi di ge l eil i gheter
mot nord ell er østtill ates i kke. Boligeneplasseresmedfokus på å skapegodesørvestvendte
uterom/tun,og godelekearealer.
Det skal l egges vekt på bruk av godeog vari ge materi al er, og større vol um skal brytes
opp ved sprang i f asader og vari asj on i materi al bruk.
Parkeri ngsanl egg l egges del vi s på terreng, del vi s under bakken (boli gareal er).

6.3 Par k er i n g/b il at k om st
Områdene skal ha bil atkomst somvi st på pl anen med atkomstpil er. Det til rettel egges f or
parkeri ngskj ell ere under bol i gene, felt B1-3 på plankart.
Det l egges opp ti l parkeri ng på terreng f or dagli gvarehandel en og detalj varehandel
innenfor BKB1 (dagenssituasjon).V arel everi ng er markertpå illustrasjonunder.
Parkeri ng f or bol i gene er i parkeri ngskj ell er under boli gareal ene. Gjesteparkering
planleggesetablertsomkantparkering.Parkeringsdekning
skal være i henhol d ti l
kommunensparkeri ngskrav. Dette gj el der ogsåf or sykkel parkeri ng.
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Figur5 Illustrasjonsom viser oversiktover parkeringsløsninger
på terreng. Boligområdethar parkering i kjeller.
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Figur6 Illustrasjonskjematiskfremstiling av trafikksystem.

6.4 T r afi kk
Gateutfor mi ng
Planområdet rammes naturli g i nn av dagens gatenett, med I ndustri gata og Dronni ng
Ragnhil ds vei med to fel t i øst-vest retni ng. De li gger begge tverrstil t på Hønengata. V al gte
l øsni nger f or vei utf orming baserer seg på en pri ori teri ng av personbil er. V ei ene vi dereføres
somtofelt s.
Det i nterne vei nettet utf ormes somen sl øyf e, med en regul eri ng somunderordner seg vedtatt
pl an f or f v 35, Hønengata. Dette i nnebærer venstresvi ngfel t i I ndustri gata og Dronni ng
Ragnhil ds gate, en avstengni ng av ell er restri ksj oner på di rekte avkj ørsl er f ra Hønengata f ra
de ei endommenesoml i gger l angs denne.
På pl anområdet skal trafikk til boligeneledestil parkeringskjellere,gjesteparkering
etablerespå terreng. Det vil etablerestilkomst for renovasjon/redning
til boligene
henholdsvismed en sløyfe rundt områdeB1, samttilkomstvei med snuhammertil B2.
V ed utbyggi ng av området, vi l det etabl eres nye avkj ørsl er og regl er f or i nn- og utkj øri ng og
sl øyf e rundt eksi sterende bygg, i tråd med gj el denderegul eri ngspl an f or rv35 Hønengata
(avkj ørsel f l yttet et hakk mot øst).
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Tr afi kksikker het
Planen somf oreli gger f or f v 35 Hønengata i verksetter tilt ak hvor hovedf ormål er å f orbedre
trafi kksi kkerheten f or all e trafi kantgrupper og skape bedre f orhol d f or f otgj engere og
sykli ster.
Bymessi ghet/nærsenter og muli ghet for bol i ger/ bokval it et
En konsentrasj on av bilt rafi kken ti l der de handl endehol der ti l ved Hønengata og beboere
parkerer i parkeri ngskj el l er gi r sammenhengendebil f ri e områder, somer en f orutsetni ng
f or å kunneetabl ere bol i ger med til fredsstill endemilj ø- og bokvalit eter. Det fokuserespå
trafikkarealerpå gåendespremisserinternt i boligområdene,derfor er internveierher
regulerttil gatetunmed egnespesifisertestandardkrav.
Skolevei
Det er gjennomplanforslagetog gjennomnotatet”Skolevei fra Øvre Hønengataøst”
redegjortfor forslagog sikringstiltaki tråd med gjeldendereguleringsplansom bør
gjennomføresi forbindelsemed etablering av bebyggelsei Øvre Hønengata.
Endringerfør 2.gbh:
Vegvesenetkom med innsigelsetil planen.Etter å ha avholdt meklingsmøtemed
Vegvesenet, er det foretattpresiseringerav rekkefølgebestemmelsene
, § 2.3, for å sikre
trygging av trafikksituasjonen.
6.5 Byggegr en se mot j er n b an en
I uttal el se ti l pl anprogrammet f orutsatte Jernbaneverket at eksi sterendej ernbane og vedtatt
traséf or Ringeri ksbanen medtas i områderegul eri ngen. V i dere f orutsettes det at
j ernbaneareal enei varetas i regul eri ngspl anen med areal f ormål somsi krer j ernbanehensyn.
Ti dli gere har det vært uttal t at det skull e være en avstand fr a byggegrense ti l j ernbanen på 30
meter, bl ant annet i pl anprogrammet. I samråd med Ringeri ke kommuneble det f oresl ått en
byggegrensepå 20 meter, med gang- og sykkel vei i nnenf or 15 meters avstand fr a j ernbanen.
Etter 1. Gangsbehandling
ble dennebyggegrensen
satttil 26 meterfor bolig, og 20 meterfor
næringsbebyggelse.
Det er ønskeom f ortetti ng i området, og grensen er satt ti l sammenli gni ng
med pl anf orsl ag f or Soknedal svei en 5-27.
Samspill et mell om bygni ngsmilj ø og of fentli g ti l gj engeli g gang- og sykkel sti på pl anområdets
sørli ge del , somgrenser ti l j ernbanen, skal gi brukere og beboere en positi v oppl evel se, og
samtidi g en f orståel sef or si kkerhet og at de er i et bynært område. Det er planlagt
vegetasjonsskjerm
mellom gangarealog jernbane.
Endringerfør 2.gbh:
Jernbane
Jernbaneverket
kom medinnsigelsetil planen.Innsigelsengikk ut på at byggegrensen
mot
jernbanensspormidtvar sattmedfor liten margintil sporet.Etter dialog med Jernbaneverket
er
byggegrensedifferensiertetterformål, og satttil 26 meterfra spormidtfor boliger, og 21 meter
for næring.
Punkteneer etterkommet og innarbeideti plankartet.
Jernbaneformålet
er ogsåtrukket inn til eiendomsgrense,
og det er lagt formål
vegetasjonsskjerm
mellom jernbaneformålog gang- og sykkelvei.
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6.6 Gang- og sykk el f or b i nd el ser
Gangnettet i nternt på pl anområdet vi l bestå av f ortau l angs I ndustri vei en og Dronni ng
Ragnhil ds vei , samtat gang- og sykkelveivil binde sammenDronningRagnhildsvei og
Industrigateni nord-sør retning.Planområdets i nterne gang- og sykkel vei nett er f orbundet
med eksi sterende nett i nnenf or de til grensende områdene. Det l egges vekt på si kre og gode
sammenhenger.
Sykkel sti systemet / sykkel nettet består i store trekk av det samme somf or gående.
For hol det ti l Øvr e Hønengata øst si ne nær e omr åder
Planområdet er omgit t av Hønengata mot vest og j ernbanen somdefi nerer/ avgrenser mot sør.
Mot østli gger grønt/rekreasj on i f orm av Randsel va og sti l angs denne. M ot nord
boli gbebyggel semed småhuskarakter. Jernbanen danner en barri ere mot sentrum, og sammen
med den trafi kkerte Hønengata er det i kke optimal e f orhol d f or f l yt av myke trafi kanter.
I pl anf orsl aget er det settpå to uli ke måter å kobl e gående og sykl endeti l Hønengata. Anbef al t
gangf orbi ndel sen tar utgangspunkti den i nterne gang- og sykkel vei en, og kobl er seg på
Hønengata mell om nå stengt avkj ørsel mell om hus67 og 69.
V i dere mot sentrum vi l den nyl i g opparbei dede del en av Hønengata benyttes.
Den i nterne traséen ser l i k ut, og regul eres i nn.
A lt ernati vt kan det l egges ti l rette f or en undergang med kul vert under j ernbanen, soml ar den
i nterne gang- og sykkel vei en være bi ndel eddet mell om Ull erål svei en sørf or pl anområdet og
Hal vdans Svartes gate mot nord. En undergang/kul vert f or gåendeog sykl endevi l kunne
etabl ere en god kontakt mell om pl anområdet/vurderi ngsområdet og sentrum, og vi l samtidi g
kunneavl aste Hønengata f or gang- og sykkelt rafi kk samt bedre traf i kksi kkerheten.
Det vi l avsettes pl assti l dennetraséen i områderegul eri ngen.
Gjennomrekkefølgebestemmelser
, sikresfølgendekrav for å iv areta en bestmulig
trafikksikkerhet:
«Tiltakenei reguleringsplanfor «Fv.35 Hønengata
» på strekningenfra parsellsluttved
Kr okenveientil kryssetmedIndustrigataskal væreferdigstilt før det blir gitt brukstillatelse
for byggetrinn1. På strekningener det særsklit behovfor fotgjengerkryssingermedforsterket
belysning, hvoravat en av de blir lysregulert.»
«Tiltakenei reguleringsplanfor «Fv.35 Hønengata
» på strekningen fra Industrigata til og
medDronning Ragnhilds vei skal væreferdigstilt før det blir gitt brukstillatelsefor byggetrinn
2.»
«Gjennomføringav Hønengatagjøresmeden gjennomføringsavtale
medStatensvegvesen.
Detaljtegningerfor gjennomføringav «Fv. 36 Hønengata
» skal godkjennesav Statens
Vegveseni god tid før anleggsstart.
»
6.7 G r ønn st r uk t u r /m øt ep l asser
Planf orsl aget si krer en samlet struktur av allm ent til gj engel i g uteareal er, som gatetun, grøntog l ekeareal er. I till egg kommer uteopphol dsareal er i boli gf elt ene.
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Figur 7 I ll ustrasj on som vi ser en oversikt over grønnstruktur og tor g/lekeplasser
/møtepl asser .

6.8 H an d el
Bymessi g utvi kl i ng av Hønefoss nor d som del av en størr e tr ansfor masj onspr osess
En mer bymessi g utvi kl i ng av Hønefossnord er i tråd med utf ordri nger og ambi sj oner på
l okal t og regi onal t ni vå. Planområdet er modent f or transf ormasj on, og mye li gger ti l rette f or
en høyere utnyttel se. I tråd med si gnal er f ra Ringeri ke kommune, fremmes det et pl anf orsl ag
med en bymessi g utvi kl i ng f or del er av området Hønefossnord, med kvalit eter i bebyggel se
og uteareal er/sentral e rom somvi derefører og f remmer f ortetti ng av næri ngsområdenel angs
Hønengata, samt til rettel eggi ng f or en høyere og tettere bol i gbebyggel se på østre del av tomta,
til baketrukket fr a Hønengata.
”F ortetti ngsanal yse f or Hønefoss,Nesbakken og V i k” , utarbei det av Rambøl l i 2011 f or
Ringeri ke Utvi kli ng A S, vi ser at Hønef ossnord omfatter f ortetti ngsområdene1-7 og 35.
Ti l sammen er di sseområdenepå 148 daa.
I dennerapporten er det oppgit t et samlet potensi al f or næri ng = 59 752 m2, og et
samlet potensi al f or boli g = 108 622 m2, til svarende 1207boli ger.
Planområdet dekker del områdene4a og 4b, somsammen med del område 5, regnes f or å ha
det største potensi al et i Hønefossnord. Di ssetre del områdene, i sær pl anområdet, regnes som
svært vi kti g i f orhol d ti l å revit ali sere og utnytte potensi al et i dennedel en av Hønefoss.
Planf orsl aget l egger opp ti l å vi dereføre og f orsterke handel s- og næri ngsvi rksomhet l angs
Hønengata.
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Figur5 illustrasjonsom viser fortettingsområderog potensialfor HønefossNord. ("Fortettinganalysefor Hønefoss,Nesbakken
og Vik", Rambøll2011)

6.9 Sosi al i n f r ast r uk t u r
Formannskapet vedtok 09.04.2013oppdragsbeskri vel sef or arbei det med en barnehagepl an
f or Ringeri ke kommune. Barnehagepl anen skal gi en oppdatert kartl eggi ng av dagens og
fremtidens sit uasj on, herunder vi sef remskrevet behov f or barnehagepl asser i tråd med
befol kni ngsvekst.
6.10 Bar n eh age
Oppveksttj enesten i Ringeri ke kommunehar git t ti l bakemel di ng om at det er behov f or
barnehagepl asser i Hønef ossnord. To tomtealt ernati v regnes som aktuell e f or vurderi ng av
barnehagef or områderegul eri ng Øvre Hønengata øst:
• K ongshaug
en, Hønen gård (gnr/bnr 86/251, 86/521,86/798)
Dette er et del vi s kommunal t og del vi s pri vat område østf or pl anområdet som er
avsatt ti l fr i område i gj el dendekommunepl an (gnr/bnr 86/251). Til gj engeli g areal er
ca. 10 500 m2. Tomten har godesol f orhol d, ganske f l at, men med noen bakker.
L ekepl assmå opparbei des. Området er utsatt f or trafi kkstøy fr a j ernbanen. Nærhet ti l
j ernbane og el va krever god si kri ng.
o Ringeri ke kommunes konkl usj on/anbefali ng: Egnet og reel t alt ernati v på
mell omlang si kt (5-12 år). Dette bør vurderes i pl anarbei det somstartes opp
f or Hønen gård.
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•

Øvre Hønengata øst, (gnr/bnr 86/250, 86/263, 86/736)
Planarbei det f or området til rettel egger f or boli g og næri ng. Barnehage vurderes i nn i
pl anen. Ei endommeneer på ti l sammen 33 000 m2. Tomten er sentral , f l at og sol ri k på
nordsi den, og har gode muli gheter f or til rettel eggi ng. Lekepl assmå opparbei des. Det
kommunal e fr i området K ongshaugen li gger i umiddel bar nærhet. Området er utsatt f or
trafi kkstøy fr a j ernbanen (og Hønengata?) I till egg er det noestøv og støy f ra
kornsil oen i området. Dette er en sentral tomt i et område hvor det i dag er
etterspørsel , og på si kt vi l bl i et større behov pga. boli gbyggi ng. M ilj øul emper,
trafi kksi kkerhet og atkomst må vurderes. Nærhet ti l j ernbane og el va krever god
si kri ng.
o Ringeri ke kommunes konkl usj on/anbefali ng: Forutsatt god pl anl eggi ng, kan
dette være en egnet tomt, sombør vurderes på mel l omlang si kt (5-12 år). Dette
bør vurderes i pl anprosessen.

Ringeri ke kommuneser behov f or en barnehage ti l passet 130-150 barn, som gi r et tomteareal
til svarende7288m2. Planbeskri vel sen kommer med to alt ernati ver, der alt ernati v 1 vi ser
barnehage f or 40 barn/1773 m2 og alt ernati v 2 vi ser en barnehage f or 80 barn/3270m2.
Bar nehage
Det f oresl ås i nnpasset en 2 avdeli ngs barnehage f or 20 barn under 3 år og 20 barn over 3 år, ti l
sammen 40 barn. I henhol d ti l vedtekter f or barnehager skal i nneareal være 4,0 m2 pr barn
over 3 år og 5,3 m2 pr barn under 3 år. Uteareal skal regnes med 24 m2 pr barn. Dette
til svarer henhol dsvi s et i nneareal på 186 m2 og uteareal på 960 m2. Det er i kke utf ørt
prosj ekteri ng f rem ti l f orprosj ektni vå, sli k til fell et er f or resten av områderegul eri ngen f or
Øvre Hønengata øst.
Bar nehagetomten
Barnehagen kan f å pl asspå pl anområdets østre del i til knytni ng ti l B3 og GF. Planareal et bør
utvi des og i nkl udere Kongshaugen, og det kommunal e fr i området nordøstf or pl anområdet
Øvre Hønengata øst. A real ets størrel se passer med total t program f or en barnehage med 2
avdeli nger/ca. 40 barn. V al gt beli ggenhet vi l muli ggj øre en enkel til gang ti l det kommunal e
fr i området Kongshaugen. Planf orsl aget setter krav om detalj regul eri ng av BB3 f ør utbyggi ng,
med krav om at muli ghet f or å etabl ere barnehage her vurderes.
Bar nehagens uteomr åder
Barnehagensbygni ng kan gi s en L -f orm med nordøstli g retni ng, sombest vi l kunneskj erme
f or vær og støy. Det vi l være behov f or utstrakt bruk av støyskj erm samt si kri ng mot j ernbane.
Bar nehagens atkomst og tr afi kkl øsni ng medpar ker i ng
Bil atkomst fr a I ndustri vei en, med parkeri ng på egen grunn; 9 pl asser, hvorav 1 pl assf or
f unksj onshemmede, f or de ansatte og 10 pl asser, hvorav 1 pl assf or f unksj onshemmede, f or
f orel dre. (beggekategori er, i sær f orel drepl assene bør kunneregnes ned, da dette er et sentral t
sted, med mye sykkel parkeri ng) Sykkel parkeri ng i ht. norm +. Avk j ørsel spunktog
parkeri ngsl øsni ng må si kres optimal si kt.
Parkeri ngsf orskri f t f or Ri ngeri ke kommunel egger samlet BRA ti l grunn f or krav om antal l
parkeri ngspl asser. I samme f orskri f t skal minimum 5% av parkeri ngspl assene ti l ansatte og
besøkendevære til passet f unksj onshemmede.
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6.11 T ekni sk i n f r ast r u k t u r
En utbyggi ng av området vi l medf øre at eksi sterendeavl øpsl edni nger må l egges om ell er
f j ernes. Etabl eri ng av nytt og separert l edni ngsnett vi l medf øre en økt verdi f or området og det
omkri ngli ggendeområdet. Dette f orutsetter at kommunen gj ennomf ører eget prosj ekt med å
separere l edni ngsnettet nedstrøms utbyggi ngsområdet (sørsi den av j ernbaneli nj en).
Det må gj øres tilt ak f or å økekapasit eten f or overvann i dagens sit uasj on, og ta høyde f or
endastørre konsentrasj on av vann. Det still es krav ti l vi dere utredni ng/prosj ekteri ng og
dokumentasj on ved søknad om tilt ak.
Til knytni ng ti l Hønef ossf j ernvarmeanl egg ell er godkj ente alt ernati ver er i nnarbei det i
bestemmel sene.
6.12 Et appevi s u t b yggi n g
Planf orsl aget er ill ustrert med 3 utbyggi ngsetapper utfr a hvil ke del er av pl anområdet somkan
reali seres når (hver etappe vi l i gj en reali seres i f l ere faser og utbyggi ngstri nn).
TRINN 1
Første byggetri nn bli r nærmest Hønengata, i f orm av boli gbebyggel se.
1.etappeer B1 med l ei li gheter. Dette gj el der den del en av pl anområdet somli gger l engst mot
vest, grensende ti l Hønengata. Dette området er i sær vi kti g f or transf ormasj onene og er et
symbol f or hel e den transf ormasj onsprosessen somer ønsket f or dette området.
Sammen med utbyggi ng av de uli ke byggetri nnene vi l tilli ggende gater, gatetun,
gangf orbi ndel ser/gang- og sykkel sti og grønneområder/parkareal er gj ennomf øres sli k det er
defi nert i rekkeføl gebestemmel sene.

Bygni ng/Fel t
TRINN 1
B1(medtilhørendeinfrastruktur,

M ax høyde/etasj er

Maks BRA

Maks BYA

17m/5
30% tillates med
høyde19m/6

-

30 %

17m/5
30% tillates med
høyde19m/6

-

30%

Plankrav

4250m2 (næring)

60%

Plankrav
Plankrav

-

30%
30%

serekkefølgekravi bestemmelser) inntil

TRINN 2
B2(medtilhørendeinfrastruktur,

serekkefølgekravi bestemmelser) inntil

TRINN 3
BKB1 (medtilhørende
infrastruktur,serekkefølgekravi
bestemmelser)

B3
BI
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Figur6 Sannsynligutbyggingi trinn 1 og 2

TRINN 2
Andre del av utbyggi ngen er B2.
B2:er et område egnet ti l boli ger og vi ser l eil i ghetsbygg over maks seksetasj er. Parall el t med
boli gene utvi kl es grøntområder mell om boli gene (pri vat) samt offentli g grøntareal i f orbi ndel se
med gang- og sykkelveier.

TRINN 3
Fel t BKB1: Eksi sterendebygni ngsmassesamt l ei etakere gj ør det ti l en enkel start. Det er
akti vit et der somer ønskeli g vi dereført. Ny bebyggel semot Hønengata vi l danneen skj erm mot
de resterende f elt ene. Planområdet defi nerer seg tydeli g ut i Hønengata i denneetappen.
B3: vi ser pl anområdet frem ti l sil oene. En l avere bebyggel sevi l li gge somen overgang
mell om ” høyhus” og eventuellerekkehus.Grøntareal mell om husene samt g/s-veg utvi kl es
parall elt . Det er stil t pl ankrav f ør vi dere utvi kli ng av dette området. I dette pl anarbei det skal
f orhol d angående kul vert ti l Hov, samt muli g etabl eri ng av barnehage, utredes.
BI : Området er avsatt ti l i ndustri – i tråd med dagens bruk, men det er en i ntensj on at dette
areal et avsettes ti l boli g den dag i ndustri vi rksomheten avvi kl es. Det er derfor stil t pl ankrav ti l
området f ør vi dere utvi kl i ng. V ed en omregul eri ng ti l boli g, vi l det still es krav ti l en utredni ng
ogsåav muli g kul vert ti l Hov, som vi l gi til gang ti l et større grøntareal l angs Randsel va, samt
muli g etabl eri ng av barnehage.
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6.13 Revisjoner av planforslaget som ble 1.gangsbehandlet
Det har ikke vært storeendringeri planforslagetetter 1.- gangsbehandlingen
. Planforslaget
somlå ute til offentlig ettersynhaddelagt opp til kombinertformål med bolig
/forretning/kontor,samtnoeparkeringsarealut mot Industrigata,tiltenkt bilparkeringtil
næringsarealer.
Det var lagt opp til løsningerder internveieri boligområdetikke var kjørbare,
menat beboerekjørte rett nedi parkeringskjeller.Boliger i feltet kombinertformål lå på lokk
over næringsarealet.

Figur10 Illustrasjonsplanav planforslagslik det forelå til 1.gangsbehandling
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Figur11 Plankartetslik det forelå til 1.gangsbehandling

Figur12 Plankarttil 2. -gangsbehandling

29

Foreliggendeplanforslagtil 2. gangsbehandling
har rent boligformål (B1) der det tidligere var
kombinertformål og parkering.Planener detaljertytterligeremed veiformål/infrastrukturi
tilknytning til B1. Det er ogsålagt plankravpå felt BKB1, samtat rent parkeringsformålnå er
erstattetav kombinertformål.
Prosjektettilretteleggerfor ca. 260- 280 nye leiligheter,områdermarkertmed boligformål.
(gule felter på planen.)Resterendearealer i områdetreguleresmer eller mindre somdagens
situasjon, eventueltmed krav til detaljregulering.Prosjekteter i tråd med tankenom
bydelssenter,ved å utvikle godehandels- og boligområdermed tilhørendeutnyttelse.

Figur13 Ny illustrasjonsplan
. Planenvisertenkt byggetrinn1 og 2.

Det legges opp ti l boligbebyggelsei 3- 6 etasjer, der bebyggelsentrappesned mot sør.
Utnyttelseskravene
(%BYA) på plankarteter justert tilsvarende.Storesørvestvendte
uterom
mellom byggenesørgerfor godeoppholdsarealerpå bakkeplan,samtat det tilretteleggesfor
oppholdsarealer
på takterrasser.Lekeplasserog opparbeidelseav utearealertilfredsstiller krav i
kommuneplan.
Det tassikte på etableringav gatetunmellom kvartalenemed reguleringav trafikk, slik at
trafikk her kun blir for atkomsttil boligene,samtbrann/redning/renovasjon.
I gatetunetvil
dekke,merking,materialeog beplantninginvitere til sambrukfor biler og myke trafikanter. Se
egetkapittel om trafikk.
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Figur14 Perspektivnytt forslag sett fra sør.

Figur15 Perspektivnytt forslag sett fra sørvest.
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Prosjektetsom nå foreligger er noe endret,og merknaderer gjennomgåttog vurdertinnarbeideti
prosjektet.Innsigelsespunkter
fra offentlige etaterer etterkommet/løst,og innarbeidet i forslaget.
Avgrensningenav områdeter ikke forandret.Revisjonergjort i planforslageter å betraktesom
mindreendringer.En oppsummer
ing av endringeneer gjengitt underoppsummeringer,kapittel
8.
6.14 Pl an stat us og r am m eb et i n gel ser
Ti l takets f orhol d ti l overordnederammer og f øri nger
• St.mld. nr. 26 (2006- 2007)” Regj eri ngensmilj øpoliti kk og ri kets milj østand”
• St.mld. nr. 23 (2001- 2002)” Bedre milj ø i byer og tettsteder”
• Statli g pl anretni ngsli nj e f or klim a- og energi pl anl eggi ng, fastsatt 04.09.09
• Den Europei ske l andskapskonvensj onen, trådte i kraft 01.03.04
• Rikspolit i skeretni ngsli nj er f or å styrke barn og unges i nteresser i pl anl eggi nga,
rundskri v T-2/8
• Til gj engel i ghet f or all e, rundskri v T-5/99
• Retni ngsli nj e f or behandl i ng av støy i areal pl anl eggi ng, T-1442/2012.
• Rikspolit i skeretni ngsli nj er f or samordnet areal og transportpl anl eggi ng, rundskri v T5/93
• Nasj onal transportpl an 2014-2023(NTP)
• Rikspolit i sk bestemmel sef or kj øpesentre, f astsatt 27.06.08

Rel evante pl aner
Regi onal pl anstrategi for Buskerud 2013-2016, vedtatt 06.12.12
Regi onal pl anstrategi er en strategi sk pl an somf okuserer på 8 temaområder, bl ant annet
satsi ngsområder f or næri ngsutvi kli ng. Her er det pl aner om å l age en i nterkommunal
utvi kli ngspl an f or Ringeri ksregi onen:
Utvi kl e ei n f ell es regi onal pl an f or Ri ngeri ksregi onen basert på dei tre kommunane
si ne kommunepl anarmed særl eg f okus på næri ngsutvi kli ng, verdi skapi ng,
kompetanseutvi kli ng samt samf erdsel og byutvi kli ng i Hønefoss.
Fyl kesdel pl an for handel -, servi ce og senterstruktur, vedtatt 09.10.03
Fyl kesdel pl anen beskri ver dagens sit uasj on og utvi kli ngstrekk f or tettstedsutvi kli ng,
senterstruktur og servi ce- og handel svi rksomhet. Planen fastsetter senterstruktur,
sentrumsavgrensni nger og retni ngsli nj er f or vi dere kj øpesenterutvi kli ng. Planen l egger opp ti l
en senterstruktur på 4 ni våer:
• Fyl kessenter/regi onsenter
• Di stri ktssenter
• L okal senter
• Nærsenter
Hønefosser regi onsenter i Ringeri ksregi onen. Fyl kesdel pl anen er i kke j uri di sk bi ndende, men
vi l kunnevære grunnl ag f or i nnsi gel sei kommunal e areal pl aner. Planen i nnehol der
retni ngsli nj er f or l okali seri ng og etabl eri ng av handel og annen servi ce. Når det gj el der ” Øvre
Hønengata øst” er dette området del av tettstedsavgrensni ngen i kartvedl egget ti l
f yl kesdel pl anen.
K ommunepl an for Ri ngeri ke 2007-2019 (vedtatt 30.08.07)
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Hønef ossskal være en robust og populær regi onhovedstad.
Hønefossutgj ør et markert sentrum i kommunen, og har f unksj on både somkommune- og
regi onsenter.
I kommunepl anensareal del er det meste av pl anområdet avsatt ti l senterområde:
Areal bruken i nnenfor senterområdene skal byggeopp under Hønefosssentrum somkommun
eog r egi onsenter. (…) Hovedtyngden av handel s-, ser vi ce- og kul turtil bud bør l okali ser es ti l
senterområdene i kommunepl anens areal del . Det till ates i kke etabl er i ng av kj øpesenter
utenfor senterområdene. (fr a kommunepl anbestemmel sene)
Øvre Hønengata skal pri mært ha en funksj on soml okal senter for den nordli ge del en
av byen, og det till ates vi r ksomheter somunder bygger dennefunksj onen. Det kan også till ates
forr etni ngsvi r ksomhet somut fr a pl assbehov og transportbehov i kke hør er naturli g hj emmei
sentrum. (fr a kommunepl anbestemmel sene)
Senteret bør til by et utval g av varer og tj enester ut i fr a det si n f i nnes i Hønef osssentrum og på
Ei keli . Dette vi l sannsynl i gvi s f øre ti l en mindre trafi kk i nn ti l Hønefosssentrum.
Bil bygg si n ei endom(gnr/bnr 86/258) er avsatt ti l erverv i kommunepl anen. Formål her skal
vurderes nærmere i den pågående kommunepl anrevi sj onen.
Tiltakets forhold til overordneteplaner:
Forslagetleggeropp til fortetting med bolig og næring,samten opprydningi infrastrukturog
trafikkarealer.Det er lagt opp til et attraktivt boligområdemed storesørvendteuterom,og
utnyttelsesamsvarende
medområdets statussombydelssenter.
Det skal væregodelek- og rekreasjonsmuligheter
for barnog unge,og et mer oversiktlig
infrastruktursystemvil bedretrafikksikkerheten.Det vil etableresnødvendigestøy- og
skjermingstiltakmot jernbanelinjeog vei der detteer nødvendigi forhold til gjeldene
grenseverdier.
Tiltaket er vurderttil å værei tråd medoverordnedeplanerog retningslinjer.
Tiltaket vil værei tråd medkommuneplanen,somhar definertområdetsom et
sentrumsområde.
Blått områdei nordøstvil regulerestil dagensvirksomhet.Flerefelt innenfor
områdetvil defineresmed plankrav,som gir krav om detaljreguleringved utbyggingav
området.
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Figur16 Utsnitt fra gjeldendekommuneplan

KVU for transportsystemet i Hønefoss-omr ådet
Etter f orespørsel f ra Ringeri ke kommuneog Buskerud f yl keskommunehar
Samferdsel sdepartementet bestil t en konseptval gutredni ng (KV U) f or transportsystemet i
Hønefoss-området. Statens vegvesen er ansvarli g f or utarbei del sen, og rapporten skal være
ferdi g ti l utgangen av 2014. I KVU -en anal yseres transportbehov og andre samf unnsbehov og
det vurderes uli ke pri nsi pi ell e måter å l øsebehovene på (konsepter). Hensi kten er å vurdere
alt ernati ve måter å l øsetransportbehov på.
Energi - og kl i mapl anenfor Ri ngeri ke, (vedtatt 02.12.10)
V i sj onen i klim apl anen er:
Ri ngeri ke skal være et f orbil de i nnen energi eff ekti vi seri ng, bruk av for nybar e
energi kil der og reduksj on av kli magassu
tsli pp.
Planen i nnehol der generel l i nf ormasj on om energi bruk og klim autf ordri nger og i nf ormasj on
om status f or l okal energi bruk og klim agassutsli pp, f orventet utvi kli ng og utf ordri nger
spesi el t f or Ringeri ke kommune.
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Grønn Pl akat (vedtatt 30.11.00)
GrønnPlakat er en regi streri ng og verdsetti ng av de grønneområdenesom f i nnes i Hønefoss.
Den gi r en oversi kt, og angi r hvil ken vekt grønneverdi er skal gi s, ti l bruk i avvei ni ng mell om
vern og utbyggi ng. Grønn Plakat skal l egges ti l grunn f or pl an- og byggesaksbehandli ng og
areal f orvalt ni ng i kommunen. Hovedmål et i grønnpl akat er å:
Bevarehovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngåvi dere oppdel i ng og
splitt el seav omr ådene.
Planområdet er i GrønnPl akat angit t som” område uten grønnstruktur” . I retni ngsli nj eneti l
GrønnPlakat står det at f or områder grønnstruktur skal det arbei des f or å oppretthol de en
hensi ktsmessi g gr ønnstr uktur .
Gj el denderegul eri ngspl aner
•
11-Norderhov
•
12-Hønen I I
•
13-Hønen I I og 24-Hønenj ordet
•
335 Fv 35 Hønengata Jernbaneundergang – Hovkrysset:
Planen skal bedre framkommeli gheten f or myke trafi kanter i øvre Hønengata.
Tilt akene somf øl ger av pl anen vi l bedre framkommeli gheten på Fv. 35 med hensyn ti l rei seti d
etter at tilt akene er gj ennomf ørt. Planen er i kke gj ennomf ørt, bl ant annet på grunn av
probl emer med f i nansi eri ngen.
Pågåendepl anar bei d
Ri ngeri ksbanen og E16
Øvre Hønengata østli gger i et område somkan være aktuel t somtraséf or ny Ringeri ksbane. I
f orbi ndel semed utredni ngen av Ringeri ksbanen bl i r det vurdert en ny hol depl assved
Hønengata. Jernbaneverket og Statens vegvesen arbei der nå med å f i nnegrensefl atene
mell om E16 Skaret-Hønef ossog Ringeri ksbanen. Her vi l en del bl i avkl art 15. j uni 2014.
Jernbaneverket f orutsetter at eksi sterende j ernbane medtas i områderegul eri ngen av Øvre
Hønengata øst, og vi dere at j ernbaneareal eneher i varetas i regul eri ngspl anen med areal f ormål
somsi krer j ernbanehensyn, j f . pl an- og bygni ngsl oven § 12-5 nr. 2. Det er vi kti g at
pl anl eggi ngen si krer en streng byggegrensemot j ernbanen, sombør vurderes ti l å kunnebl i
større enn 30 meter, med bakgrunn i den f ramtidi ge utvi kli ngen av Ringeri ksbanen.
Kommuneplanfor Ringerike
Arbeid pågårmed ny kommuneplan.Ny samfunnsdelble vedtatt30. April 2015.Arealdelen
er fortsattunderrevisjon.
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7. K O NSE K V E NSUT R E DNI NG
7.1 M ET O DE
Dokumentet er bygget opp somett hoveddokument, i nnehol dende:
• Beskri vel se av dagens sit uasj on
• Beskri vel se av 0-alt ernati vet
• Beskri vel se av tilt aket
• Planbeskri vel se
• Konsekvensutredni ng
B ak grunn f or m et od e
Konsekvensutredni ngen (KU) er i hovedsak utredet i ht. metodi kk f or konsekvensutredni ng
(Statens Vegvesen 2006; håndbok140 (H140)), der dette er hensi ktsmessi g. M etodi kken
består av en samf unnsøkonomisk anal yseav i kke-pri ssatte konsekvenser.
Den samf unnsøkono
miskeanal ysen er bygget opp sli k at:
• Hver konsekvensbehandl es bare under ett tema
• Konsekvenser somskyl des andre årsaker enn prosj ektet tell es i kke med
• Det tas hensyn ti l at konsekvenser oppstår og utvi kl es over ti d
• Bare ett l edd i konsekvenskj eden tell es med, sli k at en unngår å tell e samme
konsekvensf l ere ganger
Konsekvensene av prosj ektet mål es ved å sammenli knef orventet til stand etter at prosj ektet er
gj ennomf ørt mot f orventet til stand uten gj ennomf øri ng av prosj ektet. A lt ernati vet mål es i
f orhol d ti l ”alt ernati v 0” . En beskri vel seav alt ernati v 0 tar utgangspunkti dagens sit uasj on
med f orventede endri nger uten prosj ektet i anal yseperi oden, dette i nkl uderer ogsåen
utbyggi ng i tråd med gj el dendepl anverk.
Planf orsl aget med konsekvensutredni ng er utarbei det med bakgrunn i f astsatt pl anprogram. KU
er til passet pl anni vået, i dette til fell et områderegul eri ng, og skal være rel evant i f orhol d ti l de
besl utni nger somskal tas. KU tar utgangspunkti f oreli ggendekunnskap og nødvendi g
oppdateri ng av denne. Der hvor sli k kunnskap i kke f orel i gger om vi kti ge f orhol d, har det i
nødvendi g grad blit t i nnhentet ny kunnskap ved hj el p av bef ari nger og utredni nger knyttet
opp mot dagens sit uasj on.
Planf orsl aget med KU skal beskri ve vi rkni nger av tilt aket f or milj ø og samf unn. For
områdepl an skal vi rkni ngeneav pl anen somhel het i nngå ved vurderi ngen av konsekvensene.
Forhol d somer til fredssti ll endeutredet i overordnet pl an er i kke utredet på nytt. Det er
redegj ort under hvert enkel t tema f or hva somkan gj øres f or å til passetilt aket ti l omgi vel sene
og hvordan man kan avbøte skader ell er ul emper, samt hvil ke undersøkel ser og tilt ak som
senere må gj øres når prosj ektet skal behandl es som byggesak/detalj regul eri ng. Det skal vi ses
hvordan dette er hensyntatt i pl anf orsl aget. Beskri vel seav aktuel l metodeog tema er
synl i ggj ort under hvert enkel t tema.
Besk r i vel seav metode i ht . f ast sat t p l anp r ogr am
For pl aner somomf attes av f orskrif t om konsekvensutredni ng still es det krav ti l at
vi rkni ngene av pl anfor sl aget skal vurderes og beskri ves.Det skal være f okus på vesentli geog
besl utni ngsrel evante konsekvenser. K onsekvensutredni ngen skal så l angt sommuli g baser e
seg på f oreli ggendekunnskapog oppdateri ng av denne. I nnhenti ng av ny kunnskapskal
begrenses ti l de spørsmålsomer rel evante i f orhol d ti l behandli ngen av pl anen. A ll e
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konsekvenser vi l bl i vurdert opp mot et sammenli gni ngsalt ernati v, somer en f ramskri vni ng av
dagens sit uasj on, men uten den aktuell e utvi kli nga:0-alt ernati vet. K onsekvenser skal
vurderes med tanke på hel e vur der i ngsomr ådet.
I nn saml i ng av d at a
Det er redegj ort f or kil der under hvert delt ema, da dette vari erer. I nf l uensområdevari erer noe
i f orhol d ti l de f orskj elli ge delt ema. Dette er beskrevet under hvert enkel t tema.
0-al t er n at i v et kon t ra f ul l ut byggi ng i ht . il l u st r asj on sp r osj ek t et
Konsekvenser f or enkel t utredni ngstema
er vurdert opp mot dagens bruk av
området, dette er kal t 0-alt ernati vet.
Det er vi dere li stet opp positi ve og
negati ve (+/-) konsekvenser i f orhol d ti l
pl anf orsl aget.
• V erdi : verdi vurderi ng av området
beskri ves ut f ra dagens bruk av
området.
• Omfang: omfanget beskri ver hvor
store endri nger tilt aket antas å
medf øre i f orhol d ti l 0-alt ernati vet,
gj el dende pl an.
• Konsekvenser vurderes ut fr a å
sammenhol deverdi og
omfangsvurderi ngene.
• V erdi er vurdert ut f ra en skal a på
lit en verdi – middel s verdi – stor
verdi .
• Omfanget av f orsl ag ti l tilt ak er
sammenfattet i tabell , der skal a er
fr a lit e negati vt omfang og opp ti l
stort positi vt omfang.
• Konsekvenser er vurdert somen
sammenstilli ng av verdi sett opp
mot omfang. V urderi ng er vurdert
i ht. ” konsekvensvi f ten” , sef i gur.
Av bøtende t il t ak

Fi gur: Konsekvensvift e (Statens vegvesen)

For hvert enkel t delt ema er det vurdert behovet f or avbøtendetilt ak, f or å minskenegati ve
konsekvenser i størst muli g grad. K rav ti l avbøtendetilt ak skal i nnarbei des i pl anf orsl aget, og
si kres i pl ankart og bestemmel ser.
O pp sum m er i ng
Det er gj ort en samlet vurderi ng av konsekvensene ved å gj ennomf øre pl anf orsl aget, basert på
result atene av vurderi ng av konsekvensene f or de enkelt e delt ema. V ekti ng av de f orskj ell i ge
tema er basert på f agkunnskap og skj ønn,der nasj onal e/regi onal e hensyn, samt hensyn ti l
si kkerhet er vektet tungt. Konsekvenser er vurdert ut i fr a en gj ennomf øri ng av tilt aket uten
avbøtendetilt ak. K rav ti l avbøtendetilt ak er så beskrevet, og oppsummeri ngen konkl uderer ti l
sl utt med et anbefal t pl anf orsl ag.
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7.2 KO N SEK V E NSER FOR T RAF I KK OG T R AN SPO R T
I nn l ed n i n g
Trafi kal e f orhol d er utredet av Rambøll og Cowi.
De bel yser eksi sterende sit uasj on, og redegj ør f or hvordan sit uasj onen etter gj ennomf øri ng av
prosj ektet med tilt ak f or å bedre f orhol dene f or sykl endeog gående, og f orhi ndre at det skapes
køsit uasj oner. Anal ysen gi r f øri nger f or prosessen vi dere.
F or u t set ni nger og ak t uell e b egr ep
BRA:
Forutsetni ng f or oppgitt e m2 BRA er vi rksomhetens/boli genes gul vf l ate. I beregni ngen
BRA er det f or eksempel i kke medregnet åpent overbygget areal , parkeri ng på terreng ell er i
kj ell er, ell er pl an pr. 3. meter f or høye vol umer sl i k det skal medregnes i f orhol d ti l NS 3940
og T-1459” V eil eder ti l grad av utnytti ng” .
Tur:
Forf l ytni ng av personell er kj øretøy f ra et startpunkt ti l et endepunkt. En rei seti l og f ra et sted
er to turer.
Bilt ur:
Forf l ytni ng av et kj øretøy fr a et startpunkt ti l et endepunkt, uavhengi g av hvor mange
personer somer i bil en. Gj ennomsnittli g antal l personer per bi l (bel egg) som benyttes i
beregni nger vari erer avhengi g av type vi rksomhet somer mål f or turen og ti d på døgnet.
Turgenereri ng:
En tur genereres (skapes) i sit t startpunkt.
Turattraheri ng:
En tur attraheres (tilt rekkes) i sit t endepunkt.
Bel astni ngsgrad:
Når traf i kken på en vei er sli k at det bli r til nærmet sti l l eståendekø, har den en
kapasit etsutnyttel se/bel astni ng på 1. Beregni ngsmessi g kan vei en ha en bel astni ng på over
1, men i praksi s kan man i kke til f øre mer trafi kk ti l en vei der trafi kken all erede står still e. I
sentrumsnære strøk kall es en bel astni ng på nærmere 1 og oppover f or rushti d. Når man har
rushti d regul eres automati sk bruken av vei en; f ol k bruker kun vei en i nnenf or rushti d om det
er hel t nødvendi g. Det er f orskj elli ge oppfatni ng av hvil ken kapasit etsgrense somer
tol ererbar, rushti dstrafi kk kan også være positi v i f orhol d ti l å moti vere ti l sykkel , gange og
koll ekti vtrafi kk.
I nn saml i ng av d at a
- Planprogram, fastsatt 17. Apri l 2012,f or områderegul eri ng f or Øvre Hønengata øst.
- Planbeskri vel se, datert j ul i 2010,f or regul eri ngspl an nr. 335; ” Fv. 35 Hønengata,
Jernbaneundergangen – Hovkrysset” , utarbei det av Statens vegvesen.
- Notat, datert 12.03.2009,” Vurderi ng av l edi g kapasit et i Hønengata”, utarbei det av
Rambøl l Norge A S.
- Trafi kkanal yse, datert 19.09.2008,” Rv. 35 Hønengata, Hønefoss” , utarbei det av
Rambøl l Norge A S.
- Møte med Statens vegvesen om vi dere utvi kli ng av Hønengata og pågående
pl anarbei d.
- Notat- Skoleveifra Øvre Hønengataøst,24.03.2017,COWI
- Ytterligeretrafikkberegningeretter begrensethøring, e-post Rambøll.
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Met ode, k r i t er i er f or arb ei det (t ekst hent et f ra p l an p r ogr am )
Trafi kk: Det må utarbei des en transportanal yse somvurderer for esl ått utbyggi ng opp mot
regi onal og nasj onal areal politi kk, samtl okal e f orhol d. Trafi kksi kkerhet, trafi kkavvi kli ng og
påvi rkni ng på vei nettet utenf or pl anområdet ved val g av uli ke utbyggi ngsalt ernati ver skal
beskri ves.K U skal i nnehol de for sl ag ti l ti lt ak f or å øke trafi kksi kkerheten og l ette
trafi kkavvi kli ngen. Behov f or rekkef øl gebestemmel ser må utr edes.
Hønengatas roll e i regi onal sammenheng og utbyggi ngsvol um har betydni ng f or total
trafi kkgenereri ng. Dagens vi rksomheter før er med seg en del trafi kk ti l området. Tr afi kkbil det
er uoversi ktli g, med mange avkj ørsl er og store parkeri ngsareal er. Økt utnyttel sesgradog
etabl eri ng av mer næri ngsvi rksomhet vi l kunnef øre ti l økt trafi kk ti l omr ådet.
Tilt akets betydni ng f or beboere i området skal beskri ves,bådei anl eggsperi oden og ved
permanent sit uasj on. Dette må utredes spesi el t med tanke på trafi kksi kkerhet, tr afi kkavvi kli ng
og trafi kkstøy. Tilt akets betydni ng f or trafi kksi kkerheten f or barn på veg ti l skol e skal
beskri ves.
Jernbane: Eksi sterendej ernbaneskal i varetas i pl anen med ar eal for mål som si kr er
j ernbanehensyn. Hensynet ti l en f remti di g Ri ngeri ksbanemå i varetas, og med bakgrunn i
dette er manbedt om at det vurderes om bygge- og anl eggsgrensen mot j ernbanen bør være
større enn 30 meter. (etter1. Gangsbehandling
av planenble dettejusterttil 21 meter for næring
og 26 meterfor boligbebyggelse.)
Det må tas høydef or en dobbelt sporet Ri ngeri ksbane.
Generell e si kkerhetshensyn mot j ernbanen må vurderes og i varetas. Jernbaneverket kan i kke
till ate nye usi kra pl anoverganger ell er økt f erdsel l angsj ernbanespor og over eksi sterende
usi krede pl anover ganger .
Dagenssit uasj on /0-al t er nati vet i f orho l d t i l t r afi kk og t r an sp or t
Hønengata har en vi kti g transportf unksj on mell om l okal e områder i Hønefoss,samtidi g som
den f ungerer somatkomstgate f or tilli ggende vi rksomheter og boli ger i denne del en av
Hønefoss.Dette gi r noe motstri dendebehov. Trafi kkareal ene er utf l ytendeog avgrensni ngen
mell om kj øretøy, sykkel - og f orgj engerareal ene er dårli g defi nert. Gaten bærer ogsåpreg av
slit asj e og er vi suel t nedslitt . Hønengata er sterkt bel astet, har rel ati vt høyt f artsni vå og det har
skj edd en rekke trafi kkul ykker.
Traf i kk på eksisterende vegnett
Fartsni vået i Hønengata er høyt; 15% av all e trafi kanter kj ører over 53 km/t ved
j ernbaneundergangen, og somøkes ti l 55 km/t ved Hov. Dette ti l trossf or at fartsgrensen er
50 km/t. Gatebredden er 6-6,5 m mell om kryssene, men gateprof il en er li kevel såbred at det
er muli g å passere på høyresi den f or bil er somventer på å kunne svi ngeti l venstre.
Det oppl eves ogsåat det er en del trafi kk på tvers av Hønengata, spesi el t på strekni ngen sør
f or Dronni ng Ragnhil ds vei . Det er en rekke parkeri ngsområder med di rekte atkomst ti l
Hønengata.
Bilt rafi kken i Hønengata ved j ernbanebrua er ca. 16 000 kj/ d (ÅDT ).
Fartsgrensen er 50 km/t. Fart i Hønengata ved j ernbaneundergang er mål t ti l å ha et
gj ennomsnit t på 47 km/t (med en 85% frakti l på 53 km/t). A ll e kryssi området er
vi kepli ktregul erte, med Hønengata somf orkj ørsvei .
V ed j ernbaneundergangen er det regi strert sykkel trafi kk i størrel sesorden 30-40 sykli ster i
høyeste time. K ryssene ved K rokenvei en og Hovsmarkvei en / Hov all é er f ull kanali serte Tog X -kryssmed egne venstresvi ngf elt . Det er også eget venstresvi ngf el t i avkj ørsel en ti l
Hønengata nummer 87 (VV S-f orretni ng). I de øvri ge kryssene er det i kke venstresvi ngfelt ,
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men gata er såpassbred at det l ar seg gj øre å passere kj øretøy somhar stanset f or å svi nge ti l
venstre. Det er anl agt et si gnal regul ert gangfel t ved krysset med Hønen all é. K ryss- og
avkj ørsel sområdene er ti l del s meget utf l ytende, noe somgj ør at i nn- og utsvi ngede kj øretøy
kan kj øre rel ati vt f ort. Dette gi r en økt ul ykkesri si ko. Det er tosi di g f ortau i området.
Ut fr a f artsmåli nger, trafi kkobservasj oner og trafi kksimul eri nger, ”f l yter” trafi kken ganske
grei t i øvre Hønengata i dag. Det kan oppstå kø i maksperi odenemorgen og ettermiddag.
EttersomHønengata er f orkj ørsregul ert, er dette i hovedsak et probl em i si devei ene.
I peri oden 1996– 2005har det i nntruf f et 29 politi rapporterte personskadeul ykker l angs
strekni ngen somi nngår i pl anområdet. 22 ul ykker med kun bil er i nvol vert, 6 ul ykker
i nvol verte f otgj engere og en ul ykke i nvol verte sykli st i gangfelt . Det var 33 personskader i
di sseul ykkene, hvorav 32 l ettere skadet og 1 al vorli g skadd. K ryssene Dronni ng Ragnhil ds
vei og K rokenvei en er mest ul ykkesutsatt. Ul ykkesfrekvensen i området er ca. 60% høyere
enn vanli g på til svarende vei er.
De f l este f otgj engere somkrysser Hønengata, bruker gangf elt ene. Dette kan tyde på at
gangfelt enel i gger bra pl assert. V ed krysset med Hønen all é er gangf elt et si gnal regul ert. Det
l ysregul erte gangfelt et er skol evei f or Ull erål barneskol e og Hov ungdomsskol e.
Gangfel t
K rokenvei en
Fl attumvei en
Dronni ng Ragnhil ds vei
Hønen all é
Nord f or Hov all é

Antal l krysi nger i maksti me
24
73
19
37
15

Fi gur: vi ser antall krysni nger i makstimen(Rambøll, Trafikk og transport, notat 2013)

Parkeri ng
Det er etabl ert en rekke parkeri ngspl asser l angs strekni ngen. M ange av parkeri ngsområdene
har di rekte atkomst fra Hønengata. Det er f å oppmerkedeparkeri ngspl asser, og mye av
parkeri ngen er f orhol dsvi s til fel di g. Det er store asfalt erte områder, somnyttes ti l parkeri ng
etter behov.
Pl anl agte utbedri nger f or øvre del av Hønengata (”F v35 Hønengata” , Statens vegvesen,
vedtatt 2012)
Det er vedtatt en detalj regul eri ng av Fv35 Hønengata mell om j ernbaneundergangen og
Hovkrysset. Statens vegvesen har utarbei det pl anen i samarbei d med Ringeri ke kommune.
Planen bl e vedtatt i Ringeri ke kommunei august 2012,og er tatt i nn i pl anf orsl aget f or Øvre
Hønengata østog f orutsettes l agt ti l grunn f or utbyggi ngen.
Gategrunnen i den øvre del av Hønengata anses i dag somdårli g utnyttet og f or å ha behov f or
en esteti sk oppgraderi ng. I den vedtatte regul eri ngspl anen f or utbedri ng av gaten er det
f orutsatt å benytte samme tverrsnit t somf or den nedre del en.
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Figur17 Bildet viser dagenssituasjoni Hønengata,nordre del. Illustrasjonviserperspektivsom illustrerer de vedtatte
planenfor fv35 Hønengata,sett nordover fra kryssetved Krokenveien.(StatensVegvesen)

Formål et med pl anen f or f v35/Hønengata er å bedre trafi kksi kkerheten f or all e trafi kkgrupper,
og skape bedre f orhol d f or f otgj engere og sykli ster i øvre Hønengata. Tilt akene somer f oresl ått
f orutsettes å gi godenok trafi kal e f orbedri nger i nnti l mer permanente l øsni nger kan etabl eres,
somet fremtidi g hovedvei nett i Hønefoss. V i dere er f ormål et med pl anen å si kre til strekkeli g
areal og beskri ve hvordan tilt ak skal utf ormes.
For å oppnå f ormål enemed pl anf orsl aget f or f v35 Hønengata f oresl ås:
- fartsgrense 40 km/t
- opphøyde gangf el t
- busstopp i kj ørebanen
- stengni ng av noen avkj ørsl er
- kryssutbedri nger
- tosi di g sykkel fel t
- bredere f ortau
- f orbedret bel ysni ng og grøntanl egg
- generel l opprustni ng av området

Figur18 Illustrasjonviser tverrsnitt for nylig opparbeidetdel av Hønengata(Søndredel). (hentet fra SVV)Bildet viser dagens
situasjonetter opparbeidelse.

Jernbane
I uttal el se ti l pl anprogrammet f orutsatte Jernbaneverket at eksi sterendej ernbane og vedtatt
traséf or Ringeri ksbanen medtas i områderegul eri ngen. V i dere f orutsettes det at
j ernbaneareal enei varetas i med areal f ormål somsi krer j ernbanehensyn. Det er behov f or
si kri ngstilt ak mot j ernbanen med ny boli gbebyggel setett i nn mot eksi sterendej ernbane.
Planer f or utvi kli ng av Ringeri ksbanen har pågått i mangeår, og f orutsetni ngene f or
pl anarbei det endrer seg. I dag er det i kke sannsynli g at eksi sterendetrasef or j ernbanen i
området bli r del av f remti di g Ringeri ksbane/Bergensbane. En ny stor utredni ng er på trappene
hosJernbaneverket. Eksi sterendej ernbanetraséom Roa kan imi dl erti d f å økt godstraf i kk i
fremtiden, og det kan bl i aktuel t med en l okal hol depl ass.Det er sannsynli g at en byggegrense
mot j ernbanen på 20 meter er til strekkeli g. Fastsettel seav byggegrensemot j ernbanen (og
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eventuel l reduksj on ut over 20 meter) må avkl ares med Jernbaneverket. (Etter 1.
Gangsbehandling
ble dettejustert til 21 meterfor næringog 26 meterfor boligebebyggelse)
A tkomst
Planområdet har atkomst fr a Hønengata vi a I ndustri gata og Dronni ng Ragnhil ds vei .
Parkeri ng
Det er i dag store f l ater f or parkeri ng på terreng.
Pl anområdet
Det er i kke opparbei det gang- og sykkel vei nett på pl anområdet, utover eksi sterendef ortau på
beggesi der av Hønengata.
Pl anområdet sett i sammenhengmed omkri ngli ggendeområder/vurderi ngsområdet
M ye av trafi kken i Hønengata, er gj ennomgangstrafi kk i ti ll egg ti l l okal traf i kk. Trafi kken på
si devegnettet er i hovedsak l okalt rafi kk. A real sørf or j ernbanen er i peri odevi s bel astet med
en del tungtrafi kk somen konsekvens av vi rksomheten ti l kornsil oen. Generel t er Hønengata
med tilli ggendesi degater antatt å ha en høy ul ykkesstati sti kk, noesomi hovedsak er årsaken
ti l utarbei del sen av den gj el denderegul eri ngspl anen f or f v 35 Hønengata.
Pl anområdet sett i sammenhengmed hel e Hønef oss
Trafi kken i Hønengata f orventes å bedres etter en omleggi ng av vegnettet i og gj ennom
Hønefosssentrum. Dette arbei det pågår uavhengi g av pl anene i nnenf or
områdeavgrensni ngen.
V urderi ng av verdi en av området
Forhol dene f or dagens sit uasj on bør utbedres, spesi el t når det gj el der trafi kksi kkerhet, noe
somer utgangspunktet ti l at det i si n ti d bl e utarbei det en regul eri ngspl an f or Hønengata. Etter
tilt ak regul ert i gj el denderegul eri ng f or f v35 Hønengata er gj ennomf ørt, bedres f orhol dene
f or myke traf i kanter betrakteli g. Samtidi g anses det at Hønengata har f orhol dsvi s god
kapasit et. V ed gj ennomf øri ng av tilt ak i si deveger ti l Hønengata, samt restri ksj oner/
stengni nger på di rekte ut/i nnkj øri nger ti l Hønengata fr a pri vate ei endommer l angs denne, vi l
f orhol dene f or kapasit et ogsåbl i bedre.
Verdi en for området sett i forhol d ti l 0-alt ernati vet er sål edes mi ddel s god.
Utvi kli ng i tråd med områderegul eri ngen
Trafi kkøkni ng på grunn av utbyggi ng vi l være ca. 10 %. Økni ngen vi l i al l hovedsak bestå av
l ette kj øretøyer. Utbyggi ng av bol i gdel en i f orsl ag ti l områderegul eri ng antas å kreve
etabl eri ng av vegnett f or gang- og sykkelt raf i kk, samt si kri ng mot j ernbanen. Beskrevet
muli ghet f or ny traséf or gang og sykkelt rafi kk/skol evei gj ennomområdet antas å trekke ti l
seg en trafi kkmengde som er større enn nyskapt gang- og sykkelt raf i kk i området. Sikkerheten
mot j ernbanen i varetas, og traf i kksi kkerheten f orbedres. Nyskapt bilt rafi kk fratrukket trafi kk
fr a eksi sterendevi rksomhet antas i kke å skape vesentli ge avvi kli ngsprobl emer f or bilt rafi kk.
Utbyggi ng av næri ngsvi rksomhet må kl argj øres noe mer i f unksj on da det er stor f orskj el l på
trafi kkskapende konsekvens av f orretni ng, kontor og l ager, somer antydet somde aktuell e
f ormål ene. En større f orretni ngsutbyggi ng kan trekke ti l seg en del bilt rafi kk somi kke har
l okal karakter og dermed en uønsket påvi rkni ng på Hønengata og kapasit et ti l å betj ene den
l okal e bydel en antas å være ønsket i f orhol d ti l utvi kli ng av området soml okal senter.
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Som f øl ge av dette, er det f oresl ått en øvre grense f or till att handel sareal , regul ert med
maksimal t till att bruksareal . Hensi kten er å etabl ere handel sareal er somskal dekke et l okal t
behov, og i kke tilt rekke seg kunder regi onalt . Det pl anl egges vari erte bol i gtyper og
boli gstørrel ser, men dette har mindre å si f or trafi kkgenereri ngen, og det er vurdert at det i kke
er behov å regul ere maks areal på samme måte som f or næri ng. Det f oresl ått derfor å regul ere
boli gareal etter prosent bebygd areal .
Etter at planenhaddeligget ute på begrensethøring,utførte Rambøllberegningerav forventet
trafikk for felteneuten plankrav,dvs. felteneB1 og B2.
Arealet for felt utenplankrav(B1, B2) i dager:
B1 (byggetrinn1)
90 leilligheter
6750 m2 BRA
B2 (byggetrinn2)
160 leiligheter
12000m2
Totalt arealbolig i tidligere plan: 18000m2
Totalt arealnæringi tidligere plan: 4500 m2
Totalt areali gjeldendeplanforslagbolig: 18750m2
Totalt arealnæringi gjeldendeplanforslag:0 m2
Med de faktorenesom ble brukt i notatetfra 2013blir biltrafikken slik:
B1: 6750m2 x 4,5/100= ca. 300 turer per døgn
B2: 12000m2 x 4,5/100= 540 turer per døgn
Totalt ca. 840 turer per døgn
Tidligere plan ville ha gitt følgendebiltrafikk:
18000m2 bolig x 4,5/100= 810 turer per døgn
4500 m2 næring= 1200-2000turer per døgn(avhengigav arealfordelingenmellom forretning,
kontor og lager)
Totalt ca. 2000-2800 turer per døgn
Talleneover er bruttotall, slik at den nyskaptetrafikken er bruttotallenefratrukket trafikk fra
arealersomvil endrerbruk som følge av tiltaket. Trafikknotatetfra 2013 anslårbiltrafikken fra
Industrigaten4 til 300 turer per døgn.
Konklusjonener at et rent boligprosjektskapervesentligmindrebiltrafikk enn et prosjektmed
nærings- og forretningsareal.

Gang- og sykkeltr afi kk
I pl anf orsl aget f oresl ås gangnettet somf ortau l angs Hønengata (i tråd med vedtatt pl an f or f v
35 Hønengata), gangf orbi ndel ser i nternt i byggeområdenef or boli g og en gang- og sykkel vei
på tvers av pl anområdet. Denne vi l f orbi ndepl anområdet med boli gområdene mot nord og
mot sør, og med sentrum. Det er tre alt ernati ve muli gheter f or å kobl e denne i nterne aksen
med Hønengata, og fell es f or all e alt ernati veneer utgangspunkt i gang- og sykkel vei som
skill er næri ngsdel en i vest og bol i gdel en mot øst, mell om Bil bygg si n tomt og Coop. Nord f or
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pl anområdet kan Hal vdan Svartes gate benyttes f rem ti l Hønen all é, f or så å f øl ge denneti l
eksi sterendel ysregul erte gangf el t over Hønengata. Herfra er det bl ant annet god
gangf orbi ndel sefr em ti l Ull erål skol e.

Alt ernati v 1: Kobli ng ti l Hønengata vi a pl anl agt stengt avkj ørsel mell omhusene i Hønengata
67 og Hønengata 69
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Figur19 Utsnitt viser koblingmellom intern gang- og sykkeleveiog Hønengata

Avk j ørsel somtett på krysset ved K rokenvei en, kan ogsååpnes f or gang- og sykkelt rafi kk.
Forsl agsstill er anbef al er alt ernati v 1.
Alt ernati v 2: Kobli ng ti l Hønengata ved di r ekte for l engel seav gangvei l angsj er nbanen

Figur20 Nedersti planområdet,bildet tatt fra motsatt side av Hønengata
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A lt ernati vt 2: møter Hønengata ved j ernbaneundergangen, somen f orl engel seav gang- og
sykkel vei/ parkbelt e l angs j ernbanen. Dette vi l grunnet høydeforskj ell er i terrenget, samt av
hensyn ti l eksi sterendetrafi kk ti l og f ra Hønengata 65, kreve ny rampe ned mot Hønengata,
nord f or j ernbaneundergangen. Forsl agsstill er anbefal er i kke alt ernati v 2.
Alt ernati v 3: Kobli ng av nord og sør vi a kul vert under j er nbanen
For å avl aste Hønengata f or gang- og sykkelt rafi kk og samtidi g bedre trafi kksi kkerheten kan
det åpnes en alt ernati v korri dor f or gang- og sykkelt rafi kk gj ennomutbyggi ngsområdet.
A lt ernati v 3 omfatter en f orbi ndel sesomi pri nsi pp tar utgangspunkti Hal vdan Svartes gate
nord f or pl anområdet, og Ull erål sgate sør f or pl anområdet og j ernbanen. Forsl agsstill er ser
alt ernati v 3 somen muli g l øsni ng på si kt, og avsetter pl assi områderegul eri ngen sli k at dette
i kke hi ndres.

Figur21 Overgangfra planområdetover Hønengatanord for planområdet.

Figur22 Mulig plasseringav kulvert under jernbane
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Endringerfør 2.gbh:
Internforbindelsenmellom gatenog fortau mellom Industrigataog DronningRagnhildsvei er
fjernet. Forbindelsenlå opprinneligmellom Scaniaog Coop.Beggedissehar parkeringsarealer
mot traseenog ingenav dem ser behovfor forbindelsen.I tillegg vil den dele eiendommentil
Scania(egentligbilbygg). Å anleggeen smalstripegangareali en slik parkeringsørkenvil virke
malplassert,og en slik forbindelsemå videretilpassesønsketløsningfor de to tilgrensende
eiendommene.
Gjennomrekkefølgebestemmelsene
sikresopparbeide
lse for deler av Hønengata
, i tråd med
reguleringsplanfor «Fv. 35 Hønengata
». Det settesogsåkrav til etableringav
fotgjengerkryssingermed forsterketbelysning,og hvor min. en av krysningeneblir lysregulert.
Skolevei
Det ble etter 1.gangsbehandlingen
utarbeidetet egetnotat om skoleveierav COWI. Det henvises
til vedlegget(Notat- Skoleveifra Øvre Hønengataøst,24.03.2017). Det er ogsåfastsatt
rekkefølgekravtil sikker skolevei. Detteinnebærerutbedringav eksisterendekryssingover
Hønengata.Det er sattkrav til innleveringav dokumentasjonpå løsningtil rammetillatelse.
Løsningskal godkjennesav kommunen.Det er sattkrav til gjennomføringav sikringstiltak før det
kan gis brukstillatelsetil boliger innenforplanområdet.

Figur46 Diagramsom viserplanlagt skolevei.

Jer nbane
A real et er ansett ti l å ha et stort f ortetti ngspotensi al e, og er et område avsatt ti l senterformål i
kommunepl anen. På bakgrunn av dette, er det vurdert at man bør ha en mi nimum avgrensni ng
ti l j ernbanen på 21 meterfor næringog 26 meterfor bolig, f or å oppnåen bymessi g utvi kli ng.
Når det gj el der si kkerhetshensyn, l egger i kke pl anf orsl aget opp ti l usi krede pl anoverganger
ell er økt f erdsel l angs j ernbanesporog over eksi sterendeusi krede pl anoverganger.
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Par ker i ng
Ringeri ke er en l angstrakt kommune, og Hønengata skal bl ant annet betj ene områder som
Ådal en og Halli ngby. I ti l l egg skal området ha næri ngsvi rksomhet med dagli gvarer og
detalj handel . Det vi l da være vi kti g med en f unksj onel l parkeri ngsl øsni ng. Planf orsl aget
l egger ti l rette f or område f or f l ateparkeri ng i til knytni ng ti l utvi del sef or COOP. Parkeri ng
f or byggeområde f or boli g l egges under bakken f or bl okkbebyggel se, og på terreng f or
rekkehusbebyggel se. Gjesteparkeringtil boligbebyggelseleggespå terreng.
Trafi kkbel astni ng / Nyskapt tr afi kk/tur gener er i ng
Hvor mye areal somkan utvi kl es i området vi l være avhengi g av type akti vit et. Det er regnet
med f øl gendeturproduksj on:
Typeareal
Boli g
Handel
Kontor

Biltu rer i døgnet / 100 m2
4,5
45
8

En trafi kkvekst på 20% ut over dagens trafi kkmengde gi r mul i ghet f or å utvi kl e ca. 14 000
m2 ti l bl andet byggeformål . Forutsetni ngen er at hal vparten av dennetrafi kkveksten er av
l okal karakter. Hvi s al t utvi kl es ti l handel er det mindre somkan utvi kl es. Ny traf i kk som
skapes vi l erf ari ngsmessi g f ort til passeseg og vel ge ruter som gi r best f remkommeli ghet.
En utvi kli ng av 14 000 m2 ti l bl andet byggeformål til svarer en trafi kkvekst på ca. 2700turer i
døgnet, f orutsatt en li k f ordeli ng på boli g, handel og kontor. Forel i ggende pl anf orsl ag ti l
områderegul eri ng Øvre Hønengata øst vi ser ca. 18 000 m2 ti l boli g og ca. 4500m2 ti l næri ng.
Næri ngsf ormål i pl anen er en bl andi ng av bol i g/f orretni ng/kontor. Fordeli ng av vi rksomhet er
ennåi kke bestemt. Det antas at l eili ghetene skaper ca. 8000turer i døgnet og at
næri ngsareal ene kan skape ca. 1200-2000 turer i døgnet. Det l aveste tall et f orutsetter en
til nærmet li k f ordeli ng på f orretni ng og kontor. Det høyeste tall et f orutsetter at al t næri ngsareal
i hovedsak f yll es med f orretni nger.
Samlet nyskapt traf i kk f ra utbyggi ngen antas med di ssef orutsetni nger å være 2000.Traf i kk ti l
og f ra eksi sterendevi rksomhet i området, somf orsvi nner ved ny utbyggi ng, kan trekkes f ra
di ssetall ene. Det ser ut ti l at eksi sterendevi rksomhet skaper lit e traf i kk, men det er store
bygg. Det regnes med f øl gende turproduksj on f or de uli ke akti vit etene i dag:

Typeareal
L av akti vit et: grossi st, l ager, kornsil o
Bil verksted
M i ddel s akti vit et: f orretni ng/l ager

Biltu rer i døgnet / 100 m2
2
6
30
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I ndustri gata 4 har en bebygget f l ate på 9180m2, hvor det er vi rksomhet i 7680 m2 med en
sli k f ordeli ng:
Typeareal
A real er med l av
akti vit et
Bil verksted
Dyreforretni ng / kli ni kk
Sum

A real størrel se
6880m2
360 m2
440 m2

Biltu rer / 100 m2
2

Sum bi l turer / døgn
137

6
30

7680m2

22
132
291

Tallene er omtrentl i ge, og det rundesav til ca. 300 turer pr. døgn i samlet redusert traf i kk.

Hønengata 67 (tre bygni nger, med samlet areal 2500 m2, revet i 2011)i nnehol dt
el ektrovi rksomhet (servi ce, buti kk og l ager) med middel s trafi kkskapendevi rksomhet. Det
antas at dennevi rksomheten haddeen li k f ordeli ng av areal er med l av akti vit et (l ager),
verksted og f orretni ng. Gj ennomsnittli g kan dennevi rksomheten ha skapt ca. 12 turer/100
m2. Dette til svarer 300 bilt urer pr. døgn.
M ed di ssef orutsetni ngene l agt ti l grunn, antas det f øl gende tal l f or nyskapt trafi kk f ratrukket
eksi sterendevi rksomhet
Typeareal
Boli gområdet
Næri ngsbygg v/ti dl . Hønengata 67
Nytt næri ngsbygg v/Coop

Netto nyskaptraf i kk / turer pr. døgn
Ca. 500 (800-300)
Ca. 400-800
Ca. 500-900

Samlet f or området kan det regnes med 1400-2000turer /døgn i nyskapt traf i kk fratrukket
eksi sterendevi rksomhet. V i rksomhet av omfang som beskrevet i nnenf or områderegul eri ngen
bør derfor kunnereali seres i nnenf or rammenesom er satt i vedtatt regul eri ngspl an f or
Hønengata, ut f ra en overordnet vurderi ng av trafi kkmengder.
Omfanget av tilt aket er derfor vurdert å være ubetydel i g ti l lit e negati vt når det gj el der
trafi kkbel astni ng og kapasit et, samt f orhol d ti l j ernbane – men stort positi vt hva gj el der
trafi kksi kkerhet på grunn av til rettel eggi ng f or gang- og sykkelt rafi kk ogsågj ennomområdet,
samt fremsk yndi ng av tilt ak l agt i gj el dende regul eri ngspl an f or Hønengata. Det er derf or
vurdert at tilt aket har et stort positi vt omfang hva gj el der trafi kk og samferdsel .
O pp sum m er i ng og samm en st i l li n g/k on sek ven s
Regi onal og nasj onal areal pol i ti kk
Kommunepl an f or Ringeri ke har mål om en milj ømessi g bærekrafti g utvi kli ng. Ak tuel t
område er i fastsatt pl anprogram omtal t somet bydel ssenter f or den nordl i ge del en av
Hønefoss.Funksj onen sombydel ssenter ønskes f orsterket. Økt boli gbyggi ng /
l okal sentervi rksomhet i sentrumsnære områder som egner seg f or betj eni ng med gang-,
sykkel - og koll ekti vtraf i kk er en ønsket utvi kli ng.
Utbyggi ngspotensi al e
En utbyggi ng av bol i gdel en i f orsl ag ti l områderegul eri ng antas kun å kreve tilt ak f or gang- og
sykkelt rafi kk, samt si kri ng mot j ernbanen. A nbefal t alt ernati v (1) f or gang- og
sykkel vei gj ennomområdet, antas å trekke ti l seg en trafi kkmengdesomer større enn nyskapt
gang- og sykkelt raf i kk i området. Traf i kksi kkerheten f orbedres.
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Nyskapt bi lt rafi kk fratrukket trafi kk f ra eksi sterendevi rksomhet antas i kke å skape vesentl i ge
avvi kli ngsprobl emer f or bilt rafi kken.
En større f orretni ngsutbyggi ng kan trekke ti l seg en del bilt rafi kk somi kke har l okal karakter og
dermed ha en uønsket påvi rkni ng på Hønengata og kapasit eten i kryssområdene. Det er derfor
l agt opp ti l en moderat utvi kli ng av f orretni nger i området, somi hovedsak kun har kapasit et ti l
å betj ene den l okal e bydel en og noe av areal et nord f or sentrum, og dette antas å være ønsket i
f orhol d ti l utvi kli ng av området som l okal senter. Dette betyr i praksi s en utvi del seav
eksi sterende areal er ved eksi sterende Coop med ca 2000kvm.
A tkomst f or trafi kk ti l området antas i hovedsak å bel aste kryssene med I ndustri gata og
Dronni ng Ragnhil ds vei . Dersomdet oppstår sit uasj oner med kø kan traf i kken også bel aste
kryssene med Hønen all é. Trafi kantene til passer seg f ort og vel ger ruter som gi r best
fremkommeli ghet.
Traf i kkavvi kli ng
I pl anarbei det f or vedtatt regul eri ngspl an f or f v 35 Hønengata er det blit t gj ennomf ørt
regi streri nger og trafi kkanal yser, og det har vært f l ere møter f or å i nf ormere om pl anarbei det og
f å i nnspil l ti l dette. Det har vært spesi el t mye kontakt med grunnei ere og næri ngsdri vende i
næri ngsområdenesør f or Dronni ng Ragnhil ds vei , men det er i kke oppnådd eni ghet om
atkomstf orhol d. Dette f orutsettes l østved grunnervervsfasen.
Trafi kkanal ysenei f orbi ndel semed vedtatte regul eri ngspl an f or f v 35 Hønengata, vi ser at
trafi kkmengdene i 2023vi l li gge på kapasit etsgrensen (i maksimal timen) i f orhol d ti l å ha en
f orutsi gbar og god traf i kkavvi kli ng. Større trafi kk vi l særli g gi kø i si devei ene søri
pl anområdet; i K rokenvei en, I ndustri gata og Dronni ng Ragnhil ds vei øst f or Hønengata. Det er
20 % traf i kkvekst somer l agt ti l grunn f or si tuasj onen i 2023.
Gatebredden i Hønengata er 6,0-6,5 meter på strekni ngen mell om kryssene. K ryss- og
avkj ørsel sområdene er ti l del s meget utf l ytende, noe somgj ør at i nn- og utsvi ngende kj øretøy
kan kj øre rel ati vt f ort. Dette gi r økt ul ykkesri si ko. Det er tosi di g f ortau i området. Det er etabl ert
en rekke parkeri ngspl asser l angs strekni ngen. M ange av parkeri ngsområdenehar di rekte atkomst
fr a Hønengata.
Ut fr a f artsmåli nger, trafi kkobservasj oner og trafi kksimul eri nger ”f l yter” traf i kken ganske
grei t i øvre Hønengata i dag. Det kan oppstå kø i maksimal peri odeneom morgenen og
ettermiddagen. EttersomHønengata er f orkj ørsregul ert, er dette i hovedsak et probl em på
si devei ene.
Nye beregningerav Rambøllfør 2.gangsbehandlingen,
viser at revidertplan medet rent
boligprosjektskapervesentligmindrebiltrafikk enn et prosjektmed nærings- og forretningsareal.
Nye rekkefølgebestemmelser
sikresopparbeidelsefor deler av Hønengata,og sikrer kryssingfor
fotgjengere.
Traf i kksikkerhet
I peri oden 1996– 2005har det i nntruf f et 29 politi rapporterte personskadeul ykker l angs
strekni ngen somi nngår i regul eri ngspl anen. Ul ykkesfrekvensen i området er ca. 60% høyere
enn vanli g på til svarende vei er.
Forbedri ng av traf i kksi kkerheten er et hovedmål i vedtatt regul eri ngspl an f or opprusti ng av
Hønengata, og vi l f orbedres ytterli gere ved gj ennomf øri ng av f oreli ggendeområderegul eri ng
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f or Øvre Hønengata øst. Planf orsl agets samlede trafi kkøkni ng på 10% regnes i kke som stor, og
samtidi g vi l krysni nger og gangareal er etabl eres og f orbedres.
Gang- og sykkeltr afi kk, skol evei og sikkerhet mot j ernbanen.
Sikri ng av gang- og sykkelt rafi kken generel t og spesi el t trafi kk av skol ebarn ti l og fr a Ull erål
og Hov skol er er en vesentli g utf ordri ng. Foresl åtte traséer f or gang- og sykkelt rafi kk gj ennom
området er et vi kti g el ement i denne sammenheng.
Planer f or utvi kli ng av Ringeri ksbanen har pågått i mangeår, og f orutsetni ngen f or
pl anarbei det endrer seg. I dag er det lit e sannsynl i g at eksi sterendetraséf or j ernbanen i
området bli r en del av f remtidi g Ringeri ksbane/Bergensbane. En ny stor utredni ng er på
trappenei Jernbaneverket.
Eksi sterende j ernbanetraséom Roa kan imi dl erti d f å økt godstrafi kk i f remti den, og det kan bl i
aktuel t med en l okal hol depl ass.Det er sannsynli g at en byggegrense mot j ernbanen på 21
meterfor næringog 26 meterfor bolig er til strekkel i g. Det er f oresl ått l agt gang-sykkel vei
med minimum avstand ti l j ernbanen på 15 m. Byggegrensemot j ernbanen må avkl ares med
Jernbaneverket. Det må avsettes pl assti l eventuell e avbøtendesi kri ngstilt ak mot j ernbanen
med boli gbyggi ng i nn mot eksi sterende j ernbane.
Skolevei
Før 2.gangsbehandlingav planforslageter det utarbeidetet egetnotatvedr. skolevei.Tiltak for å
sikre godegangforbindelserog trygg skolevei,er beskreveti illustrasjonenunder:
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Illustrasjon hentetfra notatet”Skoleveifra Øvre HønengataØst”, Cowi
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Parkeri ng (bol i g/næri ng)
I f orsl aget ti l områderegul eri ng f or Øvre Hønengata øster det f oresl ått at parkeri ng f or
boli gbebyggel sen l egges under markpl an og at parkeri ng ti l næri ngsvi rksomhet l egges på
markni vå. Dette er et godt pri nsi pp. K rav ti l antal l parkeri ngspl asser regul eres i henhol d ti l
kommunal e normer.
Uni versel l utf ormi ng
Det må til rettel egges f or uni versel l utf orming i det nye bol i gområdet, næri ngsareal ene f or ny
gang- og sykkel vei gj ennom området. Dette er spesi el t vi kti g f or skol etraf i kk og f or at traf i kk
mell om boli ger og l okal e f orretni nger/kontorer. Når Hønengata opparbei des etter ny
regul eri ng vi l til gj engel i gheten f or all e bl i bedre. Det er vi kti g at den pl anl agte utbyggi ngen er
best muli g til passet pl anl agte endri nger i Hønengata.
Behov f or regul eri ngsbestemmelser
Gjennomrekkefølgebestemmelsene,
sikreskrav til opparbeide
lse for deler av Hønengata,samt
tilrettelegging for kryssingfor fotgjengere.

Samlet vurderi ng f or
trafi kk og transport

V erdi 0-alt ernati vet

Omfang pl anf orsl ag

middel s god

stort positi vt

Konsekvens(etter
gj ennomf øri ng av
avbøtendetilt ak)
middel s positi v ti l
stor positi v
konsekvens(++/+++)
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7.3 K O LLE K T I V T R AN SPO R T
I nn l ed n i n g
Det anses i kke somnaturli g at det i f orbi ndel semed områderegul eri ngen f or Øvre Hønengata
øst, gj øres noen utredni ng av busstil budet. Under redegj øres det f or pl ansi tuasj onen, med en
oppsummeri ng av pågåendearbei d.
Met ode, k r i t er i er f or ar b ei d et
Det er vi ktig å i vareta gode koll ekti vl øsni nger både l okal t og f or pendl ere. Uli ke l øsni nger for
koll ekti vdekni ng skal vurderes. Eksi sterende j ernbane skal i varetas i pl anen med ar eal for mål
somsi krer j ernbanehensyn.

O pp sum m er i ng
Regi onal og nasj onal areal pol i ti kk
Økt boli gbyggi ng og l okal sentervi rksomhet egner seg f or betj eni ng med gang- og
sykkelt rafi kk og koll ekti vtrafi kk er en ønsket utvi kli ng.
Utvi kli ng av busstrafi kk
Planområdet har en sentral beli ggenhet med en naturli g bussbetj eni ng f ra Hønengata.
Gangavstand mell om boli ger og busshol depl asser ved I ndustri gata bli r på mell om 100 og 300
meter. Det er vi kti g å ha f okuspå at gangrutenei nnenf or det nye boli gområdet til rettel egges
med mest muli g naturli ge f orbi ndel ser f rem ti l busshol depl assenei Hønengata. Gj ennomf øri ng
av tilt ak i regul eri ngspl anen f or f v35 Hønengata, utarbei det av Statens
vegvesen, anbef al es utf ørt samlet. Dette bør gj ennomf øres somet of f entli g f i nansi ert prosj ekt.
Handli ngsprogram f or koll ekti vtransport i Buskerud 2014-2017tar opp utvi kli ngen av
busstil budet. I handli ngsprogrammet f oresl ås det å sette i gang en utredni ng av busstil budet
i nternt i Ringeri ksregi onen i 2015.Samtidi g f oresl ås det en utredni ng av koll ekti vtrafi kk på
strekni ngen Ringeri ke-A kershus/Osl o. Busstil budet i Hønengata i dag vurderes somrel ati vt
godt med 3-5 avganger i timen i rushti den.
Utvi kli ng av j ernbanen
Eksi sterendej ernbanetraséom Roa kan f å økt godstrafi kk i fremtiden. Handli ngsprogram f or
koll ekti vtransport i Buskerud 2014-2017tar opp utvi kli ngen av j ernbanen. Oppf øl gi ng skj er
gj ennomoverordnede mål og hovedmål i pl anen: Buskerud f yl keskommune skal påvi r ke staten
ti l utbyggi ngav: 1. Sørl andsban
en mell om Drammen og K ongsberg med dobbelt spor ,
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2. Ri ngeri ksbanen, 3. V i dereutvi kli ng Spi kkestadli nj en med for bedr et til bud og 4. Bedre
kapasit eten i li nj enettet i tråd med økende behov, særli g i Osl o-området. Buskerud
fyl keskommune skal påvi rke staten ti l å gi til bud med l okalt og, regi ontog og fj erntog som
bygger opp under overordnede mål .
Dagens sit u asj on/0-al t er nati vet (ut vi k l i ng som v i d er ef ører dagens r egu l er i n g)
Det f orel i gger en detalj regul eri ng av f v35 Hønengata mell om j ernbaneundergangen og
Hovkrysset. Statens vegvesen har utarbei det pl anen i samarbei d med Ringeri ke kommune.
Oppl ysni ngene gj engit t under er hentet f ra pl anbeskri vel sen ti l dennepl anen:
Det er i dag to busshol depl asser (utf ormet sombussl ommer i vei banen) i hver r etni ng.
Hol depl assene mot sentrum er pl assert ved Hønengata 72 og 80. Fra sentrum er
hol depl assene l okali sert ved Hønengata 73 og 83. Hol depl assene brukes av bådel okal - og
fj er nbusser . Det kj ører ca. 60 busser i hver retni ng gj ennomHønengata i l øpet av døgnet.
I peri oden 16.00-17.00er det fi re avganger i hver retni ng. Regi streri nger av av- og
påsti gende passas
j erer er gj ennomf ørt av NettbussAS.Regi streri ngene vi ser at det på
busstoppeneved Hønen all é (Hønengata 80/83) er ca. 12 av- og påsti gni nger per dag i hver
retni ng. Busstoppene ved Domus(Hønengata 72/73) er det ca. 15 av- og påsti gni nger i hver
retni ng.

Figur23 FraFylkesdelplanfor handel,serviceog senterstrukturi Buskerud, 2003.Planområdeter
markert med grønt.
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Pl anl agte f orbedri nger/utbedri nger i vedtatt regul eri ngspl an f or øvre del av Hønengata
(Statensvegvesen, vedtatt 2012)
Detalj regul eri ng f or f v35 Hønengata er tatt i nn i pl anf orsl aget f or utbyggi ngen av Øvre
Hønengata øst, og f orutsettes l agt ti l grunn f or utbyggi ngen. I den vedtatte regul eri ngspl anen
f or utbedri ng av gaten er det f orutsatt å benytte sammen tverrsnit t somf or den nedre del en av
Hønengata.
Tilt akene somer f oresl ått f orutsettes å gi godenok trafi kal e f orbedri nger i nnti l mer
permanente l øsni nger kan etabl eres; somet f remtidi g hovedvei nett i Hønef oss.V i dere er
f ormål et med regul eri ngspl anen å si kre til strekkeli g areal og beskri ve hvordan tilt ak skal
utf ormes.
I pl anen er det f orutsatt kantstopp f or bussene. Dette gi r bedre pri orit eri ng av busstrafi kken i
f orhol d ti l øvri g traf i kk. Opphol dsti den på hol depl assbli r kortere. Busshol depl asseneer
hovedsakel i g l okali sert på samme sted somi dag, men noef orskj øvet.
For å oppnå f ormål enemed pl anf orsl aget f oresl ås generel l opprusti ng av området med
f øl gende el ementer:
- busstopp i kj ørebanen
- fartsgrense 40 km/t
- opphøyde gangf el t
- stengni ng av noen avkj ørsl er
- kryssutbedri nger
- tosi di g sykkel fel t
- bredere f ortau

Figur24 Illustrasjonviser utsnitt plankart fv 35 Hønengata(SVV9.
Busstoppi kjørebanener markert med sirkler. Planområdeter
skravert.
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Figur25 Illustrasjonviser utsnitt fra plan fv 35 Hønengata(SVV),busstoppi kjørebanener markert med sirkler.

V urder i ng av v erd i en av om r åd et
Området har i dag en god koll ekti vdekni ng. Til komst f or bussvi l bl i bedret i f orhol d ti l
dagens sit uasj on etter gj ennomf øri ng av tilt ak i tråd med gj el dendepl an f or rv35 Hønengata.
V erdi en er vurdert å være middel s god.
O m f an g
En utbyggi ng av bol i ger i nnenf or pl anområdet vi l bedre kundegrunnl aget f or
koll ekti vtrafi kken, og vi l ogsåkunne være med på å fremskyndeenkelt e av tilt akene l angs
Hønengata. Omfanget av pl anf orsl aget er vurdert å være lit e positi vt.

Koll ekti vtransport

V erdi 0-alt ernati vet

Omfang pl anf orsl ag

middel s god

lit en

Konsekvens(etter
gj ennomf øri ng av
avbøtendetilt ak)
L it en positi v
konsekvens(+)
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7.4 KO N SEK V E NSER FOR STØY OG L UF T
I nn l ed n i n g
Rapporten er utarbei det etter mål setni ngen om å tydeli ggj øre hva byggene påføres med
hensyn ti l støy.
F or u t set ni nger og ak t uell e b egr ep
Støy: Støy ell er støyf orurensni ng er uønsket l yd. I Norge er veit raf i kken den dominerende
kil de f or støyf ormer. 1,4 milli oner nordmenn er utsatt f or veit rafi kkstøy over 55 dB, mål t med
et gj ennomsnit t over døgnet, og mål t ved yttervegg. M ål t etter støypl agei ndeks (SPI) stod
i f øl ge Stati sti sk sentral byrå trafi kk f or 79% av støypl agenei 2007,f l y 4%, j ernbane 4%,
i ndustri 4%, annen næri ng 3%, andre kil der 6%.
L uftf orurensni ng: L uf tf orurensni ng er sammensetni ng i atmosf æren av kj emikali er, gasser,
parti kl er ell er bi ol ogi sk materi al e sommedf ører hel sefare ell er ubehag f or mennesker ell er
andre l evendeorgani smer, er ti l f orstyrrel seav økosystemer, ell er har andre skadel i ge
vi rkni nger. Den største andel en av l uf tf orurensni ng i norskebyer, ca. 60%, kommer fra
bilt rafi kk.
Fr itt felt : L ydmåli ng (ell er beregni ng) i fr it t felt , det vi l si mikrof onen er pl assert sli k at den
i kke påvi rkes av refl ektert l ys fr a husvegger og li gnende.
Støyf øl sombebyggel se: Boli g, skol e, barnehage, hel sei nstit usj on og fr iti dsboli g.
A-vei d: Hørsel sbeti nget veii ng av et f rekvensspektrum sli k at de frekvensområdenehvor
hørsel en har høy f øl somhet till egges f orhol dsmessi g høyere vekt enn de del er av
frekvensspekteret hvor hørsel en har l av f øl somhet.
ÅDT: Å rsdøgnstrafi kk. A ntal l kj øretøy sompasserer en git t vei strekni ng per år del t på 365
døgn.
L _den: A -vei d ekvi val ent støyni vå f or dag-kvel d-natt (day - eveni ng - ni ght) med 5 dB og 10
dB till egg f or henhol dsvi s kvedl og natt. Det tas dermed hensyn ti l vari ghet, l ydni vå og
ti dspunktet på døgnet støy bli r produsert, og støyendevi rksomhet på kvel d og natt gi r høyere
bi drag ti l total ni vå enn på dagti d. L_den –ni vået skal i kartl eggi ng etter di rekti vet beregnes
som årsmiddel verdi , det vi l si gj ennomsnittli g støybel astni ng over et år. L_den skal allti d
beregnes somf ritt felt verdi .
L _p_aeq_T:
Et mål på det gj ennomsnittli ge A -vei de ni vået f or vari erendel yd over en bestemt ti dsperi ode
T, f or eksempel 30 minutter, 8 timer, 24 timer. K rav ti l i nnendørs støyni vå angi s som
døgnekvi val ent l ydni vå, alt sået gj ennomsnittli g l ydni vå over døgnet.
L _5af :A -vei d maksimal t l ydni vå mål t med ti dskonstant ”Fast” på 125 ms somoverskri des av
5% av hendel senei l øpet av en nærmere angit t peri ode.
I nn saml i ng av d at a
• Planprogram, fastsatt 17.04.12,f or områderegul eri ng f or Øvre Hønengata øst.
• Notat ” Støy og L uf t” , Rambøll , oktober 2013
• Wi ki pedi a
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Myndi ghetskrav:
I ” Tekni sk f orskri f t etter pl an- og bygni ngsl oven” er det git t f unksj onskrav med hensyn på l yd
og l ydf orhol d i bygni nger. Byggef orskri f ten med veil edni ng tall f ester i kke krav ti l akusti kk
og l ysdi sol asj on, men henvi ser ti l norsk standard NS 8175:2008” L ydf orhol d i bygni nger –
L ydkl assi f i seri ng av uli ke bygni ngstyper” .
K l asseC i standarden regnes f or å til f redsstill e f orskri f tensminstekrav f or søknadspli kti ge
tilt ak. K l asseA og B kan brukes i til fell er der man ønsker en høyere standard enn vanli g.
K l asseC l egges ti l grunn f or utf ørel sen i dette prosj ektet.
M ed hensyn ti l utendørs støy henvi ser NS 8175:2008vi dere ti l grenseverdi er i ” Retni ngsli nj e
f or behandli ng av støy i areal pl anl eggi ng (T-1442/2012)” somer beskrevet nedenf or.
Det avventes avkl ari ng fr a bygni ngsmyndi ghetene hva gj el der bruk av ny utgave av NS
8175:2012.Forel øpi g er NS 8175:2008gj el dendemed unntak av anbefali nger ti l
preaksepterte ytel ser f or romakusti skef orhol d git t i veil eder ti l TEK 10. § 13-8 i ” V eil edni ng
om tekni skekrav ti l byggverk” gj øres gj el dendei prosj ekter rammesøktetter 01.07.2012.
Di ssekravene er skj erpet i f orhol d ti l kravene f ra 2008.
M ed hensyn ti l utendørs støy henvi ser NS 8175vi dere ti l grenseverdi er i ” Retni ngsli nj e f or
behandli ng av støy i areal pl anl eggi ng (T-1442/2012)somer beskrevet nedenf or.

Figur26 Gjeldendelovverk,forskrifter, veiledereog standarder.

Støygrensene gj el der på utepl assog utenf or vi ndu i rom ti l støyf øl sombruk. M ed støyf øl som
bruk menes f or eksempel soverom og opphol dsrom. Støykravene gj el der derfor i kke
nødvendi gvi s ved mest utsatte fasade, det vi l være avhengi g av hvor rom ti l støyf øl sombruk
er pl assert i bygni ngen. Støygrensenegj el der ogsåf or uteareal knyttet ti l opphol dsareal somer
egnet f or rekreasj on. Det vi l si bal kong, hage (hel e, ell er del er av), l ekepl assell er annet
nærområdeti l bygni ng som er avsatt ti l opphol d og rekreasj onsf ormål .
Støygrensene git t i T-1442/2012al ene er i kke j uri di sk bi ndende. Det vi l av økonomiskeog
prakti skegrunner i kke al lti d være muli g å oppf yll e di ssemål ene, og grenseverdi enekan
fravi kes dersomstøytilt akenemedf ører urimeli g store prakti skeul emper f or trygghet, urimeli g
høy kostnad, dårli g tilt akseff ekt og li gnende. I sentrumsområder i byer og tettsteder,
spesi el t rundt koll ekti vknutepunkter, er det i till egg aktuel t med høy areal utnyttel seav hensyn
ti l samordnet areal - og transportpl anl eggi ng. V ed avvi k fr a anbef ali ngene og bestemmel sene i
gul og rød sonebør li kevel f øl gendef orhol d i nnfri s:
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•
•

Støyf orhol d i nnendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfagl i g utredni ng,
f or å si kre at kravene ti l i nnendørs støyni vå i tekni sk f orskri f t i kke overskri des.
Det skal l egges vekt på at all e boenheter får en still e si de, og ti l gang ti l egnet uteareal
med til fredsstill endestøyf orhol d. Her vari erer kravene f ra kommuneti l kommune.

NS 8175:2012angi r uli ke krav ti l l ydni vå på i nneareal somf øl ge av utendørs l ydkil der f or
uli ke bygni nger med uli ke bruksf ormål .
Metode, k ri t eri er f or ar bei det
Pl anområdet er utsatt f or trafi kkstøy fr a Hønengata og j ernbanen. Økt trafi kk på grunn av
utbyggi ngasamtgenerel l trafi kkvekst vi l kunne medf ørefor verr ede støyf orhol d i området. Det
skal utarbei des et oppdatert støysonekart somvi ser eventuell e endri nger i støy for
eksi sterendebebyggel se i og utenf or pl anområdet. Dersomdet for esl ås tilt ak f or å r eduser e
støy, skal vi rkni ngene beregnes og eff ekt av tilt aket vi ses på kar t.
Det skal gj øres en vurderi ng av l uft kvalit eten. Forhol det ti l Ri ngeri ke kornsil o skal omtal es.
L ydutbredel seer beregnet i ht. nordi sk beregni ngsmetodef or veit rafi kkstøy. Dennemetoden
tar hensyn ti l f øl gendef orhol d:
• Andel tungeog l ette kj øretøy
• Trafi kkf ordeli ng over døgnet
• V ei banens sti gni ngsgrad
• Hasti ghet
• Skj ermingsf orhol d f or terreng, bygni nger, skj ermer og skjæri nger i terreng
• Absorpsj ons- og refl eksj onsbi drag fr a mark
A ll e beregni nger gj el der 3 m/s medvi ndsit uasj on f ra kil de ti l mottaker. Retni ngsli nj enesetter
støygrenser somfr itt fel t l ydni vå. Øvri ge refl eksj onsbi drag medregnes (refl eksj oner f ra andre
bygni nger ell er skj ermer). For støysonekartenesom f øl ger er all e 1. ordens refl eksj oner tatt
med, mens l ydni vå på bygni ngsfasader er såkal t f ritt felt .
Det er etabl ert en 3D di gi tal beregni ngsmodel l på grunnl ag av til gj engeli g 3D di git al t
kartverk. Beregni ngene er utf ørt med Novapoi nt Støy.
Ber egni ngsmet ode og gr unnl ag
V ed støyberegni nger oppgi s det nøkkelt al l sombeskri ver trafi kksit uasj onen f or aktuell e vei er.
Di sseer ÅDT (årsdøgnstrafi kk), andel tungtrafi kk og hasti ghet på vegene samt passerende
togl engder og hasti ghet f or j ernbane. Tabell en under vi ser en oversi kt over støykil der.
Trafi kktall eneer hentet f ra trafi kkanal yse utf ørt av Rambøll , november 2013,
fartsbegrensni nger på vegene er hentet f ra Statens vegvesen Nasj onal vegdatabank (NV DB).
Trafi kktal l f or j ernbanen er oppgit t av Jernbaneverket. Trafi kkmengde er f remskrevet ti l 2023
med 25% økni ng. Fartsgrenseer oppgit t av A rve Bakken som er oppsynsmann f or RoaHønefoss-banen.
V egtrasé

ÅDT 2013

ÅDT 2023

Andel tungtr afi kk Far tsbegr ensni ng
(>3500 kg)

Hønengata

18 000

22 000

50 km/t

50 km/t

Trafikkmengder veg

60

Togtyper
EL 14
GodsEL
GodsDI

Dag
2013
479
1178
143

Dag
2023
598
1473
178

K vel d
2013
189
359
48

K vel d
2023
476
449
60

Natt
2013
1178
987
95

Natt
2023
1473
1233
119

Km/t
65
65
65

Trafikkmengder jer nbane

Behandli ng av utendør s støy i Hønefoss kommune

Figur27 Utsnitt fra kommuneplan

I ht. kommunepl anbestemmel sene § 1.0.4kan det i Hønefosssentrum, spesi el t ved
koll ekti vknutepunktenevurderes å till ates avvi k f ra støygrensene. Fi gur over vi ser
gj el dende kommunepl an, hvor brunt er senterområdene. Av vi k kan till ates i
senturmsområdet ell er ved koll ekti vknutepunkt, ell er der hensynet ti l samordnet areal - og
transportpl anl eggi ng si er høy areal utnyttel se:
•
Hel e pl anområdet anses som sentrumsområdei ht. T-1442.V ed etabl eri ng av
støyf øl sombebyggel sei nnenf or rød ell er gul støysone, bli r det krevet spesi el l
støytil pasni ng med hensyn ti l i nnendørs støyni vå, til gang ti l uteareal er og sti ll e si de
i all e boli ger.
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•

Beregni ng av støyni vå skal ta utgangspunkti trafi kkmengde ved
gj ennomf øri ng av pl anl agte gatehi erarki , sl i k det er def i nert i sentrumspl anen. V ed
nye bol i ger l angs atkomstgater skal det f oretas en vurderi ng av støykrav i f orhol d
ti l trafi kkmengden.
•
Nye boli ger skal ha minst en fasade somtil fredsstill er anbef alt e støygrenser
git t i T-1442,punkt 3.1.
•
Nye boli ger i nntil hovedgate, samlegate ell er hovedsporf or j ernbanen skal a
minst en fasade vendt vekk f ra dennestøykil den. Soverom skal til fredsstill e anbefal te
grenser I T-1442,punkt 3.1.
•
M i nst 50 % av uteopphol dsareal et somkreves i ht. pl anbestemmel seneskal
til fredsstill e støygrenser i T-1442.På det øvri ge uteopphol dsareal et somkreves i hht
pl anbestemmel sene, till ates i nnti l 5 dB høyere støyni vå. A l t l ekeareal skal til fredsstill e
grenseverdi er f or utenf ørs støy i T-1442,punkt 3.1.
•
For nye bol i ger i sentrumsoområder skal det dokumenteres at det i stue og
soverom kan oppnås til fredsstill endenattestøyni vå samtidi g med dri f t av
serveri ngssteder i området. Di ssebestemmel seneom støy gj el der ogsåf or
bebyggel sei områder som omfattes av ti dli gere vedtatte reguel ri ngspl aner.
Dagenssi t u asj on /0-al t er n at i vet
I f orhol d ti l beregni nger, er området lit e støyutsatt, bortsett fr a i nnti l støykil den. Den
dominerendestøykil den, vi l være j ernbanen, da eksi sterendebygni nger l angs Hønengata
skj ermer f or støy fr a denne. Del er av pl anområdet li gger i nnenf or gul sone.
V erdi : Området er lit t bel astet hva gj el der støy, og har sål edes middel s verdi .
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Figur28 Illustrasjonsom viser støysonekartfor dagenssituasjon,beregnetmed trafikktall for 2013.
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Figur29 Illustrasjonsom viser beregningav støy fra vei og bane,målt 4 m over mark uten skjerming,i 2023.

Figur30 Illustrasjonsom viser beregningav støy fra vei og bane,målt 4 m over mark med skjerming,i 2023.
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Figur31 Illustrasjonsom viser beregningav støy fra vei og bane,målt 1,7 m over mark, uten skjerming,i 2023
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Figur32 Illustrasjonsom viser beregningav støy fra vei og abne,målt 1,7 meter over mark med skjerming,i 2023.
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Figur33 illustrasjonsom viser beregningav støy fra vei og bane,med støyvoll2 meter + 1 meter skjerm.
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O m f an g
Det er stort sett bare l angs svært trafi kkerte trafi kkårer og i større byområder at større areal er
er utsatt f or l uf tf orurensni ng somoverskri der grenseverdi ene. I till egg kan det f orekomme
punktkil der. Hønengata har f orhol dsvi s mye traf i kk, og traf i kkmengden er beregnet å vill e øke
med ca. 10% somf øl ge av det pl anl agte tilt aket. Under di ssef orhol dene vi l det være PM_10
somgi r størst utbredel seav l uf tf orurensni ngssonene. Forenkl ede beregni nger vi ser at den røde
sonen vi l strekke seg mindre enn 5 meter fr a vegkanten, men den gul e sonen strekker seg
mindre enn 10 m fr a vegkanten.
Trafi kkøkni ng på grunn av utbyggi ngen vi l være ca. 10 %. Økni ngen vi l i al l hovedsak bestå
av l ette kj øretøy, og den vi l i kke medf øre endri nger i støysit uasj onen vi l boli ger l angs
Hønengata. Skj ermingstilt ak mot trafi kkstøy er i kke nødvendi g, da den eksi sterende
bebyggel sen f ungerer som skj ermer.
På j ernbanen er det i dag lit e trafi kk, men det kan påregnes noe økt godstraf i kk. Dette er i kke
avgj ort på overordnet ni vå enda, og utredni ngen har derf or i kke tatt med beregni nger f or dette.
Det må påregnes støytilt ak hvi s det bli r en økni ng i trafi kk. Slik trafi kken er i dag, er det i kke
behov f or tilt ak.
Omfang etter utbyggi ng antas derfor å være lit e.
A nl eggsperi oden
Regl er f or begrensni ng av støy f ra bygg- og anl eggsvi rksomhet er tatt i nn under i nnsamli g av
data; M yndi ghetskrav, støyretni ngsli nj e T-1442/2012.Regl er f or bygg- og anl eggsstøy l egger
stor vekt på god i nf ormasj on og kommuni kasj on med naboskapet om anl eggsarbei dene. Støy
fr a større bygg- og anl eggsakti vit eter skal prognoseres på f orhånd, og konsekvenser f or
dri f tsti d og eventuell e støyreduserendetilt ak skal vurderes f ør anl egget starter. Støygrensene er
minst strengepå dagti d, og i ntensj onen bak støyregl eneer at akti vit et på dagti d i stor grad må
godtas. Støyendeakti vit et på kvel dsti d har en strengere grense, of det bør i kke kompromisses i
samme grad sompå dagti d. Regl ene f or bygg- og anl eggsstøy har status som veil edni ng i T1442/2012, men bestemmel senekan gj øres j uri di sk bi ndendegj ennom:
• A rbei dskontrakt
• Regul eri ngsbestemmel se
• V edtak om milj ømyndi ghet etter f orurensni ngsl oven
• Gj ennomvedtak f or l okal hel semyndi ghet
O pp su m m er i ng og samm en st i l li n g/k on sek ven s
Området er lit e støyutsatt i dag. En utbyggi ng som f oresl ått vi l utgj øre en økt
trafi kkbel astni ng på ca. 10%, noesom i kke gi r utsl ag i økt støybel astni ng f or eksi sterende og
nye bol i ger, ell er økt l uf tf orurensni ng. Hva gj el der støy f ra j ernbane, er trafi kken sålit en at
dette i kke er regnet som et probl em. V ed økt traf i kk, vi l det kunnevære nødvendi g med
enkelt e støyskj ermingsti l tak, men da status på Ringeri ksbanen endai kke er bestemt, er i kke
dette utredet i det vi dere arbei det. Det er satt en byggegrensemot j ernbane på 15 m, og
eventuell e støyskj ermingstilt ak kan påregnes å etabl eres i dennesonen, alt ernati vt l okal t ved
boli gprosj ektene. Det er satt krav ti l vi dere støyutredni nger ved byggesøknad.
V erdi 0-alt ernati vet
Omfang pl anf orsl ag
Konsekvens(etter
gj ennomf øri ng av
avbøtendetilt ak)
Samlet vurderi ng f or M i ddel s verdi
L it e omf ang
Ubetydeli g
støy og l uf t
konsekvens(0)
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7.5 KO N SEK V E NSER FOR SPI LL VANN , OV ERV A NN
O G VANN F O R SY NI NG
I nnl edni ng
Dette kapitt el et i nnehol der en utredni ng av l øsni nger f or vann, avl øp og overvannshåndteri ng
i utbyggi ngen av Øvre Hønengata øst. Planområdet er i dag dekket av harde overfl ater, og det
er probl emer knyttet ti l overvann samt høy grunnvannstand. L edni ngsnett f or vann er fra 50tall et. Ringeri ke kommune ønsker at det bygges et separat anl egg, ti l spill vann og overvann.
For ut set ni nger og ak t uell e begrep
Overvann: er en samlebetegnel sef or nedbørog smelt evann somrenner av på tette overf l ater.
Håndteri ng av overvann kan skj e ved å enten l ede vannet ned i rør og bort ti l et utl øp ell er en
resi pi ent (tradi sj onel l metode). Ell er man kan ta i bruk såkalt e LOH-tilt ak (l okal
overvannshåndteri ng), ogsåkal t L OD-tilt ak (l okal overvannsdi sponeri ng). Den f ørste metoden
har l enge vært vanli g, men med stadi g større nedbørsmengder, grunnet klim aendri nger, vi l
kapasit eten ti l l edni ngsnettet kunnesprenge, og man vi l kunnef å oversvømmel ser. Den andre
metoden tar i bruk metoder somi nf ilt rerer, f ordrøyer ell er l eder vannet bort i åpnef l omvei er.
M an har da mul i ghet f or å ta i bruk vannet som esteti sk el ement og ti l rekreasj on. Eksempl er
på L OH-tilt ak er grønne tak og vegger, permeabl e dekker, stei nf ylli ngsmagasi ner, regnbed,
åpne f l omvei en og f ordrøyni ngsdammer.
Fordrøyni ng: er en metode i avl øpstekni kken f or å utj evne vari erende vannf øri nger sli k at
nedstrøms l edni ngsnett og renseanl egg i kke bli r overbel astet.
Brannvann: trykk på minimum 50 l/ s. Ikke mer enn 100 m ti l brannkum/uttak.
I nnsamli ng av data
Rambøl l
Cowi
Ringeri ke kommune, tekni sk tj eneste (samtal er/møter)
Wi ki pedi a
Store NorskeL eksi kon
I nf l uensområde
Planområdet/vurderi ngsområde
Vannfor syni ng
Dagens sit uasj on:
Eksi sterendevannf orsyni ng ti l området er vi a eksi sterendeØ90 PE-l edni ng i Hønengata og
Ø100mm støpej ernsl edni ng i I ndustri gata. V annl edni ngen i I ndustri gata må også l egges om i
f orbi ndel semed utbyggi ngen da denne kommer i konf li kt med nye bygg.
I till egg li gger det en Ø180 PE-l edni ng over Hønengata i krysset med K rokenvei en. Fra denne
l edni ng l i gger en Ø63mm PE-l edni ng somnå er frakobl et da bygni ng er revet.
Ski sseri ng av f remtidi g sit asj on:
K apasit etsberegni ng (f oretatt av COWI A S) vi ser at det er kapasit et f or å ta ut 50l/ s
brannvann f ra Ø180mm Pe-l edni ng. Det bør f oretas tappetest sombekrefter dette samt
detekterer eventuell e begrensni nger i l edni ngsnettet (del vi s stengte ventil er m.m.). En bør se
på etabl eri ng av ri ngl edni ng mell om Ø180PE i Hønengata og Ø100mm støpej ernsl edni ng i
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I ndustri gata ved utbyggi ng av området. Dette si krer brannvanndekni ngen i hel e området samt
bedrer si rkul asj on på vannet. Endel edni nger f or brannvann er en ul empe mht. vannkvalit et da
dette medf ører l ang opphol dsti der i l edni ngsnettet. Ri ngl edni ng bør ses i sammenheng med at
eksi sterendevannl edni ng i I ndustri gata må l egges om på del er av strekni ngen.

Pri nsi ppski sse f or vannf orsyni ng til området, tilk nytni ngspunkt f or spillv ann og overvann.

Spill vann
Dagens sit uasj on:
Det er f ell esl edni nger i området, dvs. både spill vann og overvannet f øres ti l samme
avl øpsl edni ng. Det har vært ti dvi s probl emer med til bakesl ag i kj ell ere i området og
l edni ngsnettet nedstrøms er i dårl i g f orfatni ng.
Ski sseri ng av f remtidi g sit asj on:
Ringeri ke kommunej obber med å se på ny l øsni ng med separeri ng av overvann og spill vann
fr a el v og f rem ti l utbyggi ngsområdet. Forel øpi g ti l knytni ngspunktf or spill vann vi l da være
ved eksi sterende kryssi ng av j ernbaneli nj en (j fr . i ll ustrasj on nedenf or).
Noe av spill vannet f ra bebyggel sen mot vest kan tas vi a l edni ngsnettet i Hønengata, f orutsatt
at det er f al l dennevei en. Utbyggi ngen medf ører ogsåat eksi sterende avl øpsl edni ng i
I ndustri gata må l egges om.
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Til knytni ngspunkt
spill vann/overvann

I ll ustrasj on vi ser alternativ 1 og 2 f or overvannsl øsni ng. (rambøll, Temanotat
over vannshåndteri ng/vannfor syni ng)

Over vann
Det skal r edegj øres for l øsni nger for l okal håndter i ng av over vann,og til pasni ng ti l fr emti di ge
kli maendri nger. Det er i dag et el dre, fell es overvannssystem i Hønengata. Dette har for lit e kapasit et og bør
oppgr ader es.
Hentet fr a pl anpr ogr ammet

Dagens sit uasj on:
I dag har Ringeri ke kommuneen rel ati vt ny overvannsl edni ng med en di mensj on på 800 mm
PP på motsatt si de av Hønengata f or pl anområdet, j f . ill ustrasj on ovenf or. Dennestarter i
Fl attumvei en, går vi a K rokenvei en og ut i Hønengata ved j ernbaneundergangen. Den går
midl erti d over i en A F1000BET (f ell esl edni ng f or overvann og spill vann) og Ringeri ke
kommuneønsker i kke overvann f ra pl anområdet ut på dennef ør separeri ngen i Hønengata er
ferdi gstilt .
V annet i nnepå området l edes somti dli gere nevnt ti l eksi sterendefell esl edni nger.
Kombi nasj on av mye nedbørog høy el vevannstand under vårf l ommen, kan gi probl emer med
til bakesl ag av overvann i kj ell ere.
V erdi en av området vurdert i f orhol d ti l dagens sit uasj on, er lit en.
Sk i sseri ng av f remti di g sit asj on:
Planområdet er stort og f l att, med mangeharde f l ater, og j ernbanen sperrer f or avl øp mot sør.
Det er lit e naturl i ge f l omvei er i området annet enn eksi sterendeveger soml eder ti l et l avpunkt i
Hønengata under j ernbaneundergangen. Dette punktet er overbel astet i dag og bør derfor
i kke bel astes med ytterl i gere overf l atevann.
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Det er f ra utvi kl ers si de ønskeli g at en i f ørste byggetri nn kobl er overvannet på eksi sterende
OV-l edni ng i Hønengata. En lit en del av overvannet fr a utbyggi ngsområdet vi l nok kunne
f øres ut på dennel edni ngen. Dette må avkl ares nærmere ved vi dere detalj prosj ekteri ng.
Hovedtil knytni ngspunktf or overvann vi l være som ski ssert på ill ustrasj on (forri ge si de). Som
nevnt pl anl egger Ringeri ke kommuneå sanere eksi sterendeavl øpsl edni nger f ra el v og f rem ti l
dette punktet. En bør li kevel i vi dere pl anl eggi ng se på muli gheter f or å etabl ere
f ordrøyni ngsl øsni nger. M i ndre nedbørsmengder håndteres ved i nf ilt rasj on i grunnen, det vi l
være f l ere grøntområder i pl anl agt byggefel t somkan ta dette. M i ndre nedbørsmengder kan
håndteres ved å l age f ordrøyni ngsmagasi ner under grøntområdene.
Hovedtraséenef or vann og avl øp kan ogsåmed f ordel kombi neres med l eggi ng av
f j ernvarmerør og annen tekni sk i nfrastruktur.

I ll ustrasj on vi ser alternativ 1, 2 og 3 f or kryssi ng av jernbane medovervann, spillv ann og f jernvarme (cowi)

A n l eggsf asen
Eventuell e si kri ngstilt ak sommå gj ennomf øres i anl eggsf asen, i varetas gj ennomkrav ti l
ytterl i gere utredni nger/dokumentasj on f ør gj ennomf øri ng av tilt aket.
Av bøtende t il t ak
Det må gj øres tilt ak f or å økekapasit eten f or overvann i dagens sit uasj on, og ta høyde f or
endastørre konsentrasj on av vann. Det still es krav ti l vi dere utredni ng/prosj ekteri ng og
dokumentasj on ved søknad om tilt ak.
Opp su m mer in g og samm en st illi n g
En utbyggi ng vi l f øre med seg endri nger ti l det bedre, da tilt ak f or å bedre sit uasj onen f or
overvannshåndteri ng l egges i nn somavbøtende tilt ak. Området har i dag en tål eli g sit uasj on
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med tanke på at det er en l av bel astni ng på området, samtidi g er det store, harde f l ater, og små
areal ti l å ta i mot overvannet.
V u r d er in g av omf ang (i f or h ol d t i l vann /over van n og avl øp si t u asj on ):
Et 0-alt ernati v har i ngen vi dere utbyggi ng/i ngen pl anl agt endri ng/utbyggi ng, og vi l dermed
i kke i seg sel v utl øseet behov f or oppgraderi ng. Til grensendebol i gområder skal oppgraderes,
og kommunen avventer bl ant annet hel t ny vannl edni ng i Hønengata, nordre del .
L edni ngsnettet f or vann er f ra 50-tall et. Overvannshåndteri ngen på pl anområdet er et
probl em, og naboene mot sør, på andre si den av j ernbanen, har rapportert probl emer med
til bakesl ag av vann/kl oakk i kj ell ere. Planområdet er i dag dekket av harde f l ater, og dette
gj ør i kke en naturl i g f ordrøyni ngsprosessl ettere.
En utbyggi ng av området vi l medf øre at eksi sterendeavl øpsl edni nger må l egges om/f j ernes.
Etabl eri ng av nytt og separert l edni ngsnett vi l ha et positi vt omfang f or området og
omkri ngli ggendeområdet. Dette f orutsetter at kommunen gj ennomf ører eget prosj ekt med å
separere l edni ngsnettet nedstrøms utbyggi ngsområdet (sørsi den av j ernbaneli nj en).
Omfanget av en utvi kli ng sompl anl agt f or tekni sk i nfrastruktur / vann, overvann og avl øp er
derfor vurdert ti l å være middel s ti l stort posi ti vt.
Opp su m mer in g og samm en st illi n g/k on sek ven s
1.
V erdi 0-alt ernati vet
Omfang pl anf orsl ag

Samlet vurderi ng f or
spill vann, overvann
og vannf orsyni ng

L it en

M i ddel s ti l stort
positi vt

Konsekvens(etter
gj ennomf øri ng av
avbøtendetilt ak)
M i ddel s positi v
konsekvens(++)
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7.6 KO N SEK V E NSER FOR ANN EN T EK NI SK I NFRA STRU KT U R
OG M I L J Ø
I nn l ed n i n g
Dette kapitt el et i nnehol der en utredni ng av energi l øsni nger f or utbyggi ng av pl anområdet
øvre Hønengata øst. Det er kartl agt energi - og effektbehov, beskri vel seav eventuell e
energil øsni nger og en overordnet økonomisk anal yse av de f orskj elli ge energil øsni ngene.
Beregni ngene av energi og effekt er basert på TEK10 og ENOVA.
Foresl åtte energil øsni nger er basert på en hel hetl i g vurderi ng av området, med f okuspå
bæredykti ge l øsni nger. Det er f oretatt en klim aberegni ng f or energi f orsyni ngen ti l området.
Energi - og klim abetraktni nger baseres på estimert energi - og eff ektbehov og energi bærere i
f orsyni ngen. Energi - og effektberegni ng bygger på sit uasj onsbeskri vel sen av Øvre Hønengata
øst, og er f ordel t på type bygg og areal .
F or u t set ni nger og ak t uell e b egr ep
Kli magass
er/M ilj ø: Gasser sompåvi rker klim aet ved å vi rke i nn på j ordens og atmosf ærens
stråli ngsbal anse.
Energi bærer:En mekani sme ell er stof f somkan hol de på energi f or såå benytte seg av den på
et annet sted og ti l senere ti d.
Spi ssl ast: Bel astni ngstopp i el ektri sit etsf orsyni ngen.
Bi oenergi : Bi oenergi anl egg basert på skogf li s ell er pell ets vi l være en aktuel l l øsni ng som
hovedl ast i en nærvarme energi sentral . Det vi l være behov f or en spi ssl astl øsni ng i till egg. En
l okal bi oenergil øsni ng i nstall ert i hvert bygg vi l være en kostbar l øsni ng. Enovahar
støtteordni nger ti l i nstall asj on av energi sentral er med bi oenergi somkil der.
Sol energi : Sol energi anl egg del es i nn i sol varme og sol cell er, somhenhol dsvi s produserer
varme og el ektri sit et. Bruk av sol varme f or oppvarming av tappevann har i utgangspunktet
størst potensi al ved di rekte anvendel se, da f orbruket og produksj onen er i størst
overenstemmel se. Sol cel l er kan i nstall eres på hvert enkel t bygg, og det l okal e strømnettet kan
dekke behovet som i kke dekkes av sol cell ene. Fel l es energil øsni ng med en mini sol cell epark vi l
være pl asskrevendeog f ordyrende i dennesammenheng. En spennende mul i ghet ved
i nstall asj on av sol cell er er l agri ng av overskuddsel ektri sit et i batteri er i el -bi l er.
Til gj engel i g sol fanger-/sol cell eareal , typi sk på tak, ell er andel nødvendi g f asadebekl edni ng er
en faktor sommå vurderes, samt optimal ori enteri ng av sol f angere. Den kan være en
utf ordri ng å f å økonomi i i nstall asj onen sammenli gnet med alt ernati ve l øsni nger på markedet.
Enovahar støtteordni nger somi nkl uderer i nstall asj on av sol fangeranl egg, og støtter også
i nnovati ve energil øsni nger, der sol cell er kan i nngå.
Varmepumpeteknol ogi : Energi kil der ti l bruk med varmepumpeteknol ogi i nkl uderer grunnvann,
sj øvann/f erskvann, utel uf t, bergvarme og spill varme. Randsel va li gger 500 meter fr a
pl anområdet og kan være aktuel l energi kil de, avhengi g av temperaturni vået over året. Utel uf t
kan ogsåvære aktuelt , særli g l uf t-vann varmepumpe. L uf t somenergi kil deer typi sk i motfase
med klim aavhengi g varmebehov. Grunnvanns- og bergvarmel øsni nger anses somf or kostbare
f or området, sammenli gnet med til gj engeli g f j ernvarme. Spill varme er aktuel t om det er
l avtemperatur overskuddsvarme f ra nærli ggende i ndustri , og må eventuel t kartl egges ved
mengde, temperatur på varmen og f orventet vari ghet på produksj onen. V armepumper
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benyttes som grunnl astki l de, og en spi ss-/reservel astkil demå i nstall eres i till egg.
V armepumper kan ogsåbi dra ti l å dekke kj øl ebehov. Enovahar støtteordni nger somkan gi
midl er ti l i nstall asj on av energi sentral er med varmepumper.
Fj ernvarme: Fj ernvarme er sentral t produsert varme fra et energi sel skap, som l everer varme
ti l kunder vi a et f j ernvarmedi stri busj onsnett. Det er et vel etabl ert f j ernvarmenett i Hønefoss,
som er under utvi kli ng. HønefossFj ernvarme har konsesj on i pl anområdet, og utbyggi ng av
f j ernvarmedi stri busj on ti l området har startet opp.
Met ode, k r i t er i er f or ar b ei d et
Annen tekni sk i nfr astr uktur : Eksi sterendevann- og avl øpsanl egg, anl egg f or fj ernvarme, el og I T skal beskri ves.Pl anområdet li gger i nnenf or konsesj onsområdet ti l Hønefoss
Fj ernvarmeAS.All e bygg over 1000m2 har til knytni ngspli kt. Uli ke energi l øsni nger skal
vur der es.
M ilj ø: Det skal redegj øres f or hvil ke konsekvenser utbyggi ngahar f or kli magassu
tsli pp.
K onsekvenser f or kli magassu
tsli pp skal vurderes i bygg,areal bruk og transport. Uli ke
l øsni nger f or kli matil pasni ng skal vurderes. Andre milj ømessi ge konsekvenser skal også
vur der es.
Kommentar: Tema i pl anprogrammet overl apper hverandre og henger tett sammen. For å
unngå dobbel t vekti ng og vurderi ng i det vi dere, er det derfor val gt å samle di ssetema i ett
kapitt el . V ann- og avl øpsanl egg håndteres i kapitt el 7.5.
Dagenssi t u asj on
K lim a og energi : Situasj onsbeskri vel sen i nkl uderer både eksi sterende og ny bebyggel se, samt
eksi sterende f j ernvarmei nfrastruktur i området. Sletta DA har i dag olj ef yri ng, M arcodor og
Bil bygg har hel el ektri sk oppvarming, og Coop Østafj ell s har egen termisk energi f orsyni ng.
Sletta DA pl anl egges konvertert ti l f j ernvarme il a oktober/november 2013.
Det f orel i gger f remf øri ngsavtal e med all e grunnei ere, samt varmeavtal er med f øl gende bygg:
- Sletta DA, 3 eksi sterendenæri ngsbygg
- Hønengata 67 A S, nytt næri ngsbygg
- HønefossNord Ei endomsutvi kli ng A S, både rekkehusog l eili gheter
V armeavtal en i nkl uderer dermed all e nye boli gbygg og næri ng somkan nytti ggj øre seg
f j ernvarme. M arcodor, Bil bygg og Coop Østafj el l s vi l i kke i nkl uderes i varmel everansen.
M arcodor og Bil bygg har hel el ektri sk oppvarming, og Coop Østafj ell s har egen termisk
oppvarming. V armel everansen ti l de aktuell e byggenevi l i nkl udere varme ti l romoppvarming,
oppvarming av ventil asj onsl uf t og tappevann. Dette utgj ør hel e det varmespesi f i kke
opppvarmingsbehovet.
Da området er under omleggi ng ti l f j ernvarme, men f l esteparten av byggene f ortsatt f orsynes
med el ektri sit et, er verdi en av området vurdert å være lit en.
Ut vi k li ng i t råd med om r åd er egu l er i n gen
Esti mert energi - og eff ektbehov:
Det total e årl i ge energi behovet f or området er 5,6 GWh, f ordel t somf øl ger:
V armebehov ca. 3,3 GWh
K j øl ebehov ca. 0,5 GWh
El ektri sit etsbehov ca. 1,8 GWh
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Effektbehov ca. 2,1 M W, der varmebehovet utgj ør størstedel en med ca. 1,5 M W.
Tappevannsbehov ti l vaskemaski ner og l i gnendeer i kke i nkl udert, og bør vurderes vi dere ved
i nstall asj on av smarte termiskel øsni nger i byggene.

Rekkehus
Leili gheter
M arcodor eiendom
Sletta DA
Coop Østafjells SA,
eksi sterende
Coop Østafjells SA, ny
Bil bygg SA
Hønengata 67 A S
Totalt

Energi behov (kWh/år )
Var me
K j øle
Elektri sitet
118 523
0
88 550
725 556
0
527 850
170 637
30 240
66 240
741 797
131 460
287 960
1 052 262
186 480
408 480

Var me
58
409
61
265
375

64 958
337 342
81 222
3 292 296

78
143
97
1 486

36 018
40 470
45 036
469 704

130 065
123 540
162 630
1 795 315

Eff ektbehov (kW)
K j øle
Elektr i sitet
0
15
0
93
2
20
11
86
15
122
40
0
50
118

40
34
50
459

Tabel l : esti mert energi- og eff ektbehov, f ordel t på varme, kj øl e og el ektri sit et, f or bol i g og næri ngsbyggene

A nbef al t energil øsni ng:
Fj ernvarme peker seg ut somden desi dert mest hensi ktsmessi ge energil øsni ngen f or området,
og vi l dekke både grunnl ast og spi ssl ast. M ed en svært høy f ornybarandel i Hønefoss
Fj ernvarme produksj on vi l dette være en svært klim aeff ekti v energi f orsyni ng. I till egg er
f j ernvarme en energi f l eksi bel og areal eff ekti v l øsni ng, sombåde er dri f tssi kker og reduserer
dri f tskostnader og ri si ko f or beboere og brukere.
HønefossFj ernvarme l everer i kke kj øl e ti l området, og det anbefal es at det i nstall eres l okal e
kj øl el øsni nger i de to ny næri ngsbyggene, i f orm av varmepumper. Gj envi nni ng av spill varme
fr a kj øl eproduksj on bør vurderes. Bol i genevi l i kke ha noekj øl ebehov i ht. passi vhusstandaren
(kommendeTEK 15).
Diskusj on av verdi , omf angog konsekvens:
V erdi en, omf anget og konsekvensen av den anbef alt e energil øsni ngen vi l di skuteres i f orhol d
ti l samf unnsnytte, både energit ekni sk og –prakti sk, samt milj ømessi g. Det er gj ennomf ørt en
klim agassberegni ng og klim aeffekten av energi f orsyni ng ti l området presenteres.
” Rikti g energi ti l ri kti g f orhol d” står sentral t f or energi pl anl eggi ng av områder og i nnebærer
at varme bør dekke det varmespesi f i kke behovet i størst muli g grad. El ektri sit et er en
høyverdi g energi f orm, og bør benyttes ti l de f ormål somi kke kan dekkes av varme. Dette
bi drar ti l at det utvi kl es energi f l eksi bl e f orsyni ngssi kkerhet og dri f tssi kkerhet, samt klim a og
milj øprestasj on.
Det eksi sterende f j ernvarmesystemet oppf yll er al l e di ssepunktene, og l everer samtidi g
kortrei st energi produsert fra l okal e ressurser. Et godt utbygd f j ernvarmenett vi l dessuten bi dra
ti l energi f l eksi bilit et i et l angt større område enn Øvre Hønengata. Fj ernvarme vi l være en
økonomisk f ordel akti g energil øsni ng, der pri sen ti l enhver ti d vi l være l avere enn el ektri sit et.
Dri f t og vedli kehol d vi l dessuten være HønefossFj ernvarmes ansvar, noesomvi l være svært
f ormål stj enli g f or beboere og brukere av bygg i området.
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K l i magassberegni ng f or stasj onær energi
Utsli ppsfaktorer utgj ør en av de vi kti gste antakel senei klim agassberegni ngen. Det eksi sterer
i kke standardi serte verdi er f or utsli ppsfaktorer. Spennet i utsli ppsfaktor f or bi oenergi er stort,
og avhenger av type bi obrensel . Det er val gt en generel l utsli ppsfaktor f or bi oenergi ,
uavhengi g av om det er pell ets, f li s ell er treavfall , og det er i kke tatt hensyn ti l bi ogene CO2utsli pp ell er l agri ng av karbon i antroposf æren. Gj envi nni ng av røykgassi
bi oenergi produksj onen er antatt en utsli ppsfaktor på 0, da dette er di rekte gj envi nni ng. Det er
val gt en utsli ppsfaktor f or el ektri sit et basert på nordi sk el ektri sit etsmiks. A l ternati vt kunne
ZEBs faktor f or el ektri sit et vært benyttet, men denne er basert på utbyggi ngsår, noesomvi l
f øre ti l høy usi kkerhet, særli g i f orbi ndel seti l eksi sterendebebyggel se.
Ener gi bær er
Bi oenergi
Gjenvinni ng av røykgass
Fossil fyri ngsolje, sentr al
produksj on
Elektri si tet, di rektebruk i bygg
Elektri si tet til varmepumpe for
kj øli ng
Elektri si tet til varmepumpe for
varme

Utsli ppsfaktor
(gram CO2-ekv./kWh)
10
0
376

Kommentar

159
64

*E coi nvent
Antatt COP= 3

61

Antatt COP= 2,6

Stort spenn i faktor

Tabel l : utsl ippsfaktorer benyttet i kl i magassberegni ngen, f ordel t på ener gib ær er

Det f orel i gger store usi kkerheter i f orbi ndel semed området, særli g i f orhol d ti l type
næri ngsbygg – f orretni ng, kontor ell er l ager, og kj øl el øsni ng. Fakti sk kj øl el øsni ng er i kke
kartl agt, og det er antatt at kj øl ebehovet dekkes av varmepumpe. Det er to eksi sterendebygg
somi dag har hel el ektri sk oppvarming, og det antas at di ssei kke l egges om ti l f j ernvarme på
kort si kt. Coop Østafj ell s har egen termisk energi f orsyni ng og antas å dekke varmebehovet på
kort si kt ved bruk av varmepumpe.
Ener gi bær er
Varmefr a fjer nvar me
Varmefr a elektri sitet
Varmefr a l okal
varmepumpe
Elektri si tet
K j øle fra varmepumpe
Totalt

M engde
(GWh/år )
1,7
0,5
1,1

Utsli ppsfaktor
(gram CO2-ekv./kWh)
21
159
61

Totale utsli pp
(tonnCO2-ekv.)
35
81
68

1,8
0,5
5,6

159
64
90

285
30
499

Tabel l : kli magassregnskap f or anbef al t energi f orsyni ng ti l pl anområdet

Tabel l over vi ser klim agassregnskap f or stasj onær energi f orsyni ng, f ordel t på varme,
el ektri sit et og kj øl e. Total klim aeffekt f or energi f orsyni ng er 499 tonn CO2-ekvi val enter per
år, ell er 15,1 kg CO2-ekvi val enter per m2.
I dag benytter de tre byggene somei es av Sletta DA olj ef yri ng f or å dekke varmebehovet.
Dennel øsni ngen i ndi kerer en årli g klim aeffekt på 333 tonn CO2-ekvi val enter f or dagens
energi f orsyni ng – både varme, el ektri sit et og kj øli ng. Denneverdi en reduseres med 79% ved
bruk av f j ernvarme ti l å dekke varmebehovet, med en total årli g klim aeff ekt på 70 tonn CO2ekvi val enter.
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O pp su m m er i ng
Omfanget av den anbefal te energil øsni ngen oppsummeres sommedi um ti l stor. Fj ernvarme er
en svært f ormål stj enli g energil øsni ng f or byggene, og presterer vært godt i et kli maperspekti v.
Til knytni ng ti l f j ernvarmenettet vi l dessuten bi dra positi vt ti l energi systemet i Hønefosssomen
hel het. Omleggi ng ti l f j ernvarme i bygg med hel el ektri sk oppvarming, samt bruk av
smarte, i nnovati ve l øsni nger, somf or eksempel sol cell er, vi l heve prestasj onen ytterli gere.
A vbøt ende t i l t ak
El ektri sit et har en rel ati vt høy klim aef fekt. Det er tre tilt ak somkan bi dra ti l å redusere
klim aeffekten fr a energi f orsyni ngen ti l området. I pri orit ert rekkeføl ge:
1. M arcodor og Bil bygg har i dag hel el ektri sk oppvarming. V ed en omleggi ng ti l
vannbåren varme og til knytni ng ti l f j ernvarmenettet kan klim aeffekten f or området
reduseres f ra 15,1 ti l 13,0 og CO2-ekvi val enter per m2. Den total e klim aeff ekten
reduseres da med 15% sammenli gnet med result atet i fr a klim agassregnskapet, ti l 429
tonn CO2-ekvi val enter årli g.
2. Det kan etabl eres sol cell er på byggene f or å erstatte klim ai ntensi v kraft fr a nettet med
l okal produsert, milj øvennli g el ektri sit et. V ed å lagre el ektri sit et f ra sol cel l eproduksj on i
batteri er i el -bil er, kan el ektri sit etsproduksj on og f orbruk til passes i større grad. V ed
å i nstall ere sol cell er kan klim aeffekten reduseres betraktel i g. Reduksj onen vi l avhenge
av mengde produsert el ektri sit et, muli ghet f or l agri ng av el ektri sit et og utsli ppsfaktor
f or sol kraft.
3. V ed til knytni ng av Coop Østafj ell s ti l f j ernvarmenettet kan en ytterl i gere reduksj on i
klim aeffekt oppnås. Dette anses sommindre real i sti sk.
Oppf øl gende und er søk el ser
Det f orel i gger en varmeavtal e mell om HønefossFjernvarme og f l ere bygg på pl anområdet, og
behovet f or oppf øl gendeundersøkel ser i f orbi ndel semed dette er derf or svært begrenset.
I nstall asj on av smarte mål ere er et krav fr a NVE fr a 2017,og bør derf or i nstall eres ved
oppf øri ng av byggene. M uli ghet f or måli ng av el ektri sit et og varme i samme mål er vi l være
svært hensi ktsmessi g. Hvordan dette håndteres, og hvem somer ansvarli g f or
datahåndteri ngen, bør avkl ares. Muli ghet f or i nstall asj on av sol cell er på bol i gene kan
undersøkes vi dere, og kan potensi el t bi dra ti l en betydeli g reduksj on i klim aeff ekt.
V i dere, muli ghet f or oml eggi ng f ra hel el ektri sk ti l vannbåren oppvarming med til knytni ng ti l
f j ernvarme f or byggene M arcodor og Bil bygg bør undersøkes vi dere.
Oppsummeri ng og sammenst i l li ng/k onsek vens
V erdi 0-alt ernati vet
Omfang pl anf orsl ag

Samlet vurderi ng f or
annen tekni sk
i nfrastruktur og milj ø

L it en verdi

M i ddel s ti l stort
omfang

Konsekvens (etter
gj ennomf øri ng av
avbøtendetilt ak)
M i ddel s positi v
konsekvens (++)
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7.7 KO N SEK V EN SER FOR FO R U R EN SET GRUNN, GRUNNVA NN
OG R E SI PI E NTE R
I nn l ed n i n g
Dette kapitt el et beskri ver potensi ell e f orurensni ngskil der ti l grunnf orurensni ng i nnenf or det
aktuell e området, både nåværendeog ti dli gere ki l der. Det er med utgangspunkt i
ill ustrasj onspl an/sit uasj onspl an (datert 05.03.13)beskrevet hvi l ke konsekvenser potensi el l
f orurensni ng i grunnen kan ha f or en vi dere utvi kli ng av området.
F or u t set n i nger og ak t uell e b egr ep
Overordnet regel verk, pl aner og mål
I f orurensni ngsf orskri f tens kapitt el 2 er det fastsatt normverdi er f or en rekke stoffer.
Normverdi ene er grenseverdi er f or hvil ken konsentrasj on et stof f kan ha uten at det f orel i gger
ri si ko f or verken hel seel l er milj ø, og de defi nerer dermed hva somanses som f orurenset
grunn. V i dere har M ilj ødi rektoratet i veil eder TA -2553/2009” Hel sebaserte til standskl asser
f or f orurenset grunn” , def i nert fem til standskl asser f or f orurenset grunn basert på
f orurensni ngsgraden. Se tabel l under.
Til standskl assenerangerer til standen f or massene fr a ” M eget god” ti l ” Svært dårli g” . Den øvre
grensen f or til standskl asse1 og 5 styres av henhol dsvi s normverdi ene og grenseverdi enef or
når massene regnes som farli g avfall .
Til standskl asse 1
Beskri vel seav Meget god
til stand
Øvre gr ense
Normverdi
styres av

2
God

3
Moder at

4
Dår li g

Hel sebaser te
akseptkr it er i er

Hel sebaser te
akseptkr it er i er

Hel sebaser te
akseptkr it er i er

5
Svært
dår li g
Ni vå som
anses å
være far li g
avfal l

Tabell ”Hel sebaserte ti l standskl asser f or forur enset grunn”, som gitt i Milj ødi rektoratetsveileder TA 2553/2009.

Til standskl asseneer bygget på en ri si kovurderi ng av hel seog gj enspeil er vi rkni ngen på
mennesket. De uli ke kl assenesetter grenser f or hvil ke ni våer somkan aksepteres av
milj øgi f ter i j ord ved uli k areal bruk. Områder som skal benyttes ti l boli ger må f or eksempel
til fredsstill e til standskl asse2 i toppj ord og kl asse3 i dypereli ggendej ord. I veil eder TA 2553/2009i Tabel l 7 er krav f or uli ke til standskl asser ti l tre kategori er av areal bruk satt opp.
Gruppene er somf øl ger:
1. Boli gområder (i nkl udert barnehage, skol e og l ekepl ass)
2. Sentrumsområder, kontor og f orretni nger
3. I ndustri og trafi kkareal er
Det er pl anl agt å utvi kl e området i Øve Hønengata øst ti l næri ng, parkeri ngspl asser og
boli gf ormål (bl okkbebyggel seog rekkehus). Områdenesomskal utvi kl es med
bl okkbebyggel se og rekkehusgår under areal bruken ” boli gområder” . For dennetypen
areal bruk still es det f øl gendekrav f ra M ilj ødi rektoratet:
•
•
•

Toppj orda(0-1 meter): må til fredsstill e til standskl asse2 ell er l avere.
Den dypereli ggendej orda (>1 meter): må til fredsstill e kl asse 3 ell er l avere.
Til standskl asse4: kan aksepteres i dyperel i ggendej ord såfremt en ri si kovurderi ng av
hel seog spredni ng til si er at det er f orsvarl i g.
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Dersomdet skal etabl eres l ekepl asser i nnimell om boli gene vi l di sseområdene omfattes av
M ilj ødi rektoratets veil eder TA -2261/2007” Jordf orurensni ng i barnehager og l ekepl asser” .
Tabel l under vi ser hvil ke kvalit etskrit eri er som gj el der f or toppmassene(0-1 meter) f or
normal e barnehager. For l ekepl asser gj el der de samme krit eri ene somf or normal e barnehager.
Stof f (mg/kg)
A rsen
Bl y
K admium
K rom6+
Kv i kksøl v
Ni kkel
Benzo[ a] pyren
PAHsum16
PCBsum7

Normal bar nehage
20
100
10
5
1
135
0,5
8
0,5

Områder somskal utvi kl es ti l næri ng og parkeri ngspl asser går under areal bruken
” sentrumsområder, kontor og f orretni ng” . For denne typen areal bruk still es det f øl gendekrav
fr a M ilj ødi rektoratet:
• Toppj orda(0-1 meter) må til fredsstill e til standskl asse3 ell er l avere.
• Den dypereli ggendej orda (>1 meter) må til f redsstill e til standskl asse3 ell er l avere.
• I til l egg kan til standskl asse4 ell er 5 till ates i dypereli ggendej ord dersomen
ri si kovurderi ng av hel seog spredni ng til si er at det er f orsvarli g.
I nn saml i ng av d at a
1. M ilj øverndepartementet, For skr i ft om begrensi ng av for ur ensi ng
(f orurensi ngsf orskrift en), FOR 2004-06-01, L ovdata.
2. SFT, V eil eder f or undersøkel seav j or dfor ur ensni ng i nye barnehager og l ekepl asser
TA2261/2007,2007.
3. K lim a- og f orurensni ngsdi rektoratet, Grunnf orurensni ng – bransj er og stof f er, K. -o.
Forurensni ngsdi rektoratet, Edit or, 2012.
4. A ri ali sdata, A ri ali sdata på nett, 2011;http://www.ngu.no/kart/areali sNGU/.
5. NGU, N., Den nasj onal e grunnvannsdatabasen (GRANADA). NGU.
6. SFT, Hel sebaserte til standskl asser f or for ur enset grunn.TA -2553/2009,2009:p. 27.
7. Grunnvannsf orurensni ngsdatabasen
Met ode, k r i t er i er f or ar b ei d et
Forurensni ng i grunnen skal kartf estes og beskri ves.(Fra pl anpr ogr ammet)
I henhol d ti l kapitt el 2 i f orurensni ngsf orskri f ten, med i krafttreden 01.07.2004 (1), skal det
ved terrengi nngrep der det er grunn ti l å tro at grunnen er f orurenset, gj øres nødvendi ge
undersøkel ser f or å kartl egge omf anget og betydni ngen av den eventuell e f orurensni ngen.
For å vurdere om det er grunn ti l å mistenkef orurensni ng på det aktuell e området er det
gj ennomf ørt en hi stori sk kartl eggi ng. Result atene fr a den hi stori skekartl eggi ngen vurderes og
det konkl uderes med om det er grunn ti l å mistenke grunnf orurensni ng og om det derfor er
behov f or vi dere milj øtekni sk grunnundersøkel semed prøvetaki ng ell er om undersøkel sen
kan avsl uttes.
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Den hi stori skekartl eggi ngen er gj ennomf ørt somen skri vebordsstudi e. Off entli g til gj engeli g
i nf ormasj on i K li f si n grunnf orurensni ngsdatabase, NGU si ne databaser om grunnf orhol d og
grunnbrønner, i nf ormasj on fr a M atri kkel en og i nf ormasj on i Ringeri ke kommunesi ne arki ver
er benyttet.
I nf ormasj onen somhar f remkommet under kartl eggi ngen har git t grunnl ag f or å i denti f i sere
muli ge f orurensni ngskil der på ell er ved ei endommen, og i nf ormasj on om opphav ti l og muli g
utbredel seav f orurensni ngen.
Dagenssi t u asj on
Ei endomsi nf ormasj on f or I ndustri gata 4B (86/736)
Adresse
I ndustri gata 4B
Gnr/bnr
86/736
Dekke på overfl aten
Området består av tette dekker. Ei endommen
er i hovedsak asfalt ert, med unntak av et
mindre område med vegetasj on ved den
østli ge ytterkanten av ei endommen og mot
j ernbaneli nj en.
Bygni nger på ei endommen
Omkri ngl i ggendeområde og areal bruk på
naboei endommer
Ei endomsi nf ormasj on f or I ndustri gata 4 (86/263)
Adresse
I ndustri gata 4
Gnr/bnr
86/263
Dekke på overfl aten
Området består av tette dekker. Ei endommen
er i hovedsak asfalt ert, med unntak av tynne
stri per med vegetasj on i ytterkanten av
ei endommen mot de til grensende
ei endommene.
Bygni nger på ei endommen
Fi re bygg på ei endommen.
Omkri ngl i ggendeområde og areal bruk på
Til grensendeområder mot nord benyttes ti l
naboei endommer
nøri ng og i ndustri . I till egg er et noe
boli gområdenord f or ei endommen.
Til grensendeområde mot vest bl e ti dli gere
benyttet ti l i ndustri , men er per i dag
ubebygd. Til grensendeområde mot sør
benyttes ti l j ernbane. Området mot øster
grøntområde/park og kornsil o.
Ei endomsi nf ormasj on f or Hønengata 67 (86/250)
Adresse
Hønengata 67
Gnr/bnr
86/250
Dekke på overfl aten
Området består del vi s av tette dekker (asf al t)
og del vi s av grus.Det er stri per med
vegetasj on l angs ei endommens ytterkanter.
Bygni nger på ei endommen
Det er per i dag i ngen bygg på ei endommen.
Omkri ngl i ggendeområde og areal bruk på
Til grensendeområder mot nord og vest
naboei endommer
benyttes ti l f orretni nger. Til grensende
område mot sør benyttes ti l j ernbane.
Området mot østbenyttes ti l næri ng.
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Ei endomsi nf ormasj on f or Hønengata 73 (86/343,86/342,86/446)
Adresse
Hønengata 73
Gnr/bnr
86/343, 86/342, 86/446
Dekke på overfl aten
Området består del vi s av tette dekker (asf alt ).
Det er stri per av vegetasj on l angs den
vestli ge, sørl i ge og østl i ge si den av
ei endommene.
Bygni nger på ei endommen
Det er per i dag ett bygg på ei endommen som
hovedsakel i g benyttes ti l dagl i gvarehandel .
Omkri ngl i ggendeområde og areal bruk på
Til grensendeområder mot nord benyttes ti l
naboei endommer
bensi nstasj on og parkeri ngspl ass.
Til grensendeområde mot østbenyttes ti l
parkeri ngspl ass.Mot vest går Hønengata.
Til grensendeområde mot sører del vi s
ubebygd, og benyttes ti l f orretni ng.
Ei endomsi nf ormasj on f or ei endom86/536 (parkeri ngspl ass)
Adresse
Gnr/bnr
86/536
Dekke på overfl aten
Området består av tette dekker (asfalt ). Det
går en stri pe med vegetasj on mot øst.
Bygni nger på ei endommen
Det er per i dag i ngen bygg på ei endommen.
Omkri ngl i ggendeområde og areal bruk på
Til grensendeområde mot nord benyttes ti l
naboei endommer
parkeri ngspl ass.Ti l grensendeområde mot
østbenyttes ti l l astebil verksted. Mot vest
li gger det dagli gvareforretni ng og
bensi nstasj on. Til grensendeområde mot sør
er ubebygd.
Det vi ses ti l vedl egg f or utf yll endei nf ormasj on.
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Kort om de resterendegnr/bnr i nnenf or pl anområdet:

I ll ustrasj onen over vi ser en oppsummeri ng av hva sl ags virksomhet som har vært på de ul i ke eiendommene
i nnenf or tilt aksområdet. Den antatt mest for ur ensede grunnen er Industri gata 4(86/236). Oppsummeri ngen vi ser
flere muli ge punktkil der.

Dronni ng Ragnhil ds vei 1 (86/258)
Ei endommen var ubebygd frem ti l 1969,og det var dekket av et j orde; ” Hønenj ordet” . Det er
dermed i ngen mistanke om f orurensende akti vit et på ei endommen f ør 1969. På begynnel sen
av 1970-tall et bl e det bygget l astebil verksted på ei endommen. Bygni ngen huser ogsåkontorer,
buti kk og andre rom (garderober, spi sesal etc.), men verkstedet opptar mesteparten av
bygni ngsmassen på ei endommen.
I 1973bl e verkstedet utvi det med ekstra verksted og l akkeri ngsverksted. I till egg bl e det satt
opp en egen garasj ehal l på ei endommen. Rett vest f or hovedbygni ngen l i gger det en
bensi nutskill er. Et område sørpå ei endommen har blit t benyttet ti l utvendi g vaskepl ass.
Ei endommen er blit t brukt somparkeri ngspl assf or l astebil ene både hverdager, hel ger og
netter. L astebil ene har ofte stått l enge på tomgang på ei endommen.
Dersomdet er spredni ng av f orurensni ng fr a denne ei endommen er det sannsynl i g i f orm av
f orurenset vaskevann f ra den utvendi gevaskepl assen.
Hønengata 75 (86/491)
Biltil synet hol dt ti l på denneei endommen f ør 1986. Det er usi kkert når Biltil synet overtok
ei endommen, og om det har vært andre vi rksomheter på ei endommen f ør Biltil synet. På
midten av 1980-tall et f l yttet Biltil synet ti l andre l okal er, og Shell -stasj onen soml å i
Hønengata 71 bl e f l yttet hit . I denne f orbi ndel se bl e det etabl ert 5 pumperekker (3 f or bensi n
og 2 f or di esel ). Tankene bl e gravd ned (under de f i re største pumperekkene) 2 meter under
terrengoverfl aten. I till egg er det tanker f or f yri ngsolj e, olj eutskill er og spill olj e på
ei endommen. Det har i kke blit t f unnet noen dokumenter om utvi del seav tankkapasit eten.
Dersom det er spredni ng av f orurensni ng fr a denne ei endommen er det sannsynl i gvi s i f orm
av l ekkasj er fr a nedgravde tanker, eventuel t f ra søl i f orbi ndel semed påf yll i ng av tankene.
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Hønengata 71 (86/478)
Det var en bensi nstasj on på ei endommen f ra 1950-tall et og frem ti l 1986,da bensi nstasj onen
bl e f l yttet l engre opp, ti l Hønengata 75. Bensi nstasj onen haddegravd ned 6 tanker med et
vol um fr a 6000lit er ti l 20 000 lit er. Bensi nstasj onen l å i den sørl i ge del en av bygget, og
dri vstoff tankenevar gravd ned i området mot Hønengata 67. I en kortere peri odehar bygget
blit t brukt soml ager f or byggevarer. Etter dette er bygni ngen blit t brukt ti l f orretni nger,
restaurant og kontorer. Dersomdet er spredni ng av f orurensni ng f ra denne ei endommen er det
antagel i gvi s fra de nedgravdedri vstoff tankenesom l å pl assert mell om Hønengata 71 og
Hønengata 67.
Hønengata 67 (86/283)
På denneei endommen står det et f orretni ngsbygg fr a 1960-tall et. Denneei endommen var sl ått
sammen med ei endom86/478 frem ti l sl utten av 1970-tall et / begynnel sen av 1980-tall et. De
nedgravdetankene ti l bensi nstasj onen somti dli gere l å i Hønengata 71, var gravd ned mell om
Hønengata 71 og Hønengata 67. Dersomdet er spredni ng av f orurensni ng f ra denne
ei endommen vi l det sannsynl i gvi s stamme fr a di sse ti dli gere nedgravde olj etankene.
Hønengata 65 (86/272)
Denneei endommen er benyttet ti l uli ke typer f orretni ngsvi rksomhet. Det er lit e sannsynl i g at
det har vært spredni ng av f orurensni ng f ra denne ei endommen i nn på tilt aksområdet.

Over ses en oversi kt over ti dli gere og nåværendebruk av de 15 aktuell e ei endommene, med
f okuspå muli g f orurensni ngskil der. Størst vekt er det l agt på ei endommene somdi rekte
berøres av den pl anl agte utbyggi ngen.
Dersomdet har vært trafi kk ell er parkeri ng av tyngre kj øretøyer på ei endommenekan det i kke
utel ukkes at det befi nner seg olj ef orurensni ng i grunnen, dersomet har vært l ekkasj er f ra
kj øretøyene. Dette gj el der samtli ge ei endommer.
I bygni nger f ra 1950-1980-tall et bl e det brukt mye milj øgi f ter i byggverkene, særli g
tungmetall er og PCB. M i lj øgi f ter i mali ng ell er andre bygni ngsmateri al er kan ha f orurenset
grunnen nær bygni ngene, særli g om de er renovert ell er revet. De f l este av bygni ngene på de
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aktuell e ei endommeneer fr a denne peri oden, såmil j øgi f ter f ra byggverkene kan ogsåvære en
kil de ti l f orurensni ng.
Geol ogi , gr unn van n og r esi p i en t er

Fi gur: oversikt over l øsmassef ordelingen i området. Som fi guren vi ser, består l øsmassene på alle de aktuelle
eiendommene av fyllm asser (markert medgrått). Den østli ge delenav eiendommene 86/236 (Industri gata 4) og
86/736 (Industri gata 4B) består av elveavsetni nger (markert medgult ).
(I ll ustrasj on: Rambøll, temanotat Forurenset grunn)

Fi guren over vi ser l øsmassegeol ogi en i området. Som f i guren vi ser, er tilt aksområdet
hovedsakel i g dekket av f yl lmasser, med noe el veavsetni nger mot øst. Fyl l massenehar en
ukj ent oppri nnel se, og det kan dermed i kke utel ukkes at di ssekan i nnehol de noedi ff us
f orurensni ng. El veavsetni nger er en l øsmassetype somvanli gvi s har god permeabilit et. I f øl ge
Grunnvannsdatabasen er det antatt at denneel veavsetni ngen i nnehol der en betydeli g
grunnvannsressurs, se f i gur nedenf or.

86

Fi gur: oversikt over grunnvannsf orekomster i området. Som man ser befi nner det seg en antatt betydelig
grunnvannsf orekomst rett øst f or tilt aksomr ådet.
(I ll ustrasj on: Rambøll, temanotat Forurenset grunn)

Dersom det er spredni ng av f orurensni ng fr a området er det dermed f are f or at dette spres
gj ennom el veavsetni ngen og ned ti l Randsel va, ell er i nn i grunnvannsf orekomsten. Det er
omtrent 140 meter i l uf tli nj e fr a det østli gste punktet i I ndustri gata 4 ti l Randsel va.
I ngen av ei endommene er r egi str ert i M ilj ødi r ektoratets gr u n n f or u r en sn i n gsdatabase.
V i d er e un d er søk el ser
I henhol d ti l f orurensni ngsf orskri f tens kapitt el 2, § 2-4 [1] skal ti lt akshaver sørge f or at det bli r
utf ørt nødvendi geundersøkel ser f or å f å kl arl agt omfanget og betydni ngen av eventuel l
f orurensni ng i grunnen dersomdet er grunn ti l å tro at det er f orurenset grunn i området.
Result atet fr a den hi stori skekartl eggi ngen vi ser at det er grunn ti l å mistenkef orurensni ng på
f l ere av de aktuell e ei endommenei nnenf or tilt aksområdet. Dersomdet skal graves i
f orbi ndel semed utvi kli ng av området vi l det derf or være nødvendi g med en vi dere
milj øtekni sk grunnundersøkel se.
En vi dere milj øtekni sk grunnundersøkel sevi l bestå av prøvetaki ng av massene, med en
prøvetetthet i henhol d ti l anbefali nger git t i M ilj ødi rektoratets veil eder ” Hel sebaserte
til standskl asser f or f orurenset grunn TA -2553/2009” [6]. Prøvetettheten vi l bestemmes ut fra
antatt f orurensni ngsmønster på området. Hvor dypt det må prøvetas vi l avhengeav pl anl agt
gravedyp. Prøvene sende si nn ti l l aboratori um f or anal yse, og anal yseres f or de milj øgi f tene
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man mistenker av massene i nnehol der. A nal yseresult atenevurderes og tol kes, og en vi dere
di sponeri ng av massene anbefal es. Dersommassene er rene, kan undersøkel seneavsl uttes.
Dersommassene i kke er rene, må det utarbei des en tilt akspl an. Tilt akspl anen beskri ver
tilt aket, ri si ko f or hel seog spredni ng under tilt aket, hvordan f orurensede masser kan
di sponeres, behovet f or kontrol l og overvåki ng under og etter tilt aket, hvordan tilt aket
dokumenteres samt hvil ke krav det er ti l rapporteri ng undervei s og ti l sl utt. Tilt akspl anen må
godkj ennes av kommunen f ør gravearbei denekan i verksettes.
Basert på f unnenef ra den hi stori skekartl eggi ngen kan f øl gendescenari oer tenkes:
Scenari o 1 – i ngen påvi st for ur ensni ng
Sannsynl i ghet: l av, f ordi det har vært i ndustri vi rksomhet på store del er av området i 50-60 år.
Scenari o 2 –påvi st l ettere ti l moderat for ur ensni ng
Sannsynl i ghet: høy, f ordi massene i området består av f yllm asser med en ukj ent oppri nnel se
og f ordi det har vært uli ke typer i ndustri vi rksomhet og mye tungtransport i nn og ut av
området i mange år.
Scenari o 3 –påvi st betydeli g for ur ensni ng
Sannsynl i ghet: middel s. Det er muli g at det avdekkes betydeli g f orurensni ng på del er av
området, men sannsynl i gheten f or at det påvi ses betydeli g f orurensni ng over hel e området er
l av, da f l ere av ei endommenei kke er blit t benyttet ti l vi rksomheter somgenererer mye
f orurensni ng.
Fremdri f t knyttet ti l f orurenset grunn
Funnen f ra denne f ase1 kartl eggi ngen vi ser at det er nødvendi g å gå vi dere med en
milj øtekni sk grunnundersøkel se(fase 2). En tilt akspl an er gyl di g i tre år etter den er godkj ent
av kommunen. Dersomarbei dene i kke er påbegynt i l øpet av tre år, må en ny tilt akspl an
utarbei des og sendes kommunen. Det samme gj el der dersombyggearbei denei nnstill es l engre
enn 2 år. Dersomdet er l engeti l pl anl agt byggestart, vi l det være hensi ktsmessi g å vente med
milj øtekni sk grunnundersøkel se.
Per i dag er del er av området dekket av bebyggel se, og dermed uti l gj engel i g f or prøvetaki ng.
Prøvetaki ng av de bebygde områdene må derf or vente ti l bygni ngene er revet. Prøvetaki ng av
de ubebygdeområdene kan derimot påbegynnes, og en tilt akspl an kan utarbei des basert på
result atene. Tilt akspl anen vi l da i nnehol de en pl an f or vi dere prøvetaki ng av områdene som
var util gj engeli g f or prøvetaki ng da tilt akspl anen bl e utarbei det. Eventuel t kan den
milj øtekni skegrunnundersøkel sen vente ti l all e bygni nger som skal f j ernes er f j ernet, og hel e
området er ti l gj engel i g f or prøvetaki ng.
O pp sum m er i ng
Dagens sit uasj on, med hensyn på f orurenset grunn, til si er at det er mistanke om f orurensni ng
på området. Dette på grunn av de uli ke i ndustri vi rksomheteneog f orretni ngsvi rksomhetene
somhar hol dt ti l på ei endommeneopp gj ennomde si ste 50-60 år. Samtli ge av ei endommene
er til f ørt f yllm asser av ukj ent oppri nnel sesomkan i nnehol de f orurensni ng. De f l este av
bygni ngen på ei endommeneer fr a peri oden 1950-1980.En peri odeda det var vanl i g å benytte
bygni ngsmateri al er med i nnhol d av milj øgi f ter som tungmetall er og PCB. Dette kan ha l ekket
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ut av bygni ngen og f orurenset j ordsmonnet. Det er derfor behov f or en i nnl ededemilj øtekni sk
grunnundersøkel sef or å f å en til fredsstill endeoversi kt over f orurensni ngssit uasj onen på
området. Dersomdet påvi ses betydeli g f orurensni ng på området, bør det undersøkes om det er
fare f or at f orurensni ngen spres ti l Randsel va ell er ti l grunnvannsf orekomsten sombefi nner
seg rett østf or området.
V er d i
Det er lit en verdi knyttet ti l f orurensedemasser. Dersommassene er rene, vi l de har en noe
større verdi da de kan gj enbrukes både i nnenf or og utenf or tilt aksområdet. M est sannsynl i g
i nnehol der massene noe f orurensni ng, og har derfor en lit en verdi .
O m f an g
Det er pl anl agt å byggeboli ger og næri ng på de aktuell e ei endommene. Bol i gområder anses
somf øl somareal bruk, og f orurensni ngstil standen i øverste meter av massene må til fredsstill e
til standskl asse2 ell er l avere. Næri ngsområdeneog parkeri ngspl assenemå til fredsstill e
til standskl asse3 ell er l avere i øverste meter av massene. Dersommassene har en
f orurensni ngsgrad enn det somer till att, må det utf øres tilt ak. Dette vi l gi en positi v effekt f or
området og til grensendeområder sompåvi rkes av eventuel l f orurensni ng, sombli r renere
dersomf orurensedemasser f j ernes. Dersommasseneall erede er rene vi l i kke tilt aket ha noen
effekt, verken positi vt ell er negati vt med hensyn på f orurenset grunn.Da det er mest
sannsynl i g at massene er f orurenset, vi l tilt aket troli g ha en positi v ef fekt på
f orurensni ngstil standen i området f ordi f orurensede masser trol i g må f j ernes.
O pp su m m er i ng og samm en st i l li n g/k on sek ven s
Hel t uavhengi g av f orurensni ngstil standen på ei endommenevurderes konsekvensen ti l å være
lit t posi ti v.

Saml et vurdering f or
f orurenset gr unn,
gr unnvann og
r esi pi enter

V erdi 0-alt ernati vet

Omfang pl anf orsl ag

L it en verdi

L it t positi v (+)

Konsekvens(etter
gj ennomf øri ng av
avbøtendetilt ak)
L it en ti l middel s stor
positi v konsekvens
(+/++)
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7.8 KO N SEK V E NSER FOR K U LT U R M I NN E R , K U LT URM I L J Ø
O G K ULT UR L AND SK A P
I nn l ed n i n g
Temaet kult urmilj ø tar utgangspunkti den kult urhi stori skeverdi en av berørte
områder/bygni nger, og vurderer om tilt aket vi l redusere ell er styrke verdi en av di sse.
F or u t set ni nger og ak t uell e b egr ep
Kult urminner og kult urmilj øer er defi nert i Lov om kult urmi nner.
Kult urmi nner: Defi nert som all e sporetter menneskeli g vi rksomhet i vårt f ysi skemilj ø,
herunder l okalit eter det knytter seg hi stori skehendel ser, tro ell er tradi sj on.
Kult urmilj øer: Defi nert somområder hvor kult urminner i nngår somen del av en større hel het
ell er sammenheng. V ed avgrensni ng av kult urmilj ø må det påvi ses hvil ken hel het ell er
sammenheng kult urminnenei nngår i .
Automati sk f redede kult urmi nner: Omfatter arkeol ogi skeog f aste kult urminner f ra 1537og
all e erklærte stående byggverk med oppri nnel sef ra f ør 1650j f . l ov om kult urminner § 4.
Kult url andskap: L andskap somer preget av menneskeli g bruk og vi rksomhet.
I nn saml i ng av d at a
• Kult urhi stori sk regi streri ng utarbei det av Buskerud Fyl keskommune, Askel adden.
• Kult urminneregi streri ngen i Hønefosssentrum (2000-2001).
• I nnkomne uttal el ser
Met ode, k r i t er i er f or ar b ei d et
Kult urmi nner, kult urmil j ø og l andskapsverdi er skal beskr i ves,og vi r kni ngen av 0-alt er nati vet
og uli ke utbyggi ngsmøns
tre skal vurder es. Busker ud fyl keskommunekj enner i kke ti l
automati sk fr edete kult urmi nner på stedet. Ri nger i kekommunehar gj ort en
kult urmi nner egi str er i ng, hvor noen av bygni ngenei nnen pl anområdet er r egi str ert med
mi ddel s og høyverdi .
Dagens sit uasj on, 0-alt er nati vet
Pl anområdet er lit e sammenhengende sli k det fr emstår i dag, preget av el dre og nyere
i ndustr i - og nær i ngsbygg. Tre av de stående bygni ngene har i kult urmi nner egi str er i ngen i
Hønefosssentrum blit t vurdert ti l å ha høyverneverdi .
Bygni ngene
Defi ni sj oner hentet fr a kult ur mi nner egi str er i ngen:
V erneverdi : Betydni ng i l okal ell er regi onal sammenheng. Benyttes i en samlet vurderi ng ti l
beskri vel seav obj ekter som bør i nngå i en kommunal bevari ngsli ste. Kunstneri sk/arkit ektoni sk
utf ørel se: Obj ekt somf remheves ved spesi el l arkit ektoni sk, esteti sk ell er annen kunstneri sk
kvalit et.
I dentit et/symbol verdi : Obj ektets betydni ng somi dentit etsskapendeel ement, ell er somsymbol
på sentral e personer, vi kti ge hendel ser ell er utvi kli ngstrekk.
Hi stori sk/pedagogi sk verdi : obj ektets verdi somkil de ti l kunnskap om f orti den, om ti dli gere
ti ders byggeski kk, teknol ogi , bruk og smaksnormer.
M ilj øverdi/ strøksverdi : Obj ektets betydni ng f or å oppretthol desammenhengen i et kult urell er bevari ngsområde. Benyttes også f or å vi sesammenheng i nnenf or et mindre område, f or

90

eksempel et gårdstun. Obj ektet har oppsl uttendebetydni ng og setter andre kult urminner i nn i
en ri kti g sammenheng.
Representati vit et: Obj ekt sommed hensyn ti l type, utf ørel seog bruk er typi sk f or en
ti dsperi odeell er l okal egenart.
Autenti sit et: Forbedri ngspotensi al e i kult urminnesammenheng. Benyttes i en samlet vurderi ng
ti l å beskri ve obj ekt sompå et senere ti dspunktkan være aktuell e f or en kommunal
bevari ngsli ste.
Sjel denhet: Obj ektets f orekomsthyppi ghet med hensyn ti l type, utf ørel seog bruk. Obj ekt som
er sj el dent i dag ell er da det bl e bygget.
Tekni sk til stand: Obj ektets tekni sketil stand utfr a en eksteri ørmessi g vurderi ng. Den tekni ske
til standen gj ør dette obj ektet mer egnet f or vern enn andre til svarende obj ekt.

I ll ustrasj on somvi ser oversi kt over bygni nger omtal t i vurderi ngsskal aen.
Vur der i ngsskal a:
M-mi ddel s
H-høy
L-l av
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Hus nummer

65

67 (revet)

4
(vestre/midtre/østre)
I ndustri gata
Forretni ng
192,
byggemel dt 1950.
A rk Dr. I ng. A ass
Jacobsen

Adresse
Funksj on
A l der

Hønengata
Forretni ng
192,

Forretni ng

Sti l
V erneverdi
K unstneri sk /
arkit ektoni sk
utfør el se
I dentit et /
symbol verdi
Hi stori sk /
pedagogi sk
verdi
M ilj øverdi /
strøksverdi
Representati vit et
Autensit et
Sj el denhet
Tekni sk til stand
Saml et verdi

F

F

4
(hoveddel )
I ndustri gata
Forretni ng
193,
byggemel dt
1950.A rk Dr.
I ng. A ass
Jacobsen
F

M

H

H

M

H

H

M

H

H

L

L

L

H
H
M
H
H

H
H
M
H
H

M
H
H
H
H

askel adden.no
kult urminnesok.no
V urder i ng av v erd i en av om r åd et
Det er regi strert kult urmi nner av høy verdi på pl anområdet. V erdi en regnes somhøy f or l okal
og regi onal i dentit et. De tre regi strerte bygni ngene har all e L av verdi i kategori en
M ilj øverdi/Strøksverdi . Samlet verdi settes ti l middel s grunnet l okal verdi , men i ngen
nasj onal verdi .
O m f an g
En utbyggi ng i tråd med tilt aket vi l komme i konf l i kt med di ssebygni ngene. Eksi sterende
bygni nger på pl anområdet må ri ves. I og med at bygni ngene må ri ves ti l f ordel f or pl anl agt
bebyggel se, vurderes samlet somstort negati vt.

Samlet vurderi ng f or
kult urminner,
kult urmilj ø og
kult url andskap

V erdi 0-alt ernati vet

Omfang pl anf orsl ag

M i ddel s

Stort negati vt

Konsekvens(etter
gj ennomf øri ng av
avbøtendetilt ak)
Stor negati v
konsekvens(---)
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7.9 KO NSEK V EN SER FOR G R Ø NNST R UK T UR
I nn l ed n i n g
Planf orsl aget i nnebærer at det etabl eres en overordnet grønnstruktur f or pl anområdet. Denne
strukturen vi l f ørst og fr emst tj ene somnærrekreasj onsområdef or den f oresl åtte næri ngs- og
boli gbebyggel sen, men vi l i stor grad være allm ent til gj engeli g. Sammen med gang- og
sykkel sti (of fentli g/pri vat) og åpenheten i f orbi ndel semed næri ngsbyggenes gatefasader,
skapes en muli ghet f or f l ere i ndre, grønnef orbi ndel ser gj ennom hel e pl anområdet.

Figur34 Illustrasjonsplanmed illustrert intern gangforbindelsetil store grøntarealerpå "Kongshaugen".

F or ut set n i nger og ak t uell e b egr ep
Gr ønnstr uktur :
Grønnstrukturen omf atter all e store og små naturpregedeområder i byen. Områdenekan være
mer ell er mindre sammenhengende, og bestå av mangeuli ke naturtyper. I dette i nngår områder
av uli k størrel se, fr a de hel t små ti l større sammenhengendeskogsområder. Det kan ogsåvære
områder med stor vari asj on i i nnhol d, f ra rene naturområder ti l opparbei dede park- ell er
l ekeareal er. Bakgrunnen f or områdenes verdi , er den betydni ng de har f or l andskap,
natur og rekreasj on.
” Grønn pl akat Hønefoss”
” Grønnpl akat Hønefoss” bl e vedtatt 30.11.2000.Planen i nnehol der f øri nger f or grønn
struktur, l andskapsvurderi ng og nærl ekepl asser i Hønefoss.Di sseverdi ene er sortert i f orhol d
ti l verdi , fr a ” områder uten grønnstruktur” ti l ” områder med meget stor verdi ” , i al t 5 kl asser.
Øvre Hønengata østli gger i et under kategori 1: overgangssonen mell om by og l and, de
nærmeste 1-2 km i nn i den store natur- og kult url andskapsområdene rundt byen.
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Grønnstrukturens betydni ngfor kli maog vannets kr etsl øp
En gj ennomtenkt pl anl eggi ng av grønnstrukturen kan redusere probl emer knyttet ti l klim a,
somf or eksempel sterk vi nd. V egetasj on kan ogsåbi dra ti l å redusere probl emer med
l uf tf orurensni ng. V annets kretsl øp er avhengi g av grønne områder soml edd i i nf ilt rasj on og
li gnende.
I nn saml i ng av d at a
• ” Grønnpl akat Hønefoss” (2000)
• Planområdet er befart, oktober 2013
Met ode, k r i t er i er f or ar b ei d et
Det skal redegj øres f or for sl ag ti l ny grønnstruktur, herunder muli gheten f or til knytni ng ti l
øvri ge sti er og grøntområder (f or eksempel sti en ti l Hovsenga). M uli gheten f or å krysse
j ernbanen med kul vert mot Hovsengaskal vurderes. I den grad grøntområder i pl an- og
i nfl uensområdet vi l bl i berørt, f or eksempel gaml e trær, må det somer del av pl anar bei det
redegj øres f or hvordanpri nsi ppene i §§ 8-12 i naturmangf ol dl oven er vurdert og f ul gt opp.
I nnho l d et i gr øn n st r u k t u r en
Som grunnl ag f or pl anl eggi ngen av grønnstrukturen bør det li ggeen kl argj øri ng av hvordan
en god grønnstruktur bør være, somstøtte f or utvel gel sen av hvil ke områder sombør
gj ennomf øres f or å f orbedre strukturen. M ange uli ke grupper benytter seg av grønnstrukturen
og di ssef orhol denemedfører at man må til strebe et vari ert og mangf ol di g, og mest muli g
sammenhengende, system av grønneområder i byen.
Momenter sommå vurderes:
-

Sandl ekepl asspå 50 m2pr. boli g, nærlekeplass
på 500m2i tilknytningtil boområde.
Grendel ekepl ass/offentli g parkområdepå 5 daa ell er 2 x 2,5 daa, maks 200 m fr a
boli gen. Det bør være en ball pl ass for hver 200 boli g i nær omr ådet.
Større grøntområde/turområde hvor mankan gå tur på ca. 2 km,maks 500 m fr a
boli gen.

Figur35 Bildenevisereksemplerpå grønnebomiljø

Behovene vari erer mye avhengi g av al der og li vssit uasj on. Små barn er de somhar minst
aksj onsradi us,og somderf or er avhengi g av korte avstander ti l l ekeområder. Også større barn
og el dre har behov f or rel ati vt korte avstander ti l rekreasj onsområder. Voksnemennesker som
skal l uf te hunden ell er på j oggetur, kan akseptere l engre avstander, men har ti l gj engj el d
behov f or større områder.
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Figur36 Bilder visereksemplerpå grønnelekeplasser.

Undersøkel ser vi ser at den vi kti gste årsaken ti l f ol ks ønskeom til gang ti l grøntområder, er
behovet f or naturoppl evel se, å komme bort f ra støy og f orurensni ng, og å kunnestressened
fr a en travel hverdag. Dennesi den ved grønnstrukturen er endavi kti gere enn behovet f or tri m
og mosj on.
Utvi kli ngen de si ste årene vi ser en vesentli g reduksj on av naturpregedeareal er ti l f ordel f or
parkmessi g opparbei dedeareal er og grå areal er. En sli k ensretti ng av de grønneområdene
reduserer deres verdi somdel av en vari ert grønnstruktur.
Dagenssit uasj on /0-al t er nati vet (en ut vi k li ng som v i der ef ør er dagens reg ul er i ng) i
f orh ol d t i l gr ønn st r uk t u r
Planområdet er i dag avsatt ti l i ndustri og næri ngsvi rksomhet.
Et 0-alt ernati v i nkl uderer i kke etabl eri ng av grønn struktur. Forel i ggende regul eri ngspl an f or
Fv 35, Hønengata til rettel egger f or en oppgraderi ng av gatemilj øet l angs Hønengata. Søndre
del er gj ennomf ørt, mens nordre del avventer fremdri f tspl an. Avsnitt et under er hentet fr a
6.1.8Gatemilj ø
Esteti kk
Strukturer i ng av gateareal ene, med egneareal er for gående, sykl endeog motori sert tr afi kk,
sammen med nye over fl atemater i al er , kantstei n, felt er med smågatestei n som
avgrensni ngsli nj er ved avkj ørsl er med mer vi l bi dra ti l en milj ømessi g og esteti sk
standardhevi ng i området. Det sammegj el der oppsetti ng av gatemøbl er og stati ver for
sykkel par ker i ng, og evt. etabl er i ng av grønneareal er og tr ær .
Føl gende tilt ak er her aktuell e for at en vei over ti d gi s preg av en gate:
- Byggi ng av tosi di g for tau.
- Oppstrammi ng av geometri på str ekni nger og i kr yss.
- Bymessi g utformi ng av bel egg, oppmer ki ng, utstyr og gatemøbl er i ng.
- Etabl er i ng av sykkel felt .
- Bevari ng av eksi ster ende, enkelt ståendetr ær .
- Etabl ere grøntanl egg med pl anti ng av enkelt ståendetr ær på en ell er beggesi der av
vegen.
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Figur37 Figuren/bildeter hentet fra FV35 Hønengata(SVV).Illustrasjonenviserhvordangaten kan se ut sett nordover fra
kryssetved Krokenveien.Planområdetsestil høyre.

Figur38 Eksempelpå tossidigsykkelfelt,Steinkjer.
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Figur39 Figur/bildehentet fra "FVv35 Hønengata(SVV).Prinsippskisse
for grøntplanfor Hønengatanordre del. Blå pil
markererpunkt for perspektivskissen
vist på forrige side.

Figur40 Figur/bildehentet fra "FVv 35 Hønengata"(SVV).Prinsippskissefor grøntplanfor Hønengata,Nordre del. Blåpil
markererpunkt for perspektivskissen
vist over, videre nordover på planområdet,mot Hovkrysset

Figur41 Figur/ bilde hentet fra "FVv 35 Hønengata"(StatensVegvesen).Prinsippskisse
for grøntplanfor Hønengata,nordre
del. Blåpil markererpunkt for perspektivskissen
vist over, videre nordover for planområdetmot Hovkrysset.
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Pl anområdet
I nnenf or pl anavgrensni ngen har området i seg sel v (svært) lit en kvalit et somgrønnstruktur.
Pl anområdet sett i sammenhengmed omkri ngli ggendeområder/vurderi ngsområdet
Planområdet tangerer K ongshaugen i øst, med muli ghet f or vi dere f orbi ndel ser ti l Hovsenga
og Randsel va. Jernbanen avskjærer boli gområdene mot sørog vi dere sørover ti l Hønefoss
sentrum. I ndustri gata og Dronni ng Ragnhil ds vei f ungerer somtil komstvei er ti l
grøntområdeneøstog nordøstf or pl anområdet.
Pl anområdet sett i sammenhengmed hel e Hønef oss
Planområdet/vurderi ngsområdet sett i større sammenheng, Hønef ossog f okus på
grønnstruktur, f orbi ndel se mell om omkri ngli ggenderekreasj onsområder. I nnenf or
vurderi ngsområdet er det nærl ekepl asser, Randsel va, skol epl asser, Hovsenga og
Kongshaugen.
V urderi ng av verdi en av området
Det er gj ort grep i nnenf or til grensendeområder ti l pl anområdet; Det gj øres grep i Hønengata,
som tar si kte på å bedre si kkerheten f or all e traf i kantene. Det er ønskel i g med en f ortetti ng av
boli gområdene i Hønef oss/i områdene knyttet ti l Hønefosssentrum. A real er som skal avsettes
ti l boli g og næri ng (her nærsenter) krever grønneareal er somskaper kvalit et/bokvalit eter.
Verdi en av området for grønnstruktur er der for vurdert ti l å være lit en.
Ut vi k li ng i t råd med om r åd er egu l er i n gen
Næri ngsf ormål l angs Hønengata vi dereføres i ny pl an. For areal er somer f oresl ått avsatt ti l
byggef ormål , er f ormål enei hovedsak boli g og boli g i kombi nasj on med næri ng. Dette er vi st i
pl ankart og bestemmel ser.
Pl anområdet
Planf orsl aget til rettel egger f or vesentli g f l ere grønne områder enn 0-alt ernati vet, med
opphol dskvalit eter og en sammenhengendegrønnstruktur.
Planområdet har i ngen etabl ert grønnstruktur, sett bort fr a Kongshaugen. Dette området vi l
være et til skuddog en i nngangsport ti l rekreasj onsområdet l angs Randsel va. Dette område vi l
være beregnet f or barn og unge, der de kan def i nere si ne egne områder f or opphol d.
Planområdet fremstår nærmere somen ødel eggendestopp f or den omkri ngli ggende
grønnstrukturen. Det er et mål å trekke grønt i nn på det eksi sterende næri ngsareal et, somskal
omdannes, sli k at det skapes sammenhengende strukturer somvi l f øl ge, markere og defi nere
de nye opphol dsområdene og ferdsel sårene. Dette vi l i gj en underbyggesammenhengen
pl anområdet står i , og l ede vi dere ti l omkri ngli ggendegrønneareal .
Grøntrabattene l angs næri ngstomter i Hønengata f orsterkes.
Pl anområdet sett i sammenhengmed omkri ngli ggendeområder/vurderi ngsområdet
Planområdet i nnl emmes i milj øet på vest- og østsi den av Hønengata. Områdenesomi sær
li gger mot øst f or en tydeli gere kobli ng ti l boli gområdenepå dennesi den av sentrum.
Planområdet bli r en naturli g del av bol i gområdenesomell ers preger dennedel en av
Hønefoss,der Hønengata f orbi nder sentrum med boli gbebyggel seog vi dere nordover.
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Pl anområdet sett i sammenhengmed hel e Hønef oss
En utvi del seav den sammenhengendegrønnstruktur, somHønefosser en del av i dag.
Til gang og f l yt bedres (betraktel i g), mål t opp mot dagens sit uasj on.
V u rder i ng av omf anget av en ut byggi ng av om råd et i f orh ol d t i l gr øn n st r u k t u r
Basert på det ovenstående er det vurdert at en vi dereutvi kli ng av pl anområdet kan ha stort
positi vt omfang i f orhol d ti l den generell e grønnstrukturen i området. Dette spesi el t begrunnet
med at pl anområdet i dag fremstår grå og util gj engeli g ti l trossf or si n bel i ggenhet nær store
og verdi f ull e rekreasj onsområder.
O pp su m m er i ng og samm en st i l li n g/k on sek ven s

Samlet vurderi ng f or
grønnstruktur

V erdi 0-alt ernati vet

Omfang pl anf orsl ag

lit en

stor

Konsekvens(etter
gj ennomf øri ng av
avbøtendetilt ak)
Stor positi v
konsekvens(+++)
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7.10 KO N SEK V ENSER FOR TO RG OG M Ø TE PL A SSE R
I nn l ed n i n g
Planf orsl aget f oresl år å utvi kl e øvre Hønengata øst somet sentrumsområde
; en f orl engel seav
sentrumsområdet i Hønef oss,med bymessi g bebyggel se, handel s/servi ce og
næri ngsf unksj oner l angs gaten (med tanke på kval it et i utf ormingen av dette gaterommet, se
pl an Fv 35 og hva tanken bak utf ormingen av gaterommet er; bredde, antal l kj ørefel t og g/s
samt grønt/bepl antni ng).
V ed å etabl ere romsli ge i nngangssoner i f orbi ndel semed ti l i nngang ti l næri ngsareal ene, vi l
møtepl asser oppstå.

Figur42 Illustrasjonviser eksempelpå gatemiljøder bruk av grønt og avgrensedeområder for bevegelsegir gode områder
for rekreasjonog handel.(Slemmestadsentrum,C.FMøller)

F or u t set ni nger og ak t uell e b egr ep
” Torg og møtepl asser ” :
Offentl i g til gj engeli ge uterom – fell es arenaer ti l gj engeli gef or allm ennheten.
Uni versel l utfor mi ng:
Uni versel l utf orming er grunnl eggende.
Uteareal somskal være uni versel t utf ormet:
- Uteareal f or allm ennheten
- Fell es uteareal f or større boli gområde
- Uteareal f or bol i gbyggi ng med krav ti l hei s
- Uteareal f or byggverk f or publi kum
Kantsone/shared space:
K antsonen li gger mell om bygni ngen og uterommet, og til hører begge si dene li ke mye, del av
bygni ng og l andskap. Det areal somli gger i umiddel bar til knytni ng ti l bygni ngenes fasader
mot fell esareal ; i boli gområder og ved næri ngsbebyggel se.
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K antsonenef orhol der seg typi sk ti l bygni ngen og akti vit etenepå gatepl anet, og skal utf ormes
med tanke på li v og opphol d, med en menneskel i g skal a.
I nn saml i ng av d at a
• V erktøykassen f or torg og møtepl asser, Osl o kommune
• Pl anområdet er befar t, oktober 2013
Met ode, k r i t er i er f or ar b ei d et
Det skal utarbei des en pl an f or det off entli ge rom, hvor det redegj øres for :
Behov f or all ment til gj engeli gemøtepl asser .
Størrel se og til gangti l møtepl asser .
Forhol det ti l gang/sykkel vei nettet og i nterne gangfor bi ndel ser somknytter området sammen.
I nnho l d et i t org og m øt ep l asser
Som grunnl ag f or pl anl eggi ngen av torg og møtepl asser bør det l i gge en drøf tel seav hvordan
den gode møtepl assen bør være. Torg og møtepl asseneer både pri vate og offentli ge, og skal
henvendeseg ti l mange uli ke brukergrupper. Det betyr at det skal kunnetil bys
opphol dsareal er somhar en vari erendeog mangf ol di g karakter.
Momenter sommå vurderes:
-

-

-

-

Det må være enkel t å oppsøke pl assen.
En beli ggenhet der f ol k f erdes er en f orutsetni ng f or at en møtepl assskal f ungere. Det
betyr bl ant annet at f ol k har muli ghet f or å oppsøke pl assen f ordi naturli ge gang- og
sykkel ruter l eder dit , ell er at det er f unksj oner som handel , servi ce, kult urtil bud og
off entli g kommuni kasj on på pl assen ell er i umiddel bar nærhet.
Uni versel l utf ormi ng er grunnl eggende.
M uli ghet f or å betrakte ell er delt a.
Mi ks av brukergrupper øker tol eransef or uli k atfer d og gi r de beste møtepl assene.
A ttraksj oner skaper møtepl asser. (l ekeappar ater /kunst)
Pl asser f or fl eksi bel bruk.
Godesol - og kli maf orhol d er avgj ør ende.
Fol k ønsker å oppsøke sol ri ke møtepl asser. En pl assdominert av skyggeer lit e
attrakti vt i et l and med l ange vi ntre. Sol ri ke møtepl asser er en f orutsetni ng f or
møtepl assers attrakti vit et. Til rettel eggi ng f or opphol d bør skj e der det er best
sol f orhol d, det vi l si sydvendt om f ormiddagen og vestvendt om ettermiddagen. Det er
vi kti g å unngå vi ndtunnel er ved pl asseri ng og utf orming av ny bebyggel se. Der det er
sterk vi nd ell er trekk bør man søkeå skj erme med vegetasj on. Muli ghet f or skygge,
f or eksempel fr a trær, er bra på varme sommerdager, li kel edes beskyttel se mot regn og
snø.
Godt samspil l mell om byrommet og f unksj onene rundt påvi rker tri vsel en.
Tryggemøtepl asser er oversi ktli ge og gi r god oversi kt, der f ol k er ti l stede og hol der
oppsyn med hverandre. Gangstrømmer soml eder over møtepl asser er derf or allti d bra.
Funksj onsbl andi ng og muli ghet f or uli ke akti vit eter er vi kti ge vi rkemidl er f or
trygghet. Plassene må ha god bel ysni ng, særli g i gå-sonene.
Godemøtepl asser kan brukes hel e døgnet, året r undt.
Form, materi al er og vedl i kehol d påvi rker brukbarhet og attr akti vit et.
Bevegel sesmøns
tre f or uli ke brukergrupper i l øpet av dagen må over l appe.

” Utvi kl e godemøtepl asser, byrom og områder f or l ek. Det bør l egges vekt på å etabl ere et
bydel stor g.”
Hentet fr a pl anpr ogr ammet
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Figur43 Utsnitt viser torg i forbindelsemed nærsenter

V er d i
Planområdet er i dag i kke regi strert med opparbei dedeell er naturli ge torg ell er møtepl asser,
V erdi en regnes somlit en. En utvi kli ng i tråd med pl anf orsl aget vi l gi møtepl asser av
vari erendestørrel ser som l egges ti l i nngangsparti enei næri ngsbyggene. Gang- og sykkel veg
f øres gj ennomområdet, f or å kunnebi dra ti l ytterl i gere li v l angs akti ve næri ngsfasader.
Ut vi k li ng i t råd med p l an f or sl aget
Det er l agt i nn f øri nger i pl anf orsl aget somgår på at i nngangssoner ti l næri ngsareal eneskal
utf ormes sommøtepl asser/mindre torgdannel ser. I till egg ti l dette er det l agt opp ti l gang-og
sykkel vei er, sombi nder sammen området nord/sørog øst/vest. Dette bygger opp under det å
danne godemøtepl asser f or nærmilj øet, somer en av i ntensj onenei pl anarbei det.
O m f an g
Basert på det ovenstående, er det vurdert at en utvi kli ng av pl anområdet med f ormål endret ti l
boli g og næri ng, vi l f å et stort positi vt omfang i f orhol d muli gheter f or møtepl asser i nnenf or
pl anområdet og vurderi ngsområdet. Dette er begrunnet med at pl anområdet har en ” sentral ”
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pl asseri ng i etabl erte boli gområder, samt behov f or bredere til bud i nnenf or di versenæri ng og
dagl i gvare. En utbyggi ng i tråd med f orsl aget regnes somstort positi vt med tanke torg og
møtepl asser.

Samlet vurderi ng f or
torg og møtepl asser

V erdi 0-alt ernati vet

Omfang pl anf orsl ag

lit en

stor

Konsekvens(etter
gj ennomf øri ng av
avbøtendetilt ak)
M i ddel s ti l stor
positi vt (++/+++)

7.11 R O S-ANA L Y SE
Na t u r - og m il j øf or h ol d
Området er i kke kl assi f i sert i f orhol d ti l erosj on. Sannsynl i gheten f or skred ell er grunnbrudd
er vurdert somsvært lit en.
Planområdet er i kke f l omutsatt. Terrenget li gger på kote+ 82,6-84,2.El ven li gger på kote+
64,4-64,9.Rel ati ve hi stori skeverdi er ti l vannstanden i det berørte området vi ser at vannet i kke
har steget mer enn 3,73 m.o.h.,og med dagens vannstand i el ven er det i kke nok ti l å f øre ti l
skader på pl anområdet, git t at området i kke senkes vesentli g f or å utj evne f orskj ell er i areal et
f or utbyggi ng av boli ger. Samlet ri si ko vurderes somuendret i f orhol d ti l dagens sit uasj on.
Det pl anl egges grøntområder somvi l kunnehåndtere mindre vannmengder, men større
vannmengder vi l bl i en utf ordri ng. Git t at det bygges i nf rastruktur somer dimensj onert f or
fremtidi g nedbørvurderes ri si ko total t sett somredusert sammenli gnet med dagens sit uasj on.
Det vi l oppstå klim aendri nger med mil dere og kortere vi ntre, varmere og tørrere somre og
med nedbørom høsten. Hel e Norge vi l oppl eve ekstreme nedbørsmengder of tere.
Planområdet er i kke spesi el t værutsatt.
Det er krav ti l si kri ng mot radongass.Ringeri ke kommune/Buskerud f yl ke er bl ant det f yl kene i
Norge som er regi strert som radonutsatt, da det i grunnen er regi strert al unski fer, men i f øl ge
NGUs kartdatabaseA reali s er det i kke radonfare i nnenf or sel ve pl anområdet.
Området li gger i kke værhardt til . Hva gj el der brann, skal prosj ektet l egge ti l rette godetilt ak
f or evakueri ng og brannsi kri ng.
Sår b ar e n at u r om r åd er og ku l t u r m il j ø
I f øl ge kartdatabase M ilj østatus er det i kke noen utrydni ngstruede arter i nnenf or
pl anområdet. Det er regi strert kult urminner/bygni nger med høy verdi på pl anområdet. Di sse
f orutsettes revet somf øl ge av pl anf orsl aget.
T ekni sk og sosi al i n f r astr uk t u r
Det er god dekni ng på skol e, med noemindre dekni ng f or barnehage. Det er i gangsatt
utredni ng av aktuell e tomter f or barnehage i nærområdet. Det er pl aner om å l eggenoen
servi cetil bud ti l området, sådet kan utvi kl es et nærsenter. Øvri ge servi cetil bud vi l være i
umiddel bar nærhet i Hønefosssentrum. Det l egges ti l rette f or busshol depl assi nnepå
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pl anområdet. Koll ekti vdekni ngen regnes som god. HønefossFj ernvarme har konsesj on i
Hønefoss,og det er til knytni ngspli kt i nnenf or konsesj onsområdet.
Etabl eri ng av ny ri ngl edni ng mell om Hønengata og I ndustri gata si krer brannvannsdekni ng i
hel e området, samt bedrer si rkul asj on på vannet. Det er ti dvi s probl emer med til bakesl ag i
kj ell ere i området, og l edni ngnettet nedstrøms er i dårli g f orf atni ng. Etabl eri ng av nytt og
separat l edni ngnett vi l ha et positi vt omfang f or området og tilli ggendeområder.
V i r k som h et og d r i f t
Det vi l ti l ti der være anl eggstraf i kk ti l pl anområdet, sammen med en byggepl asssomvi l ha
noehøye konstruksj oner og li knendefrem ti l byggetilt akeneer ferdi gstilt . Det bør, f ør byggi ng
i gangsettes, sendes brev ti l naboer og skol en angående anl eggsti den, sli k at man i størst muli g
grad f orbereder nærområdet på hva som skal skj e. Det må ogsåvurderes hvorvi dt det er
nødvendi g å gj erde i nn områder somer under oppf øri ng.
Det f orventes en økni ng i godstraf i kk på j ernbanen, somvi l kunnef øre ti l mer støy og
vi brasj oner. Samtidi g vi l eksi sterendeog nye bygni nger skj erme f or støy og støv fr a bilt rafi kk i
Hønengata. V ed impl ementeri ng av tilt ak mot støy i fasader og ved støymur i terreng,
reduseres støygener også f or øvri g bebyggel se i området. Det antas at ri si kobil det reduseres.
Forventet samlet økni ng av bil er f rem ti l 2023er 20%. Dette regnes i kke som en særli g stor
ell er merkbar økni ng. Det er i beskri vel sen av tilt aket f oresl ått hvordan trafi kken kan si kres
gj ennomå byggeut venstresvi ng f ra kryssHønengata/I ndustri gataog Hønengata/Dronni ng
Ragnhil ds vei . Det er vi kti g at di ssetilt akene er på pl assf ør behovet kommer. A lt såbør
vei systemet være f erdi g f ør området tas i bruk. Ogsåsystemet f or gang- og sykkelt rafi kk skal
være på pl assti dli g i prosessen. Planområdet endres stedvisog i hovedsakfr a i ndustri - ti l
boli gf ormål . Som en f øl ge av dette vi l det være f l ere barn og unge soml eker i området tett
i nnti l j ernbanen. Det still es strengekrav ti l si kri ng i tråd med l ovverk.
M il j øf agli ge f or h ol d
Samlet sett vurderes ikk e pl antilt aket å medf øre noe økni ng i ri si koni vå f or milj øet og
omgi vel senei og rundt pl anområdet. Det vi l uansett være en midl erti di g økt ri si ko i
anl eggsfasen sommå håndteres, både når det gj el der krav ti l i nngj erdi ng av anl eggsområdet,
samt pl anl eggi ng av anl eggsvei er og ri ggområder sli k at det i kke utgj ør f are f or barn og unge.
Det antas at det kan være f orurensede masser i området og dette må håndteres i den vi dere
pl anl eggi ngen f or å f orhi ndre f orurensni ng av andre områder og eventuell e
dri kkevannskil der.
Sabot asj e og t er r or h and li n ger
Prosj ektet er i seg sel v i kke et sabotasj e- /terrormål .
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8 SAMME NSTILLI NG OG K O NK L USJ O N
Nedenstående tabel l er en samlet fremstilli ng av konsekvenser av tilt aket satt opp mot 0alt ernati vet.
Konsekvenser i f orhol d ti l 0alt ernati vet
Trafi kk og Transport

V erdi (gj el dende
regul eri ng)
M i ddel s god verdi

Omfang

Konsekvens

M i ddel s ti l
stort positi vt
omfang(++)

Koll ekti vtrafi kk

M i ddel s god verdi

L it e (++)

Støy og l uf t

M i ddel s verdi

Spill vann, overvann og
vannf orsyni ng

L it en verdi

Annen tekni sk i nfrastruktur og
milj ø

L it en verdi

Forurenset grunn, grunnvann
og resi pi enter

L it en verdi

L it e positi vt
omfang (++)
M i ddel s ti l
stort positi vt
omfang (++)
M i ddel s ti l
stort positi vt
omfang (++)
L it e positi vt
omfang (+)

M i ddel s ti l
stor positi v
konsekvens
(++/+++)
L it en positi v
konsekvens
(+)
Ubetydeli g (0)

Kult urminner, kult urmil j ø og
kult url andskap

M i ddel s positi v
verdi (++)

Stort negati vt
omfang (---)

Grønnstruktur

L it en negati v verdi
(-)

Stort positi vt
omfang(++)

Torg og møtepl asser

L it en negati v verdi
(-)

Stort positi vt
omfang (+++)

SA M L ET VU RDERI NG AV
KONSEKVENSER AV
PLA NFORSLAGET

M i ddel s
positi vt (++)
Stor positi v
konsekvens
(+++)
L it en ti l
middel s
positi v
konsekvens
(+/++)
Stor negati v
konsekvens
(++/---)
Stor positi v
konsekvens(/+++)
M i ddel s ti l
stor positi v
konsekvens
(-/+++)
M i ddel s
positi v
konsekvens
(++)

Saml et vurderi ng av konsekvenser av pl anfor sl aget er sål edes satt ti l mi ddel s positi v
konsekvens(++)
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O pp su m m er i n g
Oppsummeri ngen består av en i ndi vi duel l oppsummeri ng av all e postene det er vurdert
konsekvenser f or, og f øl ger med en sammenstilli ng f or å gi den samlede vurderi ngen.
Trafi kk og transport
Kommunepl an f or Ringeri ke har mål om en milj ømessi g bærekrafti g utvi kli ng. Ak tuel t
område er i fastsatt pl anprogram omtal t somet bydel ssenter f or den nordl i ge del en av
Hønefoss.Funksj onen sombydel ssenter ønskes f orsterket. Økt boli gbyggi ng /
l okal sentervi rksomhet i sentrumsnære områder som egner seg f or betj eni ng med gang-,
sykkel - og koll ekti vtraf i kk er en ønsket utvi kli ng. En utbyggi ng av bol i gdel en i f orsl ag ti l
områderegul eri ng antas kun å kreve tilt ak f or gang- og sykkelt rafi kk, samt si kri ng mot
j ernbanen. A nbef al t alt ernati v (1) f or gang- og sykkel vei gj ennomområdet, antas å trekke ti l
seg en trafi kkmengde som er større enn nyskapt gang- og sykkelt raf i kk i området.
Nyskapt bilt rafi kk fratrukket trafi kk f ra eksi sterendevi rksomhet antas i kke å skape vesentl i ge
avvi kli ngsprobl emer f or bilt rafi kken.
En større f orretni ngsutbyggi ng kan trekke ti l seg en del bilt rafi kk somi kke har l okal karakter
og dermed ha en uønsket påvi rkni ng på Hønengata og kapasit eten i kryssområdene. Det er
derfor l agt opp ti l en moderat utvi kli ng av f orretni nger i området, somi hovedsak kun har
kapasit et ti l å betj ene den l okal e bydel en og noe av areal et nord f or sentrum, og dette antas å
være ønsket i f orhol d ti l utvi kli ng av området som l okal senter. Dette betyr i praksi s en
utvi del seav eksi sterende areal er ved Coop med ca. 2000m2, samt et nytt f orretni ngsareal
l enger sørvest på ei endommen med ca. 2800m2 handel .
A tkomst f or trafi kk ti l området antas i hovedsak å bel aste kryssene med I ndustri gata og
Dronni ng Ragnhil ds vei . Dersomdet oppstår sit uasj oner med kø kan traf i kken også bel aste
kryssene ved Hønen all é. Trafi kantene til passer seg f ort og vel ger ruter som gi r best
fremkommeli ghet.
I pl anarbei det f or vedtatt regul eri ngspl an f or f v 35 Hønengata er det blit t gj ennomf ørt
regi streri nger og trafi kkanal yser, og det har vært f l ere møter f or å i nf ormere om pl anarbei det
og f å i nnspil l ti l dette. Det har vært spesi el t mye kontakt med grunnei ere og næri ngsdri vende i
næri ngsområdenesør f or Dronni ng Ragnhil ds vei , men det er i kke oppnådd eni ghet om
atkomstf orhol d. Dette f orutsettes l østved grunnervervsfasen.
Trafi kkanal ysenei f orbi ndel semed vedtatte regul eri ngspl an f or f v 35 Hønengata, vi ser at
trafi kkmengdene i 2023vi l li gge på kapasit etsgrensen (i maksimaltim en) i f orhol d ti l å ha en
f orutsi gbar og god traf i kkavvi kli ng. Større trafi kk vi l særli g gi kø i si devei ene søri
pl anområdet; i K rokenvei en, I ndustri gata og Dronni ng Ragnhil ds vei øst f or Hønengata. Det
er 20 % traf i kkvekst somer l agt ti l grunn f or sit uasj onen i 2023.
Ul ykkesfrekvensen i området er ca. 60% høyere enn vanli g på til svarendevei er. Forbedri ng av
trafi kksi kkerheten er et hovedmål i godkj ent regul eri ngspl an f or opprusti ng av Hønengata, og
vi l f orbedres ytterl i gere ved gj ennomf øri ng av f orel i ggendeområderegul eri ngspl an f or Øvre
Hønengata øst. Planf orsl agets samlede trafi kkøkni ngen på 10% regnes i kke somstor, og
samtidi g vi l krysni nger og gangareal er etabl eres og f orbedres.
Sikri ng av gang- og sykkelt rafi kken generel t og spesi el t trafi kk av skol ebarn ti l og fra Ull erål
skol e er en vesentli g utf ordri ng. Foresl åtte traséer f or gang- og sykkelt rafi kk gj ennom
området er et vi kti g el ement i dennesammenheng. Planer f or utvi kli ng av Ringeri ksbanen har

106

pågått i mangeår, og f orutsetni ngenef or pl anarbei det endrer seg stadi g. I dag er det lit e
sannsynl i g at eksi sterende traséf or j ernbanen i området bli r en del av f remtidi g
Ringeri ksbane/Bergensbane. En ny stor utredni ng er på trappene i Jernbaneverket.
Eksi sterendej ernbanetraséom Roa kan imi dl erti d f å økt godstrafi kk i f remti den. Det er
sannsynl i g at en byggegrensemot j ernbanen på 20 meter er til strekkeli g (dettehar etter1.
Gangshøringblitt justerttil 21 meterfor næring,og 26 meterfor bolig. Det er f oresl ått l agt
gang-sykkel vei med mini mum avstand ti l j ernbanen på 15 m. Byggegrensemot j ernbanen må
avkl ares med Jernbaneverket. Del er av pl anområdet li gger i gul sone, men hoveddel en er i kke
støyutsatt. Det avsettes pl assti l eventuell e avbøtendesi kri ngstilt ak mot j ernbanen med
boli gbyggi ng i nn mot eksi sterendej ernbane.
I f orsl aget ti l områderegul eri ng f or Øvre Hønengata øster det f oresl ått at parkeri ng f or
boli gbebyggel sen l egges under markpl an og at parkeri ng ti l næri ngsvi rksomhet l egges på
markni vå. Dette er et godt pri nsi pp. K rav ti l antal l parkeri ngspl asser regul eres i henhol d ti l
kommunal e normer.
Det må til rettel egges f or uni versel l utf orming i det nye bol i gområdet, næri ngsareal eneog i
f orhol d ti l ny gang- og sykkel vei gj ennomområdet. Dette er spesi el t vi kti g f or skol etrafi kk og
f or at traf i kk mell om bol iger og l okal e f orretni nger/kontorer. Når Hønengata opparbei des etter
ny regul eri ng vi l til gj engeli gheten f or all e bl i bedre. Det er vi kti g at den pl anl agte
utbyggi ngen er best muli g til passet pl anl agte endri nger i Hønengata.
Gjennomrekkefølgebestemmelsene,
sikreskrav til opparbeide
lse for
deler av Hønengata,samttilrettelegging for kryssingfor fotgjengere.
Tilt aket er vurdert ti l å ha en mi ddel s ti l stor posi ti v konsekvens (++ / ++ + ) f or tr afi kk
sammenli knet med 0-alt er nati vet.
Endringerfør 2.gbh:
Formål merketV1 i tidligere plankartvar lagt inntil vegglivettil bebyggelsei Hønengata71,65
og 69. Detteformåletflyttes og omdøpestil f_SKV1, og leggesnå i eiendomsgrense.
Veien vil
markeressom felles i plankartog bestemmelser.
Parkeringsplasser
som ble vist her på
situasjonsplanen
fjernesogså.Eiendommenekan med ny plan opprettholdeden bruk som de
har i dag.
Det er tegnetny atkomstfra Hønengata
- inn til Industrigata,i henholdtil plan for rv 35
(Statensvegvesen)og innover vei merketf_SKV1 på plankartet.Veien er dimensjonertfor
størrekjøretøy(12m)til/fra eiendommenei Hønengata71,65og 69 sådagensdrift kan
opprettholdes.Se skisseunder.
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Figur44 Illustrasjonav avkjørselbasertpå tegningerfra COWI

Trafikkmønsteret internt på boligområdeter endret.(se illustrasjon).Det er lagt fokus på å
tilretteleggefor sambrukav trafikkareal,og dermedikke invitere til bilbruk internt på området
annetenn til boligene.Arealet merketf_SKV2 i plankartet(grønt i illustrasjon nedenfor)er
tiltenkt som enveiskjørtvei for boligene.Dette for å oppnåen gatefor flerbruk, der bilen ikke
er hovedaktør,men myke trafikanterfår leggepremissene.Det er ikke tillatt for
gjennomkjøringi dennegatenfor noenandreenn beboereog renovasjon/redning.
Veien
knytter sammentiltenkte forbindelserfor gang- og sykkelveiernord og sør i planområdet.
(markertpå illustrasjonen)
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Figur45 Diagrampå trafikkorganisering.Rødelinjer er forbeholdt fotgjengere,blå er gang- og sykkelforbindelser,og grønt
markert felt er gatetun.

Bestemmelseom veiers stigningsforholder tatt ut av bestemmelsene.
Dette er dekketav Statens
VegvesenshåndbokN100 som det visestil i bestemmelsene,
og det er unødvendigå ta
forbeholdi et relativt flatt område.
Veg med tilhørendegang- og grøftarealer tatt ut av plankartet,da felt BKB1 (tidligere F/K) nå
har fått plankrav.Internveierforutsettesløst ved detaljreguleringav områdeBKB1 og BKB2.
Trafikktall
Etter at planenhaddeligge ute på begrensethøring,utførte Rambøllytterligereberegningerav
forventettrafikk for felteneuten plankrav,felteneB1 og B2.
Totalt arealbolig i tidligere plan: 18000 m2
Totalt arealnæringi tidligere plan: 4500m2
Totalt areali gjeldendeplanforslagbolig: 18750m2
Totalt arealnæringi gjeldendeplanforslag:0 m2
Med de faktorenesom ble brukt i notatetfra 2013blir biltrafikken slik:
B1: 6750m2 x 4,5/100= ca. 300 turer per døgn
B2: 12000m2 x 4,5/100= 540 turer per døgn
Totalt ca. 840 turer per døgn
Tidligere plan ville ha gitt følgendebiltrafikk:
18000m2 bolig x 4,5/100= 810 turer per døgn
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4500 m2 næring= 1200-2000turer per døgn(avhengigav arealfordelingenmellom forretning,
kontor og lager)
Totalt ca. 2000-2800turer per døgn
Talleneover er bruttotall, slik at dennyskaptetrafikken er bruttotallenef ratrukkettrafikk fra
arealersom vil endrerbruk som følge av tiltaket. Trafikknotatetfra 2013 anslårbiltrafikken fra
Industrigaten4 til 300 turer per døgn.
Konklusjonener at et rent boligprosjektskapervesentligmindrebiltrafikk ennet prosjektmed
nærings- og forretningsareal.
Gjennomrevidertebestemmelser,
er det sattkrav til opparbeidelsefor deler av Hønengata,og
tilretteleggingfor krysningspunkterfor myke trafikanter.
Skolevei
Det er utarbeidetet egetnotatom skoleveierav COWI. Det henvisestil vedlegget.
Det er ogsåfastsattrekkefølgekravtil sikker skolevei.Dette innebærerutbedringav
eksisterendekryssingover Hønengata.Det er sattkrav til innleveringav dokumentasjonpå
løsningtil rammetillatelse.Løsningskal godkjennesav kommunen.Det er sattkrav til
gjennomføringav sikringstiltak før det kan gis brukstillatelsetil boliger innenforplanområdet.I
forbindelsemed arbeidet medsikker skoleveier det utarbeidetet notatav COWI (NotatSkoleveifra Øvre Hønengataøst,24.03.2017), som beskriverløsningerfor sikker kryssing.
Notat følger planmaterialetsom sendesut i forbindelsemedbegrensethøring.

Figur46 Diagram som viserplanlagt skolevei.

Frisikt
Frisiktsonerer tegnetinn på plankartet.
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Avkjørsler
Avkjørselspilermot Hønengatahar fått navn som i Vegvesenetsplan: FA- 1 og FA- 2.
Det er lagt inn /utkjøringspilfra BV (Shell) til DronningRagnhildsvei, i henholdtil plan 335.
Det er lagt inn /utkjøringspil fra f_SKV1 til Hønengata.
Det er lagt inn/utkjøringspilfra BF1(Sletta)til f_SKV1.
Det er sattenveispil fra o_SKV4 til f_SKV2, og ut i f_SKV1.
Det er lagt til en inn/utkjøringspilfra BKB2 til o_SKV5.
Gjennomrekkefølgebestemmelser
, sikresfølgendekrav for å iv areta en bestmulig
trafikksikkerhet:
«Tiltakenei reguleringsplanfor «Fv.35 Hønengata
» på strekningenfra parsellsluttved
Kr okenveientil kryssetmedIndustrigataskal væreferdigstilt før det blir gitt brukstillatelse
for byggetrinn1. På strekningener det særsklit behovfor fotgjengerkryssingermedforsterket
belysning, hvoravat en av de blir lysregulert.»
«Tiltakenei reguleringsplanfor «Fv.35 Hønengata
» på strekningen fra Industrigata til og
medDronning Ragnhilds vei skal væreferdigstilt før det blir gitt brukstillatelsefor byggetrinn
2.»
«Gjennomføringav Hønengatagjøresmeden gjennomføringsavtale
medStatensvegvesen.
Detaljtegningerfor gjennomføringav «Fv. 36 Hønengata
» skal godkjennesav Statens
Vegveseni god tid før anleggsstart.
»
Koll ekti vtrafi kk
Økt boli gbyggi ng og l okal sentervi rksomhet egner seg f or betj eni ng med gang- og
sykkelt rafi kk og kol l ekti vtrafi kk er en ønsket utvi kli ng. Planområdet har en sentral
beli ggenhet med en naturli g bussbetj eni ng f ra Hønengata. Gangavstand mel l om boli ger og
busshol depl asser ved I ndustri gata bli r på mell om 100 og 300 meter. Det er vi kti g å ha f okus
på at gangrutene i nnenf or det nye boli gområdet til rettel egges med mest muli g naturl i ge
f orbi ndel ser f rem ti l busshol depl assenei Hønengata.
Gj ennomf øri ng av tilt ak somer f oresl ått i regul eri ngspl anen f or f v35 Hønengata, utarbei det
av Statens vegvesen, anbefal es utf ørt samlet. Dette bør gj ennomf øres somet offentl i g
f i nansi ert prosj ekt.
Handli ngsprogram f or koll ekti vtransport i Buskerud 2014-2017tar opp utvi kli ngen av
busstil budet. I handli ngsprogrammet f oresl ås det å sette i gang en utredni ng av busstil budet
i nternt i Ringeri ksregi onen i 2015.Samtidi g f oresl ås det en utredni ng av koll ekti vtrafi kk på
strekni ngen Ringeri ke-A kershus/Osl o. Busstil budet i Hønengata i dag vurderes somrel ati vt
godt med 3-5 avganger i timen i rushti den. Eksi sterendej ernbanetraséom Roa kan f å økt
godstraf i kk i fremtiden. Detalj regul eri ngspl anen f or f v35 Hønengata er tatt i nn i pl anf orsl aget
f or utbyggi ngen av Øvre Hønengata øst, og f orutsettes l agt ti l grunn f or utbyggi ngen. I den
vedtatte regul eri ngspl anen f or utbedri ngen av gaten er det f orutsatt å benytte sammen tverrsnit t
somf or den nedre del en av Hønengata. Tilt akenesomer f oresl ått f orutsettes å gi
godenok trafi kal e f orbedri nger i nnti l mer permanente l øsni nger kan etabl eres; somet
fremtidi g hovedvei nett i Hønefoss.V i dere er f ormål et med regul eri ngspl anen å si kre
til strekkeli g areal og beskri ve hvordan tilt ak skal utf ormes.
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I pl anen er det f orutsatt kantstopp f or bussene. Dette gi r bedre pri orit eri ng av busstrafi kken i
f orhol d ti l øvri g traf i kk. Opphol dsti den på hol depl assbli r kortere. Busshol depl asseneer
hovedsakel i g l okali sert på samme sted somi dag, men noef orskj øvet.
For å oppnå f ormål ene med pl anf orsl aget f oresl ås generel l opprusti ng av området med
f øl gende el ementer:
• busstopp i kj ørebanen
• fartsgrense 40 km/t
• opphøyde gangf el t
• stengni ng av noen avkj ørsl er
• kryssutbedri nger
• tosi di g sykkel fel t
• bredere f ortau
Tilt aket er vurdert ti l å ha en lit en positi v (+) konsekvensf or koll ekti vtr afi kken.
Passas
j ergrunnl aget vi l øke.
Støy og l uf t
Området er lit e støyutsatt i dag. En utbyggi ng som f oresl ått vi l utgj øre en økt
trafi kkbel astni ng på ca 10%, noesomi kke gi r utsl ag i økt støybel astni ng f or eksi sterende og
nye bol i ger, ell er økt l uf tf orurensni ng. Hva gj el der støy f ra j ernbane, er trafi kken sålit en at
dette i kke er regnet som et probl em. V ed økt traf i kk, vi l det kunnevære nødvendi g med
enkelt e støyskj ermingsti l tak, men da status på Ringeri ksbanen endai kke er bestemt, er i kke
dette utredet i det vi dere arbei det. Det er satt en byggegrensemot j ernbane på 15 m til gangog sykkelvei, og eventuell e støyskj ermingstilt ak kan påregnes å etabl eres i dennesonen,
alt ernati vt l okal t ved boli gprosj ektene. Det er satt krav ti l vi dere støyutredni nger ved
byggesøknad.
Tilt aket er vurdert ti l å ha en ubetydeli g (0) konsekvensf or støy og l uf t sammenli gnet med 0alt er nati vet.
Spill vann, overvann og vannf orsyni ng
En utbyggi ng vi l f øre med seg endri nger ti l det bedre, da tilt ak f or å bedre sit uasj onen f or
overvannshåndteri ng l egges i nn somavbøtende tilt ak. Området har i dag en tål eli g sit uasj on
med tanke på at det er en l av bel astni ng på området, samtidi g er det store, harde f l ater, og små
areal ti l å ta i mot overvannet.
Tilt aket er vurdert ti l å ha mi ddel s positi v (++) konsekvensf or spill vann,overvannog
vannf orsyni ng sammenl i gnet med 0-alt er nati vet.
Annen tekni sk i nfrastruktur og milj ø
Omfanget av den anbefal te energil øsni ngen oppsummeres sommedi um ti l stor. Fj ernvarme er
en svært f ormål stj enli g energil øsni ng f or byggene, og presterer vært godt i et klim aperspekti v.
Til knytni ng ti l f j ernvarmenettet vi l dessuten bi dra positi vt ti l energi systemet i Hønefosssomen
hel het. Omleggi ng ti l f j ernvarme i bygg med hel el ektri sk oppvarming, samt bruk av
smarte, i nnovati ve l øsni nger, somf or eksempel sol cell er, vi l heve prestasj onen ytterli gere.
Tilt aket er vurdert ti l å ha en stor positi v ( + + + ) konsekvensf or annen tekni sk i nfr astr uktur og
milj ø sammenli gnet med 0-alt er nati vet.
Forurenset grunn, grunnvann og resi pi enter
Dagens sit uasj on, med hensyn på f orurenset grunn, til si er at det er mistanke om f orurensni ng
på området. Dette på grunn av de uli ke i ndustri vi rksomheteneog f orretni ngsvi rksomhetene
somhar hol dt ti l på ei endommeneopp gj ennomde si ste 50-60 år. Samtli ge av ei endommene
er til f ørt f yllm asser av ukj ent oppri nnel sesomkan i nnehol de f orurensni ng. De f l este av
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bygni ngen på ei endommeneer fr a peri oden 1950-1980.En peri odeda det var vanl i g å benytte
bygni ngsmateri al er med i nnhol d av milj øgi f ter som tungmetall er og PCB. Dette kan ha l ekket
ut av bygni ngen og f orurenset j ordsmonnet. Det er derfor behov f or en i nnl ededemilj øtekni sk
grunnundersøkel sef or å f å en til fredsstill endeoversi kt over f orurensni ngssit uasj onen på
området. Dersomdet påvi ses betydeli g f orurensni ng på området, bør det undersøkes om det er
fare f or at f orurensni ngen spres ti l Randsel va ell er ti l grunnvannsf orekomsten sombefi nner
seg rett østf or området.
Det er lit en verdi knyttet ti l f orurensedemasser. Dersommassene er rene, vi l de ha en noe
større verdi da de kan gj enbrukes både i nnenf or og utenf or til taksområdet. M est sannsynl i g
i nnehol der massene noe f orurensni ng, og har derfor en lit en verdi .
Det er pl anl agt å byggeboli ger og næri ng på de aktuell e ei endommene. Bol i gområder anses
somf øl somareal bruk, og f orurensni ngstil standen i øverste meter av massene må til fredsstill e
til standskl asse2 ell er l avere. Næri ngsområdeneog parkeri ngspl assenemå til fredsstill e
til standskl asse3 ell er l avere i øverste meter av massene. Dersommassene har en
f orurensni ngsgrad høyere enn det somer till att, må det utf øres tilt ak. Dette vi l gi en positi v
effekt f or området og ti l grensendeområder sompåvi rkes av eventuel l f orurensni ng, sombli r
renere dersomf orurensede masser f j ernes. Dersommasseneall erede er rene vi l i kke tilt aket ha
noen ef fekt, verken positi vt ell er negati vt med hensyn på f orurenset grunn. Da det er mest
sannsynl i g at massene er f orurenset, vi l tilt aket troli g ha en positi v ef fekt på
f orurensni ngstil standen i området f ordi f orurensede masser trol i g må f j ernes.
Tilt aket er vurdert ti l å ha lit en ti l mi ddel s positi v (+ /++ ) konsekvensf or for ur enset gr unn,
grunnvann og resi pi enter. En utbyggi ngav pl anområdet vi l f øreti l en oppryddi ng i eventuel t
for ur ensede masser .
Kult urminner, kult urmil j ø og kult url andskap
Bebyggel sen i nnenf or pl anområdet er i dag li te sammenhengende, med preg av både el dre og
nyere i ndustri - og næri ngsbygg. I Kult urminneregi streri ngen i Hønef osssentrum (2000-2001)
har tre av bygni ngenebl i tt vurdert ti l å ha høy verneverdi f or l okal og regi onal i dentit et. En
utbyggi ng i tråd med til taket vi l komme i konf li kt med di ssebygni ngene. Eksi sterende
bygni nger på pl anområdet må ri ves. I og med at bygni ngene må ri ves ti l f ordel f or pl anl agt
bebyggel se, vurderes samlet somstort negati vt.
Tilt aket er vurdert ti l å ha en stort negati v konsekvens (---) f or kult urmi nnene på
pl anomr ådet.
Endringerfør 2.gbh:
Fylkeskommunenkommentertei merknadat planområdetgrensertil områdemed gravhaug,og
at det derfor er hensiktsmessig
å innarbeidebestemmelser
som sikrer stansingav arbeidved
funn av automatisk fredetekulturminner.Bestemmelsen
er innarbeidet.
Grønnstruktur
Planområdet har i ngen etabl ert grønnstruktur, sett bort fr a Kongshaugen. Dette området vi l
være et til skuddog en i nngangsport ti l rekreasj onsområdet l angs Randsel va, og vi l være
beregnet f or barn og unge, der de kan def i nere si ne egne områder f or opphol d.
Planområdet fremstår nærmere somen ødel eggendestopp f or den omkri ngli ggende
grønnstrukturen. Det er et mål å skapestoresørvestvendtuterom/gårdsrommed
tverrforbindelsertil Kongshaugen
. Dette vi l i gj en underbyggesammenhengen
pl anområdet står i . Grøntrabattenel angs næri ngstomter i Hønengata f orsterkes.
Tilt aket er vurdert ti l å ha en stor positi v konsekvens ( + + + ) sammenli knet med 0-alt er nati vet
når det gj el der gr ønnstr uktur .
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Torg og møtepl asser
Dagens sit uasj on i nnehol der i ngen f unksj oner som krever torg ell er møtepl asser, og hell er
i ngen l ekepl asser. V erdi en er vurdert somlit en. Tilt aket, hvi s utf ørt på en god måte, vi l bi dra
ti l å samle nærmilj øet og gi møtepl asser av f orskj elli g karakter ti l et område hvor det i dag er
l angt ti l et naturl i g samli ngspunktf or barn og voksne. Det er l agt i nn f øri nger i pl anf orsl aget
somgår på at i nngangssoner ti l næri ngsareal ene skal utf ormes sommøtepl asser/mindre
torgdannel ser. I till egg ti l dette er det l agt opp ti l gang-og sykkel vei er, sombi nder sammen
området nord/sørog øst/vest, og sommøtes i areal er avsatt ti l fremtidi g næri ngsbebyggel se
nærmest Hønengata. Dette bygger opp under det å dannegodemøtepl asser f or nærmilj øet,
somer en av i ntensj onen i pl anarbei det. Basert på det ovenstående, er det vurdert at en
utvi kli ng av pl anområdet med f ormål endret ti l boli g og næri ng, vi l f å et stort positi vt omfang
i f orhol d muli gheter f or møtepl asser i nnenf or pl anområdet og vurderi ngsområdet. Dette er
begrunnet med at pl anområdet har en ” sentral ” pl asseri ng i etabl erte bol i gområder, samt
behov f or bredere til bud i nnenf or di verse næri ng og dagl i gvare. En utbyggi ng i tråd med
f orsl aget regnes somstort positi vt med tanke torg og møtepl asser.
Til taket er vurdert ti l å ha en mi ddel s positi v konsekvens (++) sammenli knet med 0alt ernati vet når det gj el der torg og møtepl asser .
Endringerfør 2.gbh:
I merknadfra fylkesmannenble det kommentertat det ikke er heldig å ha uteoppholdsarealer
i
sin helhet på tak, det ble da refererttil tidligere forslagmed kombinertformål, BFK. Det er nå
ikke lengeraktueltmed kombinertformål her, og uteoppholdsarea
ler og lekeplasserligger nå
på terreng.Fylkesmannenba ogsåom at det skulle settesstøykravpå lekeplasserog
uteoppholdsarealer.
Dette er innarbeideti bestemmelser.
Påutbyggingsfeltenehvor det er angitt BYA og plankrav,er dettegjort for at eksisterende
virksomhetskal kunnefortsetteinnenfordagensrammersålengedet ikke gjøresstore
endringer. Taket i BYA er derfor lagt tett opptil dagensutnyttelse,menmed noe marginfor å
tillate mindreendringer(f.eks ombyggingav inngangsparti,øager/avfallshåndteringer
el).
Innsigelse
Når det gjelderinnsigelsentil Statensvegvesenviser vi til §5.5.i PBL hvor det går frem at
innsigelseskal fremmessåsnartsommulig i en planprosesssamtbegrensningerpå
mulighetentil å fremmeinnsigelsepå f orhold det tidligere kunnevært fremmetinnsigelsetil.
Endringenav planforslagetetteroffentlig ettersyn,medførerikke prinsippielleendringersom
gir grunnlagfor innsigelse.Endringenmedførerriktignok en økningi andelenboliger, men
den er ikke veldig stor og går på bekostningav næringsarealet,
noe som reduserergenerert
trafikk til området.(noelavere ÅDT).
I innsigelsenfra SVV er det lagt til grunnen veiklassevi ikke finner i håndboka.Det vi finner
som kommernærmester H6 vei. Vi stiller spørsmålved hvilke vurderingersomer gjort i
denneforbindelseog ogsåhvordandet kan forenesmed SVV`s regulering335 – Hønengata
og søknadeneom avvik som ble gjort i dennesammenhengen.
I reguleringssaken
der SVV
som sektormyndighetregulerteHønengata for å bedreforholdenefor gåendeog syklendeble
det lagt opp til kryssingi plan uten lysregulering,underganger ikke omtalt somen mulig
løsning.
Høsten2018ble det avholdtmeklingsmøtemedStatensVegvesen, og planforsl aget somnå
foreligger,er godkjentav vegvesenet.
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Risi ko- og sårbarhetsanal yse
Tabel l under vi ser samlet ri si kovurderi ng:
K on sekve n s :

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. A l v or li g

4. Sv ært al v or l i g

4. Sv ært
sa nn s yn li g

x

xx x

3. Sann s yn li g

xx

xxx x

xx

x

2. Lite sannsynlig

xx

xx

xx x

xxxxx x

xx

xxx x

Sann s yn li gh et :

1. Usannsynlig

x

Hendel ser som er vurdert å være sannsynl i ge ti l svært sannsynl i ge og/ell er ha al vorli ge ti l
svært al vorli ge konsekvenser, krever tilt ak, j f . tabel l 2. Hendel ser med sli kt ri si koni vå
kommenteres her nærmere:
Na t u r - og m il j øf or h ol d
Området er i kke kl assi f i sert i f orhol d ti l erosj on. Sannsynl i gheten f or skred ell er grunnbrudd
er vurdert somsvært lit en. Planområdet er i kke f l omutsatt. Terrenget l i gger på kote+ 82,684,2. El ven li gger på kote+ 64,4-64,9.Rel ati ve hi stori skeverdi er ti l vannstanden i det berørte
området vi ser at vannet i kke har steget mer enn 3,73 m.o.h.,og med dagens vannstand i el ven
er det i kke nok ti l å f øre ti l skader på pl anområdet, git t at området i kke senkes vesentli g f or å
utj evne f orskj ell er i areal et f or utbyggi ng av boli ger. Samlet ri si ko vurderes somuendret i
f orhol d ti l dagens sit uasj on.
Det pl anl egges grøntområder somvi l kunnehåndtere mindre vannmengder, men større
vannmengder vi l bl i en utf ordri ng. Git t at det bygges i nf rastruktur somer dimensj onert f or
fremtidi g nedbørvurderes ri si ko total t sett somredusert sammenli gnet med dagens sit uasj on.
Det vi l oppstå klim aendri nger med mil dere og kortere vi ntre, varmere og tørrere somre og
med nedbørom høsten. Hel e Norge vi l oppl eve ekstreme nedbørsmengder of tere.
Planområdet er i kke spesi el t værutsatt.
Det er krav ti l si kri ng mot radongass.Ringeri ke kommune/Buskerud f yl ke er bl ant det f yl kene i
Norge somer regi strert somradonutsatt, da det i grunnen er regi strert al unski fer, men i f øl ge
NGUs kartdatabaseA reali s er det i kke radonfare i nnenf or sel ve pl anområdet. Området l i gger
i kke værhardt til . Hva gj el der brann, skal prosj ektet l eggeti l rette godetilt ak f or evakueri ng
og brannsi kri ng.
Sår b ar e n at u r om r åd er og ku l t u r m il j ø
I f øl ge kartdatabase M ilj østatus er det i kke noen utrydni ngstruede arter i nnenf or pl anområdet.
Det er regi strert kult urmi nner/bygni nger med høy verdi på pl anområdet. Di ssef orutsettes
revet somf øl ge av pl anf orsl aget.
T ekni sk og sosi al i n f r astr uk t u r
Det er god dekni ng på skol e, med noemindre dekni ng f or barnehage. Det er i gangsatt
utredni ng av aktuell e tomter f or barnehage i nærområdet. Det er pl aner om å l eggenoen
servi cetil bud ti l området, sådet kan utvi kl es et nærsenter. Øvri ge servi cetil bud vi l være i
umiddel bar nærhet i Hønefosssentrum. Det l egges ti l rette f or busshol depl assi nnepå
pl anområdet. Koll ekti vdekni ngen regnes som god.
HønefossFj ernvarme har konsesj on i Hønefoss,og det er til knytni ngspli kt i nnenf or
konsesj onsområdet.
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Etabl eri ng av ny ri ngl edni ng mell om Hønengata og I ndustri gata si krer brannvannsdekni ng i
hel e området, samt bedrer si rkul asj on på vannet. Det er ti dvi s probl emer med til bakesl ag i
kj ell ere i området, og l edni ngnettet nedstrøms er i dårli g f orf atni ng. Etabl eri ng av nytt og
separat l edni ngnett vi l ha et positi vt omfang f or området og tilli ggendeområder.
V i r k som h et og d r i f t
Det vi l ti l ti der være anl eggstraf i kk ti l pl anområdet, sammen med en byggepl asssomvi l ha
noehøye konstruksj oner og li knendefrem ti l byggetilt akeneer ferdi gstilt . Det bør, f ør byggi ng
i gangsettes, sendes brev ti l naboer og skol en angående anl eggsti den, sli k at man i størst muli g
grad f orbereder nærområdet på hva som skal skj e. Det må ogsåvurderes hvorvi dt det er
nødvendi g å gj erde i nn områder somer under oppf øri ng.
Det f orventes en økni ng i godstraf i kk på j ernbanen, somvi l kunnef øre ti l mer støy og
vi brasj oner. Samtidi g vi l eksi sterendeog nye bygni nger skj erme f or støy og støv fr a bilt rafi kk i
Hønengata. V ed i mpl ementeri ng av tilt ak mot støy i fasader og ved støymur i terreng,
reduseres støygener også f or øvri g bebyggel se i området. Det antas at ri si kobil det reduseres.
Forventet samlet økni ng av bil er f rem ti l 2023er 20%. Dette regnes i kke som en særli g stor
ell er merkbar økni ng. Det er i beskri vel sen av tilt aket f oresl ått hvordan trafi kken kan si kres
gj ennomå byggeut venstresvi ng f ra kryssHønengata/I ndustri gataog Hønengata/Dronni ng
Ragnhil ds vei . Det er vi kti g at di ssetilt akene er på pl assf ør behovet kommer. A lt såbør
vei systemet være f erdi g f ør området tas i bruk. Ogsåsystemet f or gang- og sykkelt rafi kk skal
være på pl assti dli g i prosessen. Planområdet endres fra i ndustri - ti l boli gf ormål . Som en f øl ge
av dette vi l det være f l ere barn og unge soml eker i området tett i nnti l j ernbanen. Det still es
strengekrav ti l si kri ng i tråd med l ovverk.
M il j øf agli ge f or h ol d
Samlet sett vurderes i kke pl antilt aket å medf øre noe økni ng i ri si koni vå f or milj øet og
omgi vel senei og rundt pl anområdet. Det vi l uansett være en midl erti di g økt ri si ko i
anl eggsfasen sommå håndteres, både når det gj el der krav ti l i nngj erdi ng av anl eggsområdet,
samt pl anl eggi ng av anl eggsvei er og ri ggområder sli k at det i kke utgj ør f are f or barn og unge.
Det antas at det kan være f orurensede masser i området og dette må håndteres i den vi dere
pl anl eggi ngen f or å f orhi ndre f orurensni ng av andre områder og eventuell e dri kkevannskil der.
Sabot asj e og t er r or h and li n ger
Prosj ektet er i seg sel v i kke et sabotasj e- /terrormål .
Li tter at u r og k il d er
Di rektoratet f or samf unnssi kkerhet og beredskap (DSB) (2010): Samf unnssi kkerhet i areal pl anl eggi ng – K artl eggi ng av ri si ko og sårbarhet. HR 2156.
www.ngu.no Norges geol ogi skeundersøkel ser
www.artsdatabanken.no
www.ri ngeri ke.kommune.no
www.di rnat.no Di rektoratet f or naturf orvalt ni ng
www.nve.no Norges vassdrags- og energi di rektorat
www.askel adden.no
Statens vegvesen: ” Vegval g – nasj onal vernepl an” (2000)
Anal yser/utredni nger som f øl ger pl anf orsl aget.
Saml et vu r d er i n g
I konsekvensutredni ngen er det vurdert at konsekvenser f or enkelt e tema vei er tyngre enn
andre, når man skal vurdere konsekvensene av tilt aket samlet. Dette gj el der f or trafi kk og
transport, torg og møtepl asser/uteareal og kult urmi nner. Av di sseer det vurdert at tilt aket har
en negati v konsekvens f or kult urminner.
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Resterendetema er utredet, men det er i l øpet av utredni ngsarbei det konkl udert med at di sse
l øses med val g av tekni ske til pasni nger, og di ssekravene ti l avbøtende tilt ak er i nnarbei det i
pl anf orsl aget og si kret i pl ankart og bestemmel ser. Det er derf or val gt at di ssei kke skal
till egges spesi el l vekt i den total e sammenstilli ngen, da de ti dli gere nevnte tema vei er tyngre i
f orhol d ti l tilt akets påvi rkni ng f or nærområdet og samf unn. Dette gj el der f or temaene
koll ekti vtransport, spill vann, overvann og vannf orsyni ng, støy og l uf t, eventuel l f orurensni ng
i grunnen.
Det etabl eres et nærsenter i en del av Hønefosshvor det er mange sombor, men hvor det er f å
til bud. Det vi l gj ennomtilt aket skapes en i dentit et omkri ng nærsenteret, en bydel .
A ttrakti vit eten ti l området, både nær- og f j ernvi rkni ng, vi l økes betrakteli g. Til bud som
strøksl ekepl assog sosi al e møtepl asser er ogsåvi kti g f or nærområdet. Å etabl ere et nærsenter
er i tråd med byutvi kli ngsanal yser, egnethet sett opp mot f yl kesdel pl an f or handel , servi ce og
senterstruktur, og ri kspol iti sk bestemmel seom kj øpesentre. En utvi kli ng i tråd med tilt aket
i nnebærer at en får en sammenhengendegang og sykkel vei gj ennomområdet, sombi drar ti l å
kobl e boli gområder nor dog sørbedre sammen. En reduksj on og regul eri ng i antal l utkj ørsl er
mot f yl kesvei øker traf i kksi kkerheten i området. Å bedre i nf rastrukturen såpassi et område
somer i nnenf or sentrumsavgrensi ngen og i et kol l ekti vknutepunktvei er tungt.
På bak gr unn av dette er det v ur dert at til taket saml et har en middel s posi t i v
konsekvens, og at pl anf or sl aget dermed kan anbef al es.
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9 AV BØTE NDE T I LT A K
Det er gj ort mange avbøtendetilt ak, de somomhandl er temaene somvei de tyngst i
konsekvensutredni ngen er nevnt under.
En vi kti g del av områderegul eri ngen er at næringsbebyggeøle
og boli gene over bli r så
attrakti ve sommuli g. For å si kre dette har vi l agt i nn bestemmel ser om reli ef f og endri ng av
materi al e i fasader. A ll e buti kker skal ha i nngang ut mot gaten.
For både nærområdet og sel ve pl anområdet er det vi kti g at boli gene bli r attrakti ve, med
attrakti ve uteareal er. Det er lagt inn krav til minsteuteoppholdsareal
i bestemmelser,
samt
krav til lekearealer.Der hvor det i kke er f orhage men vi ndu, i f ørste etasj e, skal det være bedd
eller andreskjermendetiltak utenfor.
Eksi sterendevannf orsyni ng ti l området er vi a eksi sterendePE-l edni nger i I ndustri gata og
Hønengata. V annl edni ngen i I ndustri gata må l egges om i f orbi ndel semed utbyggi ngen da
dennekommer i konf li kt med nye bygg. Tilt ak sometabl eri ng av ny ri ngl edni ng mell om
Hønengata og I ndustri gata si krer brannvannsdekni ngen i hel e området samt bedrer si rkul asj on
på vannet.
L it t er at ur og k il d er
Di rektoratet f or samf unnssi kkerhet og beredskap (DSB) (2010): Samf unnssi kkerhet i ar eal pl anl eggi ng – K artl eggi ng av ri si ko og sårbarhet. HR 2156.
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Bakgrunn
Forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst var på høring og offentlig ettersyn i
perioden 25.06.2014 – 12.09.2014. Det kom inn 15 uttalelser til planforslaget. I dette
dokumentet er hver enkelt uttalelse oppsummert og kommentert av Halvorsen & Reine AS
og rådmannen.
Halvorsen & Reine har kommentert uttalelsene på vegne av Hønefoss Nord
Eiendomsutvikling AS og Coop Østafjells SA, som er ansvarlige for utarbeidelsen av
planforslaget.
Forslaget ble endret, det reviderte forslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden
19.06.2017-17.08.2017. Endring ble gjort på bakgrunn av økt boligandel i B1.
Merknadene er kommentert i siste del av dokumentet.
I høringsperioden kom Statens vegvesen med innsigelse på bakgrunn av trafikksikkerhet.
Innsigelsen ble løst etter mekling i desember 2018.
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MERKNADSBEHANLING ETTER
FØRSTEGANGSBEHANDLING
1. Rådmannens felles kommentar etter førstegangsbehandling og høring
Oppstart og planprogram
Planforslaget er et resultat av en lang planprosess. Oppstart av planarbeidet ble varsla
høsten 2011, og planprogrammet ble fastsatt av formannskapet 17.04.2012.
Planprogrammets kapittel 6.7 omhandler samarbeidsform. Her står det blant annet at det
skal opprettes ei arbeidsgruppe hvor grunneiere kan delta med en representant hver,
sammen med representanter fra kommunen. Videre står det at det bør utarbeides en avtale
om kostnadsdeling.
Etter fastsetting av planprogrammet har det vært 3 møter i arbeidsgruppa. I tillegg var det et
åpent møte 13.08.2014 hvor flere grunneiere i planområdet deltok. Videre skal det holdes et
møte 30.06.2015, før sluttbehandling av planforslaget. Grunneierne har hatt ulike planer og
tidsperspektiv for utvikling av sine eiendommer. Noen behov er felles og berører alle i
planområdet, f.eks. intern infrastruktur som vei, vann og kloakk.
Bakgrunnen for planforslaget
Alternativ 2 i planprogrammet innebar å se bort fra eiendomsgrensene i planområdet. Det
har vist seg å være vanskelig å følge disse føringene. Rådmannen har derfor åpna for at
Coop Østafjells SA og Hønefoss nord eiendomsutvikling utarbeider et planforslag med
utgangspunkt i fastsatt planprogram. Dette har vært gjort i tett samarbeid med rådmannen.
Coop Østafjells SA og Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS har gått sammen og leid
konsulent for å utarbeide et forslag til plan. Øvrige grunneiere har ikke ønsket å delta like
aktivt i planarbeidet, til tross for flere oppfordringer.
Dette er bakgrunnen for at F1, F2, B, I1 og I2 er foreslått regulert i tråd med dagens situasjon
og utnyttelse. Foreslått utnyttelsesgrad tar høyde for mindre tiltak/påbygg. Dersom det er
ønske om en høyere utnyttelse eller et annet formål, krever dette ytterligere utredninger
f.eks. når det gjelder trafikk. Det er derfor satt krav om detaljregulering som må gjennom en
egen planprosess dersom utnyttelse eller formål skal endres for overnevnte områder.
Plantype
Planen er fremmet som en områderegulering etter plan- og bygningsloven § 12-2. Dette er
en kommunal plantype, som i utgangspunktet utarbeides av kommunen. Kommunen kan
likevel overlate til private å utarbeide et forslag til områderegulering innenfor de rammer
kommunen fastsetter, slik det er gjort for Øvre Hønengata øst.
Detaljeringsgrad
En områderegulering kan detaljeres tilstrekkelig slik at rammene for byggesøknader er
ivaretatt, og at detaljregulering derfor ikke er nødvendig. For Øvre Hønengata øst er det satt
krav om detaljregulering for F1, F2, B, I1 og I2. Grunneiere eller andre kan ved behov starte
opp en planprosess for å legge til rette for utvikling av disse eiendommene.
Planforslaget tar i all hovedsak utgangspunkt i eksisterende eiendomsgrenser. Hønefoss
nord eiendomsutvikling AS og Coop Østafjells SA ønsker å utvikle og utnytte sine
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eiendommer. At det er har vært andre løsninger i området fram til i dag kan ikke være til
hinder for dette.

2. Grunneiere og leietakere i planområdet
2.1 Marcodor Eiendom AS, 09.09.14
Oppsummering

Marcodor Eiendom AS ser positivt på utbygginga, men ber om at det
skal være likhet for loven for alle i planen. Alle eiendommene i
planområdet bør få samme muligheter til utvikling. Ønsker at utnyttelse
og gesimshøyde skal være tilnærma lik BFK.

H&Rs
kommentar

Viser til rådmannens kommentar.

Rådmannens
kommentar

Viser til felles kommentar på side 2.

2.2 Sletta DA, 08.09.14
Oppsummering

V1 er lagt i eiendomsgrensa til Hønengata 65 og 69, uten at drift og
sikkerhet til disse eiendommene er vurdert eller tatt hensyn til. Planen
tar ikke hensyn til tinglyst privatrettslig avtale mellom vegvesenet,
Hønengata 65, 69 og 71, og Hønengata 67 AS. V1 legges inntil
fasadeliv i Hønengata 71. Dette er utilrådelig da det er rømningsvei
med utadslående dører her, samt propanskap på yttervegg.
Parkeringsplasser langs østfasade av Hønengata 69 kan ikke
etableres, da det er varelevering med semitrailere her.
Planforslaget er ikke i tråd med Rambølls illustrasjon fra notat datert
05.11.13, som er basert på tegninger fra vegvesenet. Det er tilnærmet
umulige utkjøringsforhold for semitrailere til Industrigata. Sletta DA
stiller seg undrende til dette.
V1 bør gjøres om til o_V1 med trase som vist i Rambøllnotat.
V1 skal serve F1, F2, BFK og PP2. V1 bør derfor være offentlig for å
avskjære diskusjon om bruk og fordeling av vedlikeholdskostnader. Det
forutsettes at V1 ikke får begrensninger mht. tunge kjøretøy for
varelevering.
Gangvei o_GS3 må flyttes fra sørsiden av Hønengata 69 til nordsiden,
slik at den gir en helhetlig linje for gående/syklende, og bedre løser
atkomsten østover til boligdelen. Dette vil gi handlende fra vestsiden av
Hønengata kortere atkomst.
Illustrasjonsplanen viser parkering langs østsiden av Hønengata 69.
Dette kan ikke etableres uten å samtidig ødelegge varelevering. Sletta
vil med denne løsningen miste 71% av eksisterende parkeringsplasser.
PP2 må derfor defineres som parkering for alle kunder i området, og det
må tinglyses rett til parkering for kunder til forretninger/kontor i
Hønengata 69 og 71.
F1 må omdefineres til BFK1, som vil dekke dagens bruk og fremtidig
utbygging. F1 inneholder i dag butikker, restaurant, kontorer og leilighet.
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BYA må økes til 80%, minimum 60%, tilsvarende bakenforliggende
eiendommer. Viser til møte 13.08.14, der det ble uttalt at de høyeste
bygg skal ligge mot Hønengata.
Av hensyn til likhet og framtidig bruk må BYA for felt B, bensinstasjon,
økes fra 40 % til 60. Illustrasjonsplanen viser 4 parkeringsplasser lagt
direkte i innkjøring til pumpene. Tankbiler/trailere trenger plass.
I rekkefølgebestemmelse § 6 pkt. 11 om overvannsplan, bør det stå at
fordrøyningsbasseng for overvann og overløp til sikkert sted må være
ferdig utbygd før byggetillatelse for FK og BFK kan gis.

H&Rs
kommentar

V1 er lagt på samme sted som i vedtatt plan 335 utarbeida av Statens
vegvesen. Tidligere tinglyste og inngåtte privatrettslige avtale mellom
vegvesenet og Hønengata 65, 69 og 71, samt 67: Permanent trasé og
utforming vil bli fastlagt i fremtidig reguleringsprosess, eller når
kommunen har gitt de nødvendige tillatelser etter plan- og
bygningsloven. Atkomstveiens trasé er midlertidig, og kan eventuelt
endres/omlegges i samsvar med vedtatt reguleringsplan, eller ved
senere utbygging av eiendommen som vegretten hefter på. Eventuell
endring/omlegging av vegretten, skal skje etter at Ringerike kommune
har gitt de nødvendige tillatelser til omlegging av felles atkomstveg etter
plan- og bygningsloven(…) Den midlertidige vegretten kan ikke avlyses
før ny vegrett er etablert og tinglyst på eiendommen. Avlysning av den
midlertidige vegretten som er regulert i denne avtale, kan ikke gjøres
uten samtykke fra rettighetshaver og SVV.
Tas til etterretning.
Grunnen til at skissen lagt på forsiden av nevnte notat ikke er identisk
med foreliggende illustrasjonsplan, er at dette er en arbeidstegning fra
tidligere i prosessen. Det har skjedd endringer i vurderingene og
utviklingen av prosjektet, som har ført til en noe annerledes situasjon.
Premissene er de samme. Forslagsstiller vil understreke at atkomster er
sikret i henhold til juridisk avtale, men at trasé over gnr/bnr 86/250 er
foreslått endret, også dette i henhold til avtale.
Tidligere nevnte avtale sier under punkt 6: ”(…) Fremtidig vedlikehold
og drift av ovennevnte atkomstveger på denne eiendommen er SVV
uvedkommende, og vil påligge rettighetshaverne og brukerne av vegen
med en forholdsmessig fordeling av vedlikeholdskostnader etter
omfanget av den enkeltes bruk.”
Om dagens situasjon, hentet fra mailkommunikasjon med teknisk i RK:
Veiene du spør etter ligger under Øvrige Veier i lista. Disse har ikke fått
noen egen bruksklasseinndeling og da gjelder følgende:
Veiens bruksklasse = BK8
Tillatt vogntoglengde = 12,40m
Tillat kjøretøybredde = 2,55m
Maks totalvekt = 32 tonn
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Revidert forslag til plan organiserer området BFK og GS4 noe
annerledes. Dette taler for at plassering o_GS3 ligger som foreslått. Vi
har vurdert det til at gangveien ligger bedre forbundet til gangfeltet over
Hønengata slik det ligger nå. Samtidig ligger den også nærmere gangog sykkelveien lengst sør i planområdet. Den er lagt i forhold til plan fra
SVV for Hønengata, i tilknytning til regulert gangfelt.
Plassering av parkering langs fasade er en feil, og skal rettes opp.
Plassene flyttes fra fasade og reetableres på østlig del, innenfor
eiendomsgrenser, slik det er vist på SVV sitt utsnitt. Det er ikke naturlig
at PP2 som ligger på eiendom 86/250 skal dele parkeringsområde med
tilgrensende eiendommer.
Viser for øvrig til rådmannens kommentar.
Viser for øvrig til rådmannens kommentar.
Tas til etterretning
Rådmannens
kommentar

4. Kommunale veger innebærer kostnader til drift og vedlikehold.
Rådmannen har foreslått at ringveien om Dronning Ragnhilds vei,
Industrigata og tverrvei i mellom disse skal være offentlig. Rådmannen
anbefaler at veier ut over dette skal være private.
V1 må endres til f_V1, og det må angis i bestemmelsene at denne skal
være felles for tilliggende eiendommer.
7. F1 er i dag regulert til industriområde i reguleringsplan nr. 13.
F1 er ikke utredet med tanke på boligformål i planprosessen for Øvre
Hønengata øst. Endring til boligformål utløser problemstillinger blant
annet knytta til støy og uteoppholdsarealer. Endring av formål må derfor
evt. tas som en egen planprosess.
Viser for øvrig til kommentarer fra H&R samt felles kommentar på side
2.

2.3 Tonys matglede 15.08.14
Oppsummering

Planforslaget vil gjøre det vanskelig, nærmest umulig, å fortsette
virksomheten. Dette gjelder V1. Konsekvenser oppsummert:
Gassanlegg må flyttes
Rømningsveier må flyttes
Varelevering må flyttes
Andre tekniske installasjoner må flyttes

H&Rs
kommentar

Viser til rådmannens kommentar.

Rådmannens
kommentar

Viser til felles kommentar på side 2.
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2.4 Flügger Norway AS (Hønengata 69) 09.09.14
Oppsummering

Flügger er i utgangspunktet positive til regulering og utbygging av
området, men er usikre på hvordan planene for kjøring og
vareleveringer vil bli håndtert, og hvordan dette vil påvirke butikk og
kunder. Flügger er avhengig av tilkomst og parkering for kunder, og god
plass for varelevering via rampe på byggets østside. Varelevering skjer
tidvis med lastebiler som krever plass. Tas det hensyn til dette, og
tilgjengeligheten blir minst like god som i dag, ser de ingen problemer i
foreslått regulering.

H&Rs
kommentar

Innspill tas til orientering. H&R understreker ønske om samarbeid for å
finne en omforent løsning som på beste måte ivaretar forhold rundt
varelevering, kunder, myke trafikanter og beboere.

Rådmannens
kommentar

Viser til kommentar fra Halvorsen & Reine, og felles kommentar på side
2.

2.5 Bilbygg AS v/Eiendomsspar AS 10.09.14
Oppsummering

Bilbygg AS sin eiendom (felt I1) reguleres i planforslaget til dagens
bruk, som er industri. Eier ønsker å se eiendommen i sammenheng
med utviklingen i strøket, og ønsker på sikt når eksisterende
leiekontrakt utløper å se på en annen bruk av eiendommen.
Eiendommen ønskes regulert til byggeområde for bolig/forretning/kontor
(BFK) med utnyttelse på 60 % BYA, og maks gesimshøyde på 24
meter. Dette vil gi en tilsvarende situasjon som for Hønengata 67.

H&Rs
kommentar

Viser til rådmannens kommentar.

Rådmannens
kommentar

Viser til felles kommentar på side 2.
Bilbygg AS har tidligere i prosessen bedt om bekreftelse på at de ikke
tas med i planen. Rådmannen ga da tilbakemelding om at eiendommen
inngår i planavgrensninga som formannskapet har vedtatt. Bilbygg har
vært varsla på ordinær måte i planprosessen, og har i tillegg mottatt
innkallinger og kopi av referater fra møter i arbeidsgruppa.
Bilbygg AS sin eiendom er i dag avsatt til generelt erverv i gjeldende
kommuneplan (forretning, industri, kontor og lager). Dagens virksomhet
(Scania) vil ikke passe inn i et område som skal utvikles til et
bydelssenter med næring og boliger. Formannskapet vedtok 17.06.14
sak 123/14 følgende: Det skal som en del av kommuneplanprosessen
vurderes nærmere hvilket formål gnr/bnr 86/285, Scania, (felt I1 på
plankartet) skal ha i framtida.
Rådmannen forholder seg til dette vedtaket, som innebærer at endring
av formål skal vurderes i kommuneplanprosessen og ikke i
områdereguleringa. Rådmannen foreslår imidlertid å endre formål for I1
i områdereguleringa til kombinert formål forretning/industri/kontor – i
tråd med gjeldende kommuneplan (generelt erverv). Krav om
detaljregulering opprettholdes.
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2.6 Hønefoss Nord Eiendom AS og Coop Østafjells SA, 04.09.14
Oppsummering

Kommentarer til bestemmelsene:
§ 2.2 pkt. 2 Bolig/forretning/kontor tilføyes: Arealer til parkering i bygg
medregnes ikke arealet (BRA) for forretning/kontor/bolig.
§ 3 pkt. 4: Avkjørsler er vist på plankartet. Fra Industrigata ut i
Hønengata er det ikke tillatt å svinge til venstre. Her skal det være tillatt
å svinge til venstre, dette må være en feil.
§ 6 pkt. 4 rekkefølgebestemmelser om infrastruktur: Det må settes ulike
krav til forskjellige byggeområder. Områdene B, I1, I2, F1 og F2 får
ingen kostnader per dato. Hvordan skal dette håndteres?
§ 6 pkt. 11 og 12 overvannsplan: Det må settes ulike krav til forskjellige
byggeområder. Utbygging av FK og BFK kan benytte eksisterende
overvannssett, men må tilpasses og tilkobles nytt og fremtidig nett, når
dette foreligger.

Rådmannens
kommentar

Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS ønsker nå at område BFK
reguleres til rent boligformål. Kommentar angående BRA og parkering
er derfor ikke lenger aktuell.
Bestemmelse om avkjørsel rettes opp iht. innspill.
Planforslaget legger ikke til rette for vesentlig utvikling av nevnte
områder. Rekkefølgebestemmelser for disse må fastlegges i
detaljreguleringer som legger til rette for utvikling av disse
eiendommene. Rekkefølgebestemmelser må knyttes opp mot tiltak som
utløser krav. Fordeling av kostnader må løses i utbyggingsavtaler.
Temaet drøftes i eget møte 15.06.2015.
Overvannshåndtering drøftes i 15.06.2015.

2.7 Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS 12.09.14
Oppsummering Viser alternativt forslag til veisystem, som på en annen måte
imøtekommer berørte eiendommers behov for atkomst og varelevering.

H&Rs
kommentarer

Det er utarbeidet en noe justert forslag til atkomst til eiendommer. Denne
er i tråd med privatrettslige avtaler, og ivaretar atkomst for tilstrekkelig
store biler (12m). Anlegg som tidligere var regulert til kombinert formål,
foreslås å regulere til rent boligformål. Det legges opp til en tydeligere
vegstruktur, og en tilrettelegging for noe gateparkering for gjester.
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Rådmannens
kommentar

Rådmannen mener foreslått vegsystem gir en god løsning.

2.8 Coop Østafjells SA 05.09.14
Oppsummering

Kommentarer til reguleringsbestemmelsene:
§ 1 pkt. 5: Dette forstås slik at det på PP1/FK samla skal være 10 %
grøntområder, medregna fast dekke til gangområder og torg.
§ 2.0, pkt. 6 parkering: Grunnet størrelsen på PP1 bør trær/busker
kunne plasseres i utkanten av plassen.
§ 2.1, pkt. 2: Spørsmål til bruk av utregning av BRA for forretning og
kontor, sett opp mot den reelle bruken av de ulike arealene.
§ 6 rekkefølgebestemmelser: Viser til sammenfallende punkt i felles
uttalelse med Hønefoss Nord Eiendomsutvikling AS.

Rådmannens
kommentar

I forslag til bestemmelse står det at skal være minimum 10 %
grøntområde/torg. Dette gjelder samla for PP1 og FK. Det er ikke angitt
hvor stor andel av de 10 % som skal være grønt, og hvor mye som skal
være torg. Et torg kan gjerne ha fast dekke. Gangområder på
asfalt/grått dekke mellom områder skal imidlertid ikke medregnes i de
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10 %. Grøntområde/torg skal dokumenteres i utomhusplan. Dette
presiseres i bestemmelsene.
Intensjonen med bestemmelsen er å dele opp parkeringsflatene for å få
et mindre dominerende inntrykk. Bestemmelsen har imidlertid
formuleringen "det skal tas sikte på", og dette innebærer rom for skjønn
og praktiske løsninger. Rådmannen mener trær med fordel kan
plasseres i ytterkantene, mens lavere busker kan nyttes for å dele opp
flaten.
Arealer nyttet til forretning skal medregnes i utnyttingsgraden for
forretninger i § 2.1.2. Det er ikke ønskelig å knytte bestemmelser opp til
den konkrete arealbruken i dagens bebyggelse. Framtidige endringer vil
da kunne gjøre at bestemmelsen blir vanskelig å bruke. Bestemmelsen
må derfor være generell, og dokumentasjon på areal nytta til forretning
dokumenteres i aktuelle byggesøknader.
Viser til rådmannens kommentar til den felles uttalelsen.

3. Regionale myndigheter
3.1 Jernbaneverket 03.11.14
Oppsummering

Det er sannsynlig at trafikken både på Roa-linjen og til Hensmoen vil
øke, og det er argumenter for at IC-pendelen til Hønefoss kan forlenges
til Hønengata eller Jevnaker. Dette betyr at det fremdeles råder stor
usikkerhet om fremtidig spor- og arealbehov i Hønefoss-området. På
bakgrunn av dette anbefaler Jernbaneverket at planen stilles i bero,
alternativt at bare den delen av planen som ligger lengst fra jernbanen
føres videre til vedtak. Formelt fremmes det innsigelse til planens
forslag om 20 m byggegrense mot jernbanen, og krav om 30 m både
over og under bakkenivå.
Det er foreslått to bestemmelser om byggegrenser, som kan gi
gyldighetsproblemer med henblikk på hverandre. I tråd med nevnte
innsigelse, forutsetter Jernbaneverket at det ikke åpnes for tiltak over
eller under bakkenivå nærmere enn 30 m fra spormidt.
Det anbefales at følgende tilføyes § 6 nr 9: Oppsett av godkjent
sikringsanordning gjøres i samråd med Jernbaneverket.

H&Rs
kommentar

Det er avholdt møte med Jernbaneverket 14.01.2015. Møtet
konkluderte med at man kan redusere kravet til avstand til jernbanen
noe. Byggegrense for byggeformål næring/industri settes til 21 m fra
senterlinje jernbane, byggegrense for byggeformål bolig settes til 26 m
fra senterlinje jernbane. Det ble også gitt signaler om at
støyskjermingstiltak og sikringstiltak kan legges nærmere jernbanen –
dette forutsettes utført i samråd med Jernbaneverket. Gang- og
sykkelveg kan reguleres langs byggegrense, i 4 meters bredde, slik
foreslått.
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Se kommentar over
Tas til etterretning.
Rådmannens
kommentar

Viser til kommentarer fra Halvorsen & Reine.
Tas til etterretning. Aktuelle bestemmelser rettes opp slik at de er i
samsvar med hverandre.
Foreslått tilføyelse til § 6 tas inn i bestemmelsene.

3.2 Statens vegvesen 09.09.14
Oppsummering

Med bakgrunn i oversendt materiale, kommunens vurderinger samt
plan 335 for Hønengata vedtatt 30.08.12, har ikke vegvesenet
merknader som er til hinder for kommunal sluttbehandling av planen.
Vegvesenet bemerker at atkomst FA1 (pil mellom F1 og F2 og videre til
område BFK) er uheldig. I bestemmelsene § 2.4 åpnes det for
etablering av underjordisk parkeringsanlegg på BFK. Vegvesenet
mener denne bør få atkomst via V1. Iht. bestemmelsene til vedtatt plan
335 er imidlertid FA1 felles avkjørsel for hele den delen av planområdet
som ligger sør for Industrigata. Dvs. over halve planen og alle de 3 nye
boligområdene.

H&Rs
kommentar

Pil mellom F1 og F2 er i henhold til vedtatt plan 335 for Hønengata.

Rådmannens
kommentar

Hovedatkomst for BFK skal være via V1. Som H&R skriver er atkomst i
tråd med vedtatt plan 335 for Hønengata. I denne planen er det en
bestemmelse om at det kun er lov å svinge inn fra sør og ut mot nord.
Rådmannen anbefaler å ta denne bestemmelsen inn i
områdereguleringen for Øvre Hønengata øst.

3.3 Buskerud Fylkeskommune 15.09.14
Oppsummering

Viser til uttalelse til oppstart datert 08.11.11, hvor de anbefaler
hensynssone bevaring kulturmiljø for verneverdige bygninger i
planområdet. Disse er i kommunens kulturminneregistrering gitt høy
verneverdi. Bygningene er i konsekvensutredningen foreslått revet, og
BF kan ikke se at muligheter for ombygging og ny bruk er vurdert.
Fylkeskommunen gjentar sin anbefaling om bevaring.
Fylkeskommunen minner om at planområdet grenser til et automatisk
fredet kulturminne (gravhaug), og ber om at varslingsplikten ivaretas i
bestemmelsene. Forslag til bestemmelse: Dersom det under
anleggsarbeidet skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen
varsles, jf. kulturminnelovens § 8,2. ledd.

H&Rs
kommentar

Forhold som taler for rivning er først og fremst byggenes sentrale
plassering sett opp mot ønsket om fortetting og at eiendommene i
denne delen av Hønengata har lav utnyttelse per i dag. Leiligheter her
vil kunne tilbys skole, barnehage, kollektivtransport, arbeidsplasser og
en rekke andre servicefunksjoner i gangavstand. Prosjektet vil slik sett

10

være i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging. Eksisterende bebyggelse kan ikke sies å stå i
en klar sammenheng med den øvrige bebyggelsen på området, og
derfor kan man ikke nødvendigvis si at noe av det opprinnelige miljøet
vil gå tapt. Bygningene er vurdert til å være lite hensiktsmessige
vedrørende omgjøring fra næring til bolig, men det er ikke utført en
tilstandsvurdering av de eksisterende byggene.
Kommentar angående kulturminneloven § 8 tas til etterretning, og
tilføres reguleringsbestemmelsene. Forslag til ny bestemmelse
innarbeides (ordrett) i de endelige bestemmelsene.
Rådmannens
kommentar

Rådmannen støtter vurderingen om å rive bygningene, og viser for
øvrig til kommentar fra H&R.

3.4 Fylkesmannen i Buskerud (FMB) 04.09.14
Oppsummering

Fylkesmannen anser at sentrale miljøfaglige forhold knyttet til deres
ansvarsområder i hovedsak er tilstrekkelig utredet og ivaretatt, men har
noen ytterligere kommentarer, spesielt knyttet til barn og unge og støy.
Barn og unge: Fylkesmannen viser til rikspolitiske retningslinjer for barn
og unges interesser, anbefalinger fra NIBR og Byggforsk, samt
kommuneplanens retningslinjer. Lekeplasser er ikke avsatt på
plankartet, men sikret gjennom bestemmelser. Fylkesmannen
forutsetter at det etableres lekeplasser i tilstrekkelig antall og størrelse,
og ber om at bestemmelsene konkretiseres slik at dette i større grad blir
ivaretatt i tråd med overnevnte anbefalinger.
Utearealer på tak: Det åpnes for at hele uteoppholdsarealet i BFK kan
plasseres på tak. Registreringer har vist at lekeplasser på tak i liten
grad har gitt attraktive arealer. Det kan og være utfordringer knyttet til
vinterbruk og sikkerhet. Uteoppholdsarealer på tak tilfører ikke nye
kvaliteter til bybildet eller grøntstruktur. Felles takterrasser skal ikke
være det eneste tilbud til uteoppholdsareal, men kun et supplement til
uterom og gårdsrom på bakkenivå. Fylkesmannen ber om at dette i
større grad blir ivaretatt.
Fylkesmannen forutsetter at barnerepresentanten er involvert.
Landskap: Fylkesmannen har tidligere bedt om at bebyggelse gis en
god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til
omkringliggende bebyggelse og bymiljø. Planforslaget er vurdert til å ha
stor negativ konsekvens for kulturlandskap, pga. konflikt med
verneverdig bebyggelse. Fylkesmannen viser til fylkeskommunen som
regional myndighet.
Naturmangfold: Kommunen anser at §§ 8-12 i naturmangfoldloven er
oppfylt. Gjennomgangen av de ulike prinsippene kunne imidlertid vært
mer konkret.
Handel: Med unntak av felt I1 ligger planområdet innenfor
sentrumsavgrensingen i fylkesdelplanen der kjøpesenter er tillatt.
Omfang og type handel må fastsettes ut fra kommuneplanens føring om
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lokalsenter for nordlig del av byen, eventuelt også annen type handel
som på grunn av areal- og transportbehov ikke er ønsket i sentrum.
Kommunen bør vurdere om det er ønskelig å fastsette type varehandel
noe nærmere gjennom bestemmelsene.
Støy: Støyutredning viser at det er behov for støyskjermingstiltak i form
av voll/skjerm langs jernbanen. Det kunne vært angitt mer konkrete krav
til støytiltak. Over 1-2 etasje vil støyskjermen ha liten effekt, og dette må
hensyntas ved utforming av bygg og planløsninger. Det er foreslått en
bestemmelse som skal sikre at et flertall av rom med støyfølsom bruk,
inkludert minst ett soverom, får støynivå utenfor vindu som tilfredsstiller
støygrensen i tabell 3 i støyretningslinjen T-1442/2012. Fylkesmannen
ber om at det stilles krav om at uteoppholdsarealer inkludert lekearealer
skal tilfredsstille støygrensene i tabell 3 i T-1442/2012. Fylkesmannen
anbefaler at det stilles krav om dokumentasjon på hvordan støykravene
skal ivaretas ved byggesøknad.
Luftkvalitet: Det er gjort vurderinger ut fra retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Rød sone for luftforurensning vil
strekke seg 5 meter inn fra vegkanten, mens gul sone vil strekke seg 10
meter inn fra vegkanten. I rød sone bør kommunen i utgangspunktet
ikke tillate etablering av boliger, mens det i gul sone må legges vekt på
at nye boliger, og spesielt uteoppholdsarealene, får så gode
luftkvaliteter som mulig.
Landbruks- og næringsmessige forhold: Fylkesmannen kan ikke se at
planforslaget kommer i vesentlig konflikt med landbruksinteresser av
nasjonal eller regional karakter.
Utnyttingsgrad: Fylkesmannen ser positivt på at det i byområder med
gangavstand til kollektivknutepunkter legges vekt på boligbygging med
høy utnyttingsgrad. Dette er i tråd med nasjonal politikk om økt
boligbygging og reduserte utslipp.

H&Rs
kommentar

Barn og unge: Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i
planleggingen ligger som en forutsetning for planarbeidet, og
lekeplasser tilpasset alder og med krav til størrelse skal sikres.
Uteareal, og størrelse på områdene som skal og kan brukes til
lekeområder, er romslige og ligger godt over nedre grense. Dagens
bestemmelse § 2.0 pkt. 7 sier:
Det skal settes av uteoppholdsareal for boliger:
MUA 15 m2 pr boenhet innenfor BFK.
MUA 25 m2 pr boenhet innenfor BB1, BB2 og BB3.
Arealet inkluderer felles uteoppholdsareal, takterrasser og private
balkonger. I område BFK, BB1, BB2 og BB3 skal det etableres
sandlekeplasser på minimum 50 m2 pr plass. Mellom områdene BFK,
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BB1 og BB2 skal det etableres en felles nærlekeplass med et samla
areal på minimum 250 m2.

Forslag til presisering, eventuelt innarbeide i reguleringsbestemmelse i
tråd med plankart:
I forhold til punktet angående lekeareal:
Det skal settes av uteoppholdsareal for boliger (MUA):
MUA 15 kvm pr boenhet innenfor BFK, hvorav minimum 10 kvm skal
være felles uteoppholdsareal.
MUA 25 kvm pr boenhet innenfor BB1, BB2 og BB3, hvorav minimum
20 kvm skal være felles uteoppholdsareal.

Arealer avsatt til lek inngår i det totale kravet til MUA. Det skal etableres
minimum 1 sandlekeplass med minimumsareal 50 kvm innenfor hvert
delområde. Det skal etableres 2 nærlekeplasser á 250 kvm pr stk;
alternativt 1 nærlekeplass på 500 kvm samlet. Disse skal enten ligge
innenfor BB1 eller BB2.

Utearealer på tak: Forslag til endring av bestemmelse § 2.2 pkt. 3:
Deler av uteoppholdsareal for bolig kan i sin helhet tillates lagt på tak
over forretningsareal, kombinert med areal på terreng (deles med BB1).
Terrassene over forretningsarealet skal ha takhager med flere felt med
større jorddybder som tilrettelegger for vekst av trær. Leiligheter i
etasjen over næringsarealet skal ha utgang med privat
uteoppholdsareal på terrassen over næringsarealet. Alle vinduer i første
boligetasje skal ha beplantningsfelt utenfor, der det ikke er privat
uteoppholdsareal.
Kommentert av rådmannen.
Landskap: Vedrørende bevaringsverdig bebyggelse, vises til svar til
Buskerud fylkeskommune.
Naturmangfold: Ønsket om at gjennomgangen av naturmangfoldloven
gjøres litt mer konkret, tas til etterretning.
Forslag til ytterligere presisering:
I henhold til naturmangfoldloven § 7, skal tiltaket vurderes ut i fra
prinsippene i lovens §§ 8-12. Under følger en redegjørelse for hvordan
disse prinsippene er ivaretatt.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Foreliggende registreringer viser ingen truede (rødlistede) eller
fremmede (svartlistede) arter innenfor planområdet. Med de innhentede
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opplysninger og foreliggende informasjon i Naturdatabasen
(Direktoratet for naturforvaltning), Artsdatabanken og miljøstatus.no
(Miljødirektoratet), er kunnskapsgrunnlaget vurdert til å være
tilstrekkelig.
§ 9 Føre-var-prinsippet
Innenfor planområdet er det kun bebyggelse og noe grønn
kantvegetasjon. Kunnskapsgrunnlaget i § 8 synes oppfylt, og
planforslaget vurderes til ikke å ha noen negative virkninger på
verneinteresser i området.
§ 10 Prinsippet om samlet vurdering
Konsekvenser av tiltaket anses som ubetydelige etter anleggsfasen.
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltakshaver skal bære alle kostnader ved eventuelle tiltak.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det er ønskelig å benytte mest mulig skånsomme metoder og teknikker
med tanke på miljø og drift av tiltaket.
Handel: Vedrørende omfang og type handelsvirksomhet vises det til
rådmannens kommentar.
Støy: Innspill tas til etterretning. Reguleringsbestemmelse vedrørende
støy skal formuleres slik at også uteoppholdsarealer inkludert
lekearealer skal tilfredsstille støygrensene i tabell 3 i T-1442/2012.
Videre planarbeid sikrer støyskjerming i fasaden, i tråd med gjeldende
retningslinje/TEK10.

Rådmannens
kommentar

2. Barnerepresentanten er involvert i planarbeidet på vanlig måte, ved
deltakelse på oppstartsmøte, samt som uttalepart ved oppstart og
høring og offentlig ettersyn.
6. Handel: Planforslaget åpner for forretninger uten at dette er nærmere
spesifisert. I kommuneplanens retningslinjer står det at området skal
være lokalsenter for den nordlige delen av byen, og at det kan tillates
forretninger som ut fra plassbehov, vareutvalg og transportbehov ikke
hører naturlig hjemme i sentrum. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i
2007. Etter dette er det utarbeida en handels- og byutviklingsanalyse
for Hønefoss. Kommunestyret vedtok 13.12.2014 at analysen tas med
som et innspill til videre kommuneplanlegging. Som en del av denne
saken vedtok kommunestyret at det kan tillates etablering av handel
med plasskrevende varer, møbler, brune- og hvitevarer som er arealog transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene.
Områderegulering for Hvervenmoen ble vedtatt i august 2014, og her er
det åpna for plasskrevende handel, samt handel med møbler, brune- og
hvitevarer. Det er ikke åpna for detaljhandel. Rådmannen ønsker ikke å
sette begrensninger for type handel i Øvre Hønengata øst, da dette er
et senterområde i kommuneplanen.
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Uttalelsen for øvrig tas til orientering, og det vises til kommentarer fra
H&R.

4. Kommunale råd og uttaleparter
4.1 Råd for funksjonshemmede, 28.08.14
Oppsummering

Forslag til områderegulering tas til orientering.

4.2 Trafikkrådet, 02.09.14
Oppsummering

Forslag til områderegulering tas til orientering.

4.3 Miljørettet helsevern, 02.09.14
Oppsummering

Miljørettet helsevern oppfatter at dette er et viktig område for fortetting
av byen og støtter planforslaget. De gjør oppmerksom på at det i
perioder har vært en del henvendelser fra naboer til kornsiloen om
forhold knyttet til omgivelseshygiene, og mye fugler, duer samt støv og
skadedyr. Det har ikke vært henvendelser de seneste årene. Miljørettet
helsevern anbefaler at gang- og sykkelatkomster prioriteres fremfor
biler inn til boligområdet, og at gangveier og grønnstruktur får god
universell utforming, herunder støyforhold og aktivitetstilbud.
Tilrettelegging for barn er viktig.

H&Rs
kommentar

Uttalelsen tas til orientering.

Rådmannens
kommentar

Uttalelsen tas til orientering.
Planforslaget prioriterer gang- og sykkel internt i boligområdet. Her
foreslås det kjørbare gang- og sykkelveger, og at biler kjører direkte i
parkeringskjeller. I tillegg er det lagt vekt på å etablere en
sammenhengende gang- og sykkelforbindelse gjennom området, da
dette er en viktig del av skoleveien for mange barn.

4.4 Utdypende om lekeplasser
Forslag
Sandlekeplass

50 per plass. Antall ikke angitt.

Nærlekeplass

2 x 250 - alternativt 1 x 500

Strøkslekeplass Ikke foreslått
Totalt

Krav i kommuneplanen

500
5000 i store boligområder.

15 per enhet i BFK
25 per enhet i BB1, BB2 og BB3

25 x enheter
25 x 240 = 6000

25 x240= 6000 kvm, hvorav
4800 kvm må være felles
uteoppholdsareal

I tillegg: BB3 og evt. I2.
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MERKNADSBEHANLING ETTER BEGRENSA
HØRING
5. Rådmannens felles kommentar etter begrenset høring av endret
planforslag
Følgende endringer er gjort fra førstegangsbehandling, og begrenset høring ved endring:
Redusert omfanget av næringslokaler for å åpne opp for flere boenheter, sammen med
andre forhold rettet etter førstegangshøring. Endringene inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Endring av byggegrense mot jernbanen
Innregulering av veg mot avkjørsel FA1
Endret vegføring på interne veger
Endret plassering av fortau
Endring av formålsgrense mellom B1, B2 og B3
Endring av formål BFK og PP2 til Bolig (nå B1)
Plankrav for BKB1
Endring av formål på BKB1 og BKB2 samt fjerning av regulert vei mellom disse
Krav til uteoppholdsarealer er skjerpet

Plassering av intern vei mellom BKB1 og BKB2 vil som følge av plankravet måtte vurderes
nærmere ved senere detaljregulering av områdene. Det er også lagt inn krav om
trafikkanalyse som viser kapasitet og nødvendige tiltak på vei.
Det er i tillegg gjort flere mindre justeringer for å imøtekomme merknader og tilpasse
planforslaget.
I forbindelse med forenklet høring av revidert planforslag for Øvre Hønengata øst, har det
kommet inn 7 merknader, hvorav en var en innsigelse fra Statens Vegvesen.
For øvrige kommentarer se tidligere beskrevet bakgrunn på side 3.

6. Regionale myndigheter
6.1 Fylkesmannen i Buskerud, 11.08.2017
Oppsummering

Anbefaler at bestemmelsene suppleres med at lekearealene skal
opparbeides på bakkenivå.
Påpeker at område B2 kan komme i konflikt med støy fra virksomheten
til kornsiloene. Uttalelsene fra Kornsiloene viser at deler av området er
støyutsatt i innhøstingssesongen i august og september. FM vurderer
allikevel at bestemmelser til planforslaget sikrer at dette hensynet
ivaretas. Påpeker enkelte forhold som kan sørge for at sikring mot støy
ivaretas.

H&Rs
kommentar

Merknad hensyntas, og presisering innarbeides i bestemmelser.
Merknad registrert. Enig i at planforslaget ivaretar forholdet gjennom
bestemmelser.
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Rådmannens
kommentar

Det er lagt inn i bestemmelsene § 4.1.5 at lekeareal skal etableres på
bakkenivå.

6.2 Buskerud fylkeskommune, 15.08.2017
Oppsummering

Påpeker at det bør utarbeides en bestemmelse under
fellesbestemmelser som omtaler meldeplikten jf kulturminnelovens §8,
2.ledd: «Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk
fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og
utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens
§8, 2.ledd.»
Anbefaler å utvide grønnstrukturen i størst mulig grad for å ivareta
siktlinjer mellom gravhaugen og landskapet rundt. FK stiller likevel ikke
noen krav til hvordan dette skal gjøres, da området allerede er tett
utbygd av boliger.
Har ingen merknader angående nyere tids kulturminner i forhold til
endringen av planforslaget. Opprettholder dog anbefalingen fra varsel
om oppstart angående bevaring av de fire bygningene med adresse
Industrigata 4, som er vurdert å ha høy verneverdi i Ringerike
kommunes registrering av kulturminner.

H&Rs
kommentar

Merknad hensyntas, og bestemmelse innarbeides.
Planforslaget opprettholder foreslått utstrekning av grøntområde. Det er
satt videre plankrav til områdene nærmest gravhaugene, og ytterligere
hensyn kan vurderes i forbindelse med utforming av detaljregulering.
Planforslaget opprettholder at ovenfor nevnte bygninger kan rives.

Rådmannens
kommentar

Forslagstiller har tatt uttalelse til følge, og har justert bestemmelser og
tilhørende dokumentasjon. Kulturminner er ivaretatt i § 1.5 under
fellesbestemmelser.

6.3 Statens vegvesen, 29.08.2017
Oppsummering

1. Påpeker at reguleringsplanen for fv 35 legger opp til
fartsdempende tiltak i Hønengata, som skulle legge føringer for
planlagt ombygging. Ombyggingen er gjennomført på søndre
del. Dessverre er ombygging av fv 35 i Øvre Hønengata utsatt
på ubestemt tid. Påpeker at dagens trafikk i Øvre Hønengata er
på 17700 ÅDT, og at fartsnivået er høyt. Deler av trafikken
kjører over fartsgrensen på 50 km/t. Ny E16 med planlagte
ombygginger av kryss, vil kunne avlaste trafikken i Øvre
Hønengata, men vil ikke være ferdigstilt før planlagt ombygging
av hele planområdet. Trafikktallene i Øvre Hønengata tilsier at
en eventuell kryssing mellom gang- og sykkelveg og kjørevegen
bør være planskilt eller signalreguleres.
2. SVV påpeker at planlagt kryssing i plan og med belysning ikke
vil være tilstrekkelig med den høye trafikken og hastigheten.
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SVV finner å måtte kreve en planskilt undergang.
3. SVV er uenig i trafikkanalysen sin konklusjon, som sier at en
økning med 2000 ÅDT er «ubetydelig til lite negativt» – og anser
denne å være stor, og noe som bidrar betydelig til trafikken i
Hønengata.
4. Notatet ”Skoleveg fra Øvre Hønengata Øst” beskriver opphøyd
kryss som tilstrekkelig for kryssing av Øvre Hønengata, forutsatt
skilting ned til 30 km/t. SVV påpeker at dette ikke er tilfellet i
dag, og at den planlagte nedskiltingen til 40 km/t heller ikke vil
være tilstrekkelig.
5. Avkjørsler må endres til å være i tråd med planen for fv 35:
- FA1 er kun inn fra og ut mot nord
- FA2 er ikke tillatt å svinge ut i Hønengata mot sør.
6. SVV har med bakgrunn i sitt sektoransvar for gående og
syklende, lagt inn innsigelse mot planen.
H&Rs
kommentar

1. Planforslaget legger opp til kryssing i plan, da med forslagsvis
opphøyd gangfelt som er belyst. Som SVV nevner over, bør
krysset være planskilt eller signalreguleres. Forslagsstiller
foreslår derfor at man kan innarbeide krav om signalregulering
etter 1. byggetrinn. Krav til planskilt kryss vil være vanskelig
gjennomførbart, både på grunn av topografi og økonomi. Må
sees på som en helhet i Hønengata, da man må påregne at
tiltak vil bli gjort i Øvre Hønengata, sammen med virkningen en
omlegging av andre tiltak og E16 etc vil ha, så vil forholdet være
godt ivaretatt.
2. Se kommentarer i forrige punkt.
3. Påpeker at trafikkutredningen er utført av fagkyndig. Påpeker
også at beregninger er konservative. Både kryss og overgang vil
ivareta sikkerhet på en god måte.
4. Se kommentar i pkt a. Påpeker også at lokal skilting av lavere
fartsgrense bør kunne vurderes av veimyndighet, sett i
sammenheng med ønsket utvikling av både Øvre Hønengata og
av planområdet.
5. Merknad hensyntas – planforslaget justeres.

Rådmannens
kommentar

6. Se kommunens brev angående innsigelse.
Innsigelse fra Statens Vegvesen ble trukket etter mekling med
Ringerike kommune, med Fylkesmannen som møteleder.
Protokollen fra meklingen ligger vedlagt som eget dokument.
Det refereres til denne for mer informasjon.
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For øvrige er merknadene hensyntatt og innarbeidet inn i bestemmelser
etc.

7. Grunneiere og leietakere i planområdet
7.1 Coop Øst SA, 11.08.2017
Oppsummering

Da det enda er usikkert hvordan felt BKB1 skal bygges ut, ønskes
større fleksibilitet i antall avkjørsler. Det kan være uheldig for grunneier
på dette tidspunktet å binde seg til et minimumsantall avkjørsler.
Ønsker derfor at det innarbeides en ekstra avkjøringspil fra
Industriveien til felt BKB1. Ønsker også a t det legges inn i
bestemmelser at avkjøringer til felt BKB1 (og evnt BKB2) skal avklares
ytterligere i en detaljregulering, og at antallet avkjøringer tilknyttet disse
feltene i områdeplanen også er veiledende.
Coop Øst SA påpeker at §2.1 som regulerer utntyttelsen av
forretningsarealet, ikke ivaretar potensialet for utbygging av feltet. Det
kan være en uheldig bestemmelse med tanke på videreutvikling av
virksomheten. Påpeker også at bestemmelsen er lite spesifikk, da den
ikke skiller på salgsarealer og tilleggsfunksjoner. Bestemmelsen kan
med fordel gjøres mer spesifikk, ved å presisere at arealbegrensningen
ikke gjelder for varemottak, lager, bomberom, tekniske arealer m.m.

H&Rs
kommentar

Forslagsstiller anbefaler at merknad etterkommes, og bestemmelse
innarbeides.
Forslagsstiller anbefaler at merknad etterkommes, og at bestemmelse
formuleres slik at varemottak, tekniske rom etc ikke inngår i
beregningsgrunnlaget for BRA. Angitt BRA er en begrensning som er
kommet pga trafikk, og gjelder først og fremst salgsareal.

Rådmannens
kommentar

Forslagstiller har tatt uttalelse til følge, og har justert bestemmelser og
tilhørende dokumentasjon.

7.2 Bilbygg AS v/DLA Piper, 17.08.2017
Oppsummering

Fornøyd med at området avsettes til sentrumsformål i forslag til
kommuneplanen.
Tidligere merknader fra Bilbygg AS i forhold til områdeplanen, har gått
på at enten må området tas ut av planen, eller gis et arealformål og en
utnyttelse i tråd med de andre eiendommene i planområdet. Tidligere
tilbakemelding fra kommunen er at endring av formål skal ivaretas i
kommuneplanen. Finner det derfor at områdeplanen ikke har
innarbeidet endret formål. For de andre eiendommene synes det å ha
vært gjort konkrete vurderinger av hva eiendommene kan være egnet
til, men ikke for Bilbygg AS sin eiendom. Der videreføres den snart
utdaterte arealformålet i gjeldende kommuneplan. Mener forslag til
formål, samt utnyttelse, nærmer seg utdatert, og gjenspeiler en usaklig
forskjellsbehandling sammenliknet med naboeiendommene. Det bes
derfor om at eiendommen reguleres til sentrumsformål, med BYA i tråd
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med resten av området. Det kan gjerne tas inn et tidsbegrenset formål
for å ivareta dagens virksomhet. Grunneier aksepterer at det settes
plankrav for eiendommen. Påpeker forøvrig at de er positive til de andre
endringene i planen som berører Bilbygg AS sin eiendom.
H&Rs
kommentar

Forslagsstiller ønsker å påpeke at Bilbygg AS initielt var invitert til å
være med på å utarbeide planforslaget, for at man kunne vurdere
formål, økt utnyttelse og høyder, noe som Bilbygg AS avslo. Etter avtale
med kommunen, ble det dermed besluttet å regulere dagens situasjon,
dette blant annet for å unngå eventuelle begrensende faktorer for
dagens virksomhet. Det er satt plankrav til eiendommen, og da
kommuneplanen nå legger opp til at eiendommen kan nyttes til
sentrumsformål, vil dette være naturlig å ta med seg ved utarbeidelse
av en detaljreguleringsplan for eiendommen. Det vil kunne medføre
flere konsekvenser enn det planforslaget til nå har vurdert, og må derfor
tas gjennom en egen plan.

Rådmannens
kommentar

Rådmannen støtter forslagstillers kommentar.
Eiendommen er avsatt til BKB Forretning, kontor og industri med
plankrav i ny plan.
Bestemmelsene legger opp til at utnyttelsesgrad kan endres ved
utarbeidelse av detaljregulering jf. § 3.1.

7.3 Sletta DA, 28.08.2017
Oppsummering

Viser til privatrettslige avtaler utformet for å få gjennomført planene for
Hønengata. Ser ikke at disse er fremlagt i planforslaget.
Vil ikke akseptere at gangvei SGS1 går over parkeringsplassene som
er på kortsiden av Hønengata 69 mot sør. Disse strider mot den
privatrettslige avtalen som tidligere er inngått mellom SVV og Sletta DA.
Stiller spørsmål til parkeringsplassene på baksiden av Hønengata 69
mot formål B1, da illustrasjonsmaterialet oppfattes som uklart.
I og med at man mister 23 parkeringsplasser som følge av planen for
Hønengata, er det desto viktigere å opprettholde resterende plasser.
Påpeker at de ønsker at parkering SPA1-2 som skal nyttes til
kortidsparkering for B1 og B2, også må kunne nyttes for kunder til
BF1A.
Mener Sletta DA sine eiendommer også må få en %BYA på 60%.

H&Rs
kommentar

Privatrettslige forhold gir i utgangspunktet ikke føringer for
planforslaget, og er derfor ikke fremlagt.
Gangvei er del av tiltaket for å sikre tilkomst for gående og syklende
gjennom planområdet, og er kommet som et krav fra Ringerike
kommune ved utformingen av planen. Foreslått plassering av gangvei
opprettholdes.
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Parkeringsplasser ivaretas på plankart
SPA1-2 ligger utenfor Sletta DA sine eiendommer. Plassene inngår i
beregningsgrunnlaget for B1 og B2. Planforslaget opprettholdes.
Sletta DA var initielt invitert med i utformingen av planforslaget for
eventuelt å kunne sikre økt utnyttelse og høyder, men avslo. Det er
derfor besluttet i samråd med kommunen, å regulere dagens situasjon
inkludert løsningene som er regulert for Hønengata. Unntaket er gangog sykkelvei, som er lagt inn for å sikre gående og syklende tilkomst
frem til Øvre Hønengata.
Rådmannens
kommentar

Rådmannen kommenterer ikke privatrettslige forhold.
Etter mekling med SVV desember 2018, skal plan for Fv. 35
gjennomføres langs planområdet. Planen legger opp til å stenge
avkjørsler ut fra BF1a, innkjøring vil skje via f_SKV1. Parkering kan skje
innenfor formålet til dagens bruk. Ved endring av bruk må området
detaljreguleres.

Bestemmelsene legger opp til at utnyttelsesgrad kan endres ved
utarbeidelse av detaljregulering jf. § 3.1.
Rådmannen støtter for øvrig forslagstillers kommentar.

7.4 Ringerike kornsilo, 08.08.2017
Oppsummering

Viser til at planforslaget innebærer boligbebyggelse som vil ligge i
støysonen til kornsiloen. Boliger vil ligge i gul sone og noe i rød sone.
Jamfør T-1442/20L2 bør ikke kommunen tillate etablering av boliger i
rød sone - i gul sone bør kommunen også vise varsomhet med nye
boliger. Det er begrenset mulighet for avbøtende tiltak. Det er
nødvendig å få klarlagt den totale støybelastningen som foreslått
boligbebyggelse vil
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utsettes for. Fylkesmannen har også påpekt dette i sin uttalelse for
planen.
Boligbygging i umiddelbar nærhet til kornsiloens anlegge/drilt frarådes
på grunn av interessekonflikter som høyst sannsynlig vil oppstå. I
planforslaget gjelder dette området 83 og deler av 82 som grenser mot
kornsiloen.
Ringerikes kornsilo forventer at kommunen overholder henstilling fra
Fylkesmannen om å unngå etablering av nye boliger som kommer i
konflikt med vår drift.

Rådmannens
kommentar

Ringerikes Kornsilo ser det som urealistisk med relokalisering av
anlegget, til kostnader på anslagsvis 200-250 mill. kr. Det er derfor
viktig at Ringerike kommune tar hensyn til dette i sine framtidige planer.
Viser til kommentar til Fylkesmannens merknad.
Støy blir ivaretatt i bestemmelser, og må tas hensyn til i videre
detaljregulering. Område tilliggende B3 som har plankrav, det må støy
og andre forhold må utredes nærmere ved utarbeidelse av detaljplan.

8. Kommunale råd og uttaleparter
8.1 Ringerike kommune, kommuneoverlegen, 07.07.2017
Oppsummering

1. I forslag til områderegulering er det helse- og miljøfaktorene
radon, ulykkesrisiko, støy og luftforurensning som kan utgjøre
helseutfordringer for framtidige beboere. Utformingen av
området må hensynta disse miljøfaktorene slik at de ikke
medføre helsemessige ulemper for folk.
2. Kommuneoverlegen anbefaler at lekeareal og torg lokaliseres i
betryggende avstand fra vei, jernbane og andre kilder til støy,
luftforurensning og ulykkesrisiko, samt at det etableres atkomst
til disse offentlig tilgjengelige arealene på trafikksikre gangveier
og snarveier i området. Krav til universell utforming av
gangarealer, lekeplasser og torg må oppfylles.
3. Forutsetter at forslag til rekkefølgebestemmelser ikke fravikes,
slik at de første innflytterne kan ferdes på trygge
uteoppholdsarealer og gangarealer under utbyggingen av
området. Trygge skoleveier, innbefattet snarveier gjennom
området må være etablert før innflytting.
4. Lokal overvannshåndtering sammen med fellesarealer
anbefales tilrettelagt slik at det kan oppleves vitaliserende for
beboere og besøkende i området. Lokal overvannshåndtering
anbefales tilrettelagt slik at det kan inngå som et element for fri
benyttelse, lek og rekreasjon.
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5. Avfallshåndtering anbefales etablert som skjult opplegg.
6. Utslipp av røykgasser fra boligoppvarmingen anbefales holdt på
et minimum.
7. Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern, anser at forslag til
områdeplan med nevnte anbefalinger, oppfyller
Folkehelselovens bestemmelser på en tilfredsstillende god
måte.

H&Rs
kommentar

1. Nødvendige føringer og krav til avbøtende tiltak/ytterliggere
redegjørelser er sikret i planforslaget gjennom bestemmelser.
2. Krav til universell utforming må ivaretas i tråd med PBL og
gjeldende teknisk forskrift. Arealer er plassert sentralt på
området. Tilstrekkelig avstand til infrastruktur er sikret.
3. Rekkefølgekrav skal følges som foreslått.
4. Overvann er forutsatt fordrøyet lokalt, og ledet til elv eller til
kommunalt nett, men det er ikke stilt krav til åpne anlegg.
Endelig løsning vil måtte utformes ved videre prosjektering, og
avklares med teknisk avdeling i kommunen.
5. Valg av løsning for avfallshåndtering vil avklares med
renovasjonsselskapet.
6. PBL og gjeldende teknisk forskrift sikrer krav til bruk av

miljøvennlig energi.
Rådmannens
kommentar

Punktene er tilfredsstillende svart ut og etterfulgt av H&R, og
innarbeidet i bestemmelser og plankart.
Øvrige tas til orientering.

Rådmannens kommentar:
Saksbehandler Guro Li, 2014
Saksbehandler Åshild Lie, 2017
Hønefoss 10.01.2019
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Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:
Saksbehandler:
Innvalgstelefon:

06.12.2018
2010/6467
421.4
Brede Kihle
32266865

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Områderegulering for Øvre Hønengata øst protokoll fra meklingsmøte 12. og 26. november 2018
Vi viser til avholdt meklingsmøte mandag 12. og 26. november 2018 mellom representanter
fra Ringerike kommune og Statens vegvesen.
Meklingsmøtet ble holdt i Hønefoss og Drammen. På meklingen deltok følgende personer:
Deltager

Etat

Helen Bjørnøy
Terje Dahlen
Inger Synnøve
Kammerud
Katrine Kammerud
Åshild Lie
Rolf-Helge Grønås
Anders O. Hagerup
Anne-Mette Bjertnæs
Eli Kristin Nordsiden

Fylkesmannen i Buskerud
Ringerike kommune, assisterende rådmann
Ringerike kommune, byplansjef

Gunhild Dalaker
Tuseth
Brede Kihle

12.
26.
november november
x
x
x
x
x

Ringerike kommune, saksbehandler
Ringerike kommune, saksbehandler
Statens vegvesen, avdelingsdirektør
Statens vegvesen, seksjonsleder
Statens vegvesen, saksbehandler
Fylkesmannen i Buskerud,
avdelingsdirektør
Fung. assisterende Fylkesmann

x
x
x
x
x
x

Fylkesmannen i Buskerud, seniorrådgiver

x

x
x
x
x
x
x
x

Saken gjelder
Planforslaget for Øvre Hønengata øst legger til rette for å transformere et dårlig utnyttet
industri- og næringsområde som ligger sentrumsnært i Hønefoss. I luftlinje ca. 1,5 km til
togstasjonen. Planforslaget åpner opp for oppføring av boliger, forretninger, kontorer og
industri.
Statens vegvesen (SVV) har fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av manglende
ivaretakelse av trafikksikkerhet for gående og syklende. Hønengata er en svært trafikkert veg
og SVV krever at det etableres planskilt kryss for å sikre myke trafikanter ved kryssing av
vegen. Trafikken i Hønengata har i dag en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 17700. Det er en
fartsbegrensning på 50 km/t i dag, men reell hastighet er høyere. Det er et uoversiktlig
trafikkbilde og overflatene bærer preg av forfall. Innsigelsen er fremmet med bakgrunn i SVV
sitt sektoransvar for gående og syklende.
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Planarbeidet ble påbegynt i 2010 og oppstart med planprogram ble kunngjort i 2011.
Planforslaget ble første gang lagt ut til offentlig ettersyn i juni 2014. SVV hadde den gang
ikke innsigelse til planforslaget. Som følge av merknader i forbindelse med høringen av
planen (blant annet innsigelse fra Jernbaneverket) ble det foretatt endringer i planforslaget
som medførte krav til en ny høring. Ringerike kommune la ut et revidert planforslag til
offentlig ettersyn (begrenset høring) i juni 2017. SVV fremmet innsigelse til dette forslaget i
brev av 29. august 2017. SVV argumenterte blant annet med at endringen hadde medført at
andelen boliger hadde økt fra 25 % til 30 % (240 boliger til 280 boliger). Dette har betydning
for trafikkgenereringen i området.
Sakens behandling i meklingsmøtet
I meklingsmøtet redegjorde partene for den aktuelle konfliktsituasjonen og grunnlaget for sine
standpunkter i saken.
Før selve meklingen startet ble det gjennomført en befaring av det aktuelle området hvor en
representant fra utbyggersiden deltok. Kommunen redegjorde for dagens trafikksituasjon og
viste traséen som skoleelevene bruker til Ullerål barneskole, Hov ungdomsskole og
Ringerikshallen som ligger nordvest for det aktuelle planområdet. Flere av skolebarna må
krysse Hønengata. Det mest brukte krysningspunktet er i krysset ved Krokenveien/Hønengata
hvor skoleveien går videre bak dagligvarebutikken ved Hønengata 70 B og frem til skolen på
mindre trafikkerte kommunale veger.
Drøfting i møtet 12. november
Ringerike kommune viste innledningsvis til viktigheten av å komme i gang med
utbyggingsplanene som et ledd i å fortette og tilrettelegge for sentrumsnære boliger. Det
aktuelle området i dag er dårlig utnyttet og trafikkavviklingen er uoversiktlig. Planforslaget
sikrer gjennomføring av flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten.
Videre viste kommunen til planen om ny Ringeriksbane og ny E16 på strekningen fra Skaret i
Hole kommune til Hønefoss. Kommunen har også nylig vedtatt kommunedelplan for
Eggemoen-Nymoen som på sikt vil redusere trafikken inn til sentrum. Kommunen har også
sluttet seg til løsning med bompengefinansiering for å kunne realisere dette prosjektet. Det er
et politisk ønske om å redusere trafikken i sentrum og disse planene vil bidra til dette.
Kommunen viste til et paradigmeskifte i samferdselssektoren i kommunen hvor det jobbes
med å få ned biltrafikken i sentrum ved å endre transportsystemet fra veg til gate hvor myke
trafikanter skal prioriteres.
Ringerike kommune mener det blir feil å legge til rette for et planskilt kryss i et moderne
bybilde og mener trafikksikkerheten bedre ivaretas ved å legge til rette for gående og
syklende ved at disse trafikantene blir prioritert til fordel for biltrafikken. Anbefalte tiltak er
lysregulerte kryss med opphevet gangfelt. Planskilt kryss er en dyr løsning som ikke er
hensiktsmessig i en by hvor det er flere krysningspunkt over samme veg. For at dette skal
virke må alle gående og syklende kanaliseres til dette krysningspunktet. Dette er vanskelig å
oppnå og en eventuell overgang/undergang vil kunne oppfattes som en omveg for mange.
Ringerike kommune viste til reguleringsplan for Hønengata som er utarbeidet av SVV og
vedtatt av kommunen. Her er det ikke foreslått noe planskilt kryss og tiltak som er foreslått i
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denne planen er ikke fulgt opp. Hønengata er fylkesveg og tiltak må finansieres av Buskerud
fylkeskommune.
Statens vegvesen støtter kommunens arbeid med å få ned biltrafikken i sentrum, men viste til
at dette er planer frem i tid og ikke situasjonen i dag hvor ÅDT er på over 20 000. Selv med
tiltak vil ÅDT være over 12 000 i Hønengata. For å løse trafikksikkerheten for de myke
trafikantene er det planskilt kryss som er den beste løsningen og som er i tråd med
vegnormalene for denne type veier. Undergang og overgang er akseptable løsninger og SVV
vil kunne bistå kommunen i arbeidet med dette. Kryssing i plan som trafikkregulerende tiltak
er ikke en akseptabel løsning for denne vegen og SVV anmodet kommunen om å ta
innsigelsen til følge.
SVV viste til at det ikke har vært økonomi til å følge opp tiltak i reguleringsplan for «Fv. 35
Hønengata». Når planforslaget lå ute til høring i 2014 fremmet ikke SVV innsigelse til
forslaget med bakgrunn i at det var planer om å realisere trafikksikkerhetstiltakene i
daværende handlingsplanperiode for fylkesveger.
Ringerike kommune er prinsipielt uenig at den eneste løsningen er planskilt kryss og mener
dette er gammeldags når det skal planlegges for en moderne by hvor biltrafikken skal ned og
hvor det skal legges til rette for gående og syklende.
Med bakgrunn i at SVV ikke fremmet innsigelse til planforslaget når det lå ute til høring i
2014 kan kommunen vedta denne løsningen. Det tidligere planforslaget legger til rette for 240
boliger og mere areal til forretninger. Kommunen ønsker imidlertid en plan med mindre areal
til forretning og flere boliger i området.
Det ble diskutert ulike rekkefølgekrav for å styre antall boliger i forhold til innslagspunkt for
iverksetting av trafikksikkerhetstiltak.
For å imøtekomme innsigelsen fra SVV foreslo Ringerike kommunen ulike tiltak som skal
være på plass som en del av byggetrinn 1 og som skal være gjennomført før det kan gis
brukstillatelse. Dette er opphøyd kryssing med lysregulering og nedsatt hastighet til 40 km/t i
Hønengata.
For byggetrinn 2 foreslo kommunen flere tiltak som skal være på plass før det blir gitt
brukstillatelse. Dette er blant annet ekstra belysning, stengning av avkjørsler, opphøyde kryss,
sykkelfelt, busstopp i kjørebane m.m.
SVV trengte mere tid til å vurdere dette og det ble enighet om å utsette meklingen i to uker.
Drøfting i møtet 26. november
I møtet som ble avholdt i Drammen 26. november ble forslaget fra Ringerike kommune med
rekkefølgekrav diskutert. I forkant av møtet hadde SVV oversendt et nytt forslag til
rekkefølgekrav som Ringerike hadde besvart.
I forslaget fra SVV går det frem at kravet om planskilt kryss kan erstattes med krav om at
tiltakene i reguleringsplan for Hønengata blir iverksatt og at dette skal være på plass før det
blir gitt innflyttingstillatelse for første byggetrinn. SVV mener fortsatt at planskilt kryssing er
den beste løsningen, men går bort fra dette kravet for å imøtekomme kommunen.
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Ringerike kommune var positiv til at SVV aksepterer andre løsninger enn planskilt kryss, men
ønsker at tiltakene i Hønengata blir delt opp i to trinn. I reguleringsplanen for Øvre Hønengata
øst er det krav om detaljplan for alle feltene med unntak av boligområdene B1 og B2.
Oppføring av boliger innenfor felt B1 er byggetrinn I og felt B2 er byggetrinn II (denne
definisjonen må inn i reguleringsbestemmelsene).
Det ble enighet om følgende rekkefølgekrav:


Tiltakene i reguleringsplan for «Fv. 35 Hønengata» på strekningen fra parsellslutt ved
Krokenveien til og med krysset med Industrigata skal være ferdigstilt før det blir gitt
brukstillatelse for byggetrinn I.



Tiltakene i reguleringsplan for «Fv. 35 Hønengata» på strekningen fra Industrigata til
og med krysset med Dronning Ragnhilds vei skal være ferdigstilt før det blir gitt
brukstillatelse for byggetrinn II.



Tiltakene i reguleringsplan for «Fv. 35 Hønengata» på stekningen parsellslutt ved
Krokenveien til og med Dronning Ragnhilds vei skal inngå som
rekkefølgebestemmelse for de øvrige områdene med plankrav i planen.



Retningslinje: Særskilt nevnes behov for tre fotgjengerkryssinger med forsterket
belysning, hvorav en av de blir lysregulert. Gjennomføring av Hønengata gjøres med
en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. Detaljtegninger for gjennomføring av
«Fv. 35 Hønengata» skal godkjennes av Statens vegvesen i god tid før anleggsstart.

Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen konstaterer at det er oppnådd enighet mellom Ringerike kommune og Statens
vegvesen og at det ikke lenger foreligger innsigelse til planen.
Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-2/14 om
«Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven» pkt. 2.4 når det
gjelder kommunes videre behandling.

Med hilsen

Helen Bjørnøy
Fylkesmann
Eli Kristin Nordsiden
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Kopi til:
Buskerud fylkeskommune
Statens vegvesen region sør

Postboks 3563
Serviceboks 723

3007
4808

Drammen
Arendal

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltning

Arkivsaksnr.:14/1772-1

Arkiv: L12

0605_271OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST 1. GANGSBEHANDLING

Forslag til vedtak:
1. Forslagtil områdereguleringfor Øvre Hønengataøst sendespå høringog leggesut til
offentlig ettersyni henholdtil plan- og bygningsloven§§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannenskal før 2. gangsbehandling
kvalitetssikreplanennår det gjelder innhold og
framstilling, samtforeta eventuellemindresuppleringerog justeringer.
3. Ved vedtakav områdereguleringfor Øvre Hønengataøst,tasdet sikte på å opphevede
deler av gjeldendereguleringsplanersomoverlappesav ny plan. Dettegjelder følgende
planer:
• 11-Norderhov,30.10.1942.
• 12-HønenII, 10.01.1944.
• 13-HønenII, 13.06.1946.
• 24-Hønenjordet,30.10.1956.
• 25-02-KvartaletHønengt-Hønenalle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild
vei, 30.06.1988.
• 45-Hønenjordet,11.07.1963.
• 335-Fv35Hønengata,30.08.2012.
4. Det skal som en del av kommuneplanprosessen
vurderesnærmerehvilket formål gnr/bnr
86/285,Scania,(felt I1 på plankartet)skal ha i framtida.
5. Dersomdet i løpetav den tida kommunenjobbermedå reviderekommuneplanenblir
avklart at det er realistiskå samlekornsiloeni Asbjørnsensgate,må det vurderes
nærmereom arealeti Industrigatakan avsettestil framtidig boligformål ( felt I2).
6. Avkjøring fra Industrigata(V3) til V1 må vurderesog detaljeresnærmerefør
sluttbehandling.

Sammendrag
Hensiktenmedområdereguleringa
er å tilretteleggefor en helhetlig utvikling av området,
meden blandingav bolig og næring.Planprogramfor planarbeidetble fastsatti 2011,og nå
leggesplanforslagmed konsekvensutredning
fram for politisk behandling.Rådmannenser

sværtpositivt på planforslaget,som vil bidra til utvikling i den nordligedelenav byen.Med
bakgrunni detteanbefalerrådmannenat planforslagetsendespå høringog leggesut til
offentlig ettersyn.

Innledning / bakgrunn
Ringerikekommuneønskerå videreutvikleØvre Hønengatasom et bydelssenter.Detteer i
tråd med føringenei gjeldendekommuneplan,hvor det blant annetstårat Øvre Hønengata
skal primært ha funksjonsomlokalsenterfor den nordlige delenav byen.I 2010 inviterte
kommunengrunneiere,regionalemyndigheterog andreinteressenteri områdettil å komme
medinnspill til ønsketutvikling av Øvre Hønengataøst.Grunneiereog næringsdrivende
i
områdetønsketogsåen utvikling. Med bakgrunni detteble det satti gangen planprosess
for området.
Hensiktenmedplanarbeideter å tilretteleggefor å utvikle områdetvidere med
forretning/næringmeddetaljvarehandelog boliger. Hovedmålfor planarbeideter fastsatti
planprogrammet,kap. 4:
1. ForsterkeHønengatasom bydelssenter/nærsenter
for Hønefossnord.
2. Leggetil rette for økt næringsvirksomhet.
3. Miljømessigbærekraftigbyutvikling.
Videre i planprogrammeter det angitt noenutviklingsprinsipperfor hvert hovedmål.

Tidligere behandlinger og vedtak
•
•

•
•

Hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltningbehandletavgrensningav
områdereguleringa
14.02.2011,sak 21/11.
Formannskapet
vedtok oppstartav planprogrammet,samthøringog offentlig
ettersynav forslagtil planprogram23.08.2011,sak134/11.Formannskapet
vedtok
samtidigat alternativ2 i planprogrammet(side 13) skal utredesvidere,samtat det
tassikte på å stille krav om felles planleggingfor alle eiendommenei planområdet.
Planprogrammetble fastsattav formannskapeti møte17.04.2012,sak68/12.
Muntlig orienteringfra Halvorsen&ReineAS i hovedkomiteen, mars2013.

Beskrivelseav saken
Dagenssituasjon
Planområdetligger på østsidaav Hønengata,og er ett av tre områderi Hønefossmed
sentrumsfunksjoner
(i tillegg kommerSentrumog Dalsbråten/Eikli).Det er i dag
næringsvirksomhet
i området,blant annetdagligvarehandel,bensinstasjon,lastebilverksted,
kontorer,kornsilo og diverseforretninger.Planområdeter omgitt av bolig- og
næringsområder,
samtHønengataog jernbanen.Det er behovfor en estetiskoppgradering
av området,somi dager dårlig utnytta og har et rotetepreg.
Planforslaget
Forslagtil områdereguleringfor Øvre Hønengataøst er mottattfra Halvorsen&ReineAS, på
vegneav Hønefossnord eiendomsutviklingog CoopØstafjellsSA.
Planforslagetsomforeligger til behandlingbestårav.
- Plankarti målestokk1:1000,datert16.05.2014.Sevedlegg1.
- Forslagtil reguleringsbestemmelser
datert22.05.2014.Sevedlegg2.
- Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning
22.05.2014.Se vedlegg3.

Planbeskrivelsen
inneholderen beskrivelseav planforslagetog konsekvensutredning.
Det er
utarbeidaflere delrapporter,og dissefølger somvedleggtil hovedrapporten.
I kapittel 8 er
konsekvensutredningen
oppsummertog sammenstilt.Konklusjonener at planforslagethar
en "middelspositiv konsekvens,og at planforslagetdermedkan anbefales".
Planforslagetleggeropp til næringi områdetnærmestHønengata,og boliger videre østover
langsjernbanen.HønefossNord eiendomsutviklingønskerå utvikle boliger kombinertmed
næringi BFK, og boliger videre østover.I BFK foreslåsdet en høydepå 24 m, mens
byggenevidere østoverforeslåsmeden fallendehøyde.Dettevil utgjøreom lag 240
boenheter,i tillegg til boenheteri BB3 og eventueltframtidig boligutvikling i I2. Det tas
sikte på å starteutviklingen i områdetnærmestHønengata(BFK), og fortsettevidere
østover.
Se illustrasjonsplani vedlegg4, samtperspektivpå forsidaav planbeskrivelsen,vedlegg3.
Utnyttelsesgradreguleressom% bebygdareal(BYA). For områdeneBFK og FK gis det i
tillegg bestemmelser
om maksbruksareal(BRA) nyttet til forretning.
Storekjøretøysomskal til F1-2 og BFK vil ha atkomstvia DronningRagnhildveg og
Industrigata.Annentrafikk kan ha atkomstfra Hønengataog Industrigata.Tverrveien
mellom DronningRagnhildvei og Industrigata,foreslåsenveiskjørti nordgåenderetning.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdeter i dag regulerti flere forskjellige reguleringsplaner:
• 11-Norderhov,30.10.1942.
• 12-HønenII, 10.01.1944.
• 13-HønenII, 13.06.1946.
• 24-Hønenjordet,30.10.1956.
• 25-02-KvartaletHønengt-Hønenalle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild
vei, 30.06.1988.
• 45-Hønenjordet,11.07.1963.
• 335-Fv35Hønengata,30.08.2012.
Detteer i hovedsakgamlereguleringsplanerfra 1940- og 50-tallet somikke er gode
styringsdokumenter
i dagenssituasjon.Ny områdereguleringvil oppheveog erstattedisse
planeneder det er overlapp.
335 Fv35 Hønengataer detaljreguleringe
n for oppgraderingav Øvre Hønengata.
Planavgrensning
for ny områdereguleringer lagt slik at denoverlapper335 på noensteder.
Formåleter å få en mer naturlig avgrensning.Planforslagetendrerikke forutsetningenesom
er lagt i planenfor fylkesvegen.
Plantype og avgrensning
Planenfremmessomen områderegulering.Deler av områdeter foreslåttregulertmed en slik
detaljeringsgradat byggesakerkan behandlesumiddelbartettervedtakav plan. Dettegjelder
BFK, FK og BB1-2. For områdeneF1-2 og I1-2 må det utarbeidesny detaljregulering
dersomtiltak går utoverutnyttelsensomer regulerti områdereguleringen.
For BB3 kreves
det detaljreguleringfør utbygging.Ved framtidig reguleringav BB3 må behovog mulighet
for å etablerebarnehagevurderesnærmere,samtforholdettil omgivelsene.

Eiendomsforhold
Planområdetomfatteren rekke eiendommer,hovedsakeligi privat eie. Grunneiereer
MarcodorEiendom,SlettaDA, Jernbaneverk
et, Statensvegvesen,Ringerikekommune,
CoopØstafjellsSA, Bilbygg AS og HønefossNord Eiendomsutvikling.Seplanprogrammet
side7 for skisseav eiendomsforholdene
(vedlegg22).
Organisering av planarbeidet
Iht. planprogrammetog vedtaki formannskapet23.08.2011,sak 134/11skal alternativto
utredesvidere: Sebort fra eiendomsgrenser
og seområdeti helhet.Dettekan innebæreog
fordeleeiendommerut fra en fordelingsnøkkel.Det skal vurdereshva somer aktuelt å ta
vare på av eksisterendebygningsmasse.
I planprogrammetpkt. 6.7 står det litt om samarbeidsform,
blant annetat det skal opprettes
ei arbeidsgruppehvor grunneierekan deltamed en representanthver, sammenmed
representanter
fra kommunen.Videre står det at det bør utarbeidesen avtaleom
kostnadsdeling.
Etter fastsettingav planprogrammethar rådmannenhatt 3 møtermed arbeidsgruppafor
planarbeidet.Grunneiernehar ulike planerog tidsperspektivfor utvikling av sine
eiendommer.Noenbehover felles og berøreralle i planområdet,f.eks.intern infrastruktur
som vei, vann og kloakk. Det har vist segå værevanskeligå følge føringenei alternativ2,
og sehelt bort fra eiendomsgrenser.
Rådmannenhar åpnetfor at CoopØstafjellsog
Hønefossnord eiendomsutviklingutarbeideret planforslag,med utgangspunkti fastsatt
planprogram.Dettehar vært gjort i tett samarbeidmedkommunen,og tidligere skisserhar
vært presenterti hovedkomiteen.
Bilbygg AS har bedt om bekreftelsepå at de ikke tasmedi planen.Dettegjelder
eiendommenhvor Scaniaholdertil. Rådmannenhar gitt tilbakemeldingom at eiendommen
inngåri planavgrensninga
somformannskapethar vedtattoppstartav. Rådmannenforstår
det slik at Bilbygg AS ikke ønskerå delta i arbeidsgruppa.
De varslespå ordinærmåtei
planprosessen,
og vil i tillegg motta kopi av referaterfra møteri arbeidsgruppa.

Forholdet til overordnedeplaner
I kommuneplanens
arealdelvedtatt30.08.07er planområdetavsatttil senterområde
og
erverv.Planforslageter i hovedtrekki tråd medoverordneteplaner.I
kommuneplanbestemmelse
står det følgendeom senterområder:
Arealbrukeninnenforsenterområdene
skal byggeopp under Hønefosssentrumsom
kommune-og regionsenter.(…) Hovedtyngdenav handels-,service-og kulturtilbud
bør lokaliserestil senterområdene
i kommuneplanens
arealdel.Det tillates ikke
etableringav kjøpesenterutenforsenterområdene.
Når det gjelder Hønengatastår det:
Øvre Hønengataskal primærtha funksjonsomlokalsenterfor den nordlige delenav
byen,og det tillates virksomhetersomunderbyggerdennefunksjonen.Det kan også
tillates forretningsvirksomhetsomut fra plassbehov,vareutvalgog transportbehov
ikke hører naturlig hjemmei sentrum.

Planområdeter i Grønnplakat for Hønefossangitt som"områdeuten grønnstruktur".I
retningslinjenetil Grønnplakat står det at for områderutengrønnstrukturskal det arbeides
for å oppretteen hensiktsmessig
grønnstruktur.
Det aktuelleområdetomfattesogsåav Kommunedelplanfor gåendeog syklendei
Hønefoss-området.
Planforslageter ogsåi tråd medkonklusjoner/intensjoner
i fortettingsanalysen
og handelsog byutviklingsanalysen.Planforslageter viderepositivt i forhold til folkehelsemeldingaog
energi& klimaplan,da det leggesopp til sentraleboliger med gang-og sykkelavstandtil
dagligefunksjoner.Det planleggesogsåtilknytning til fjernvarme.

Juridiske forhold
Naturmangfoldloven
De miljørettsligeprinsippene§§ 8 – 12 i naturmangfoldloven,av 19.06.09,skal leggestil
grunnsom retningslinjerved alle enkeltvedtak,herundervedtakav reguleringsplaner.Det
skal i saksdokumentene
redegjøresfor hvordandisseer fulgt opp. Det skal fremgåhva slags
kunnskapom naturmangfoldbeslutningenbunneri. Det er søkersomhar hovedansvaret
for
å fremskaffekunnskapsgrunnlaget.
Dersomkunnskapsgrunnlagetskulle vise segå være
mangelfullt,skal tiltaket vurderesi henholdtil føre – var – prinsippet.Man skal i saken
innta en økosystemtilnærming
og samletbelastningav tiltak i områdetskal vurderes.

Økonomiske forhold
Planenfremmessomen områderegulering,somer en kommunalplantype.Det vil si at det
ikke kan tassaksbehandlingsgebyr
for planen.
Utbyggingavil kunnegi økonomiskekonsekvenserfor Ringerikekommunei form av
infrastrukturog muligensi form av sosialetjenester.Det er blant annetforeslåttat delerav
vegsystemeti planenskal værekommunalt.DettegjelderDronning Ragnhildsvei,
Industrigataog tverrforbindelsenmellom disse,samtgang-/sykkelsystemet.
Områdersom
skal væreoffentlige er markertmed "o_" på plankartet.

Behov for informasjon og høringer
I henholdtil planprogrammetskal det gjennomføreset informasjonsmøtei forbindelsemed
høringog offentlige ettersyn.Grunneiereinnkallestil et egetmøtei høringsperioden.

Prinsipielle avklaringer
Ringerikeskornsilo har mottaks/utlastingsanlegg
i Industrigata(gnr/bnr86/736).Kornsiloen
har en langsiktig leieavtalemedgrunneier(år 2064),samtforkjøpsrettved salg.Drift av
siloengenererertungtrafikk og noe støv og støy.Dettemedførerinteressekonflikterfor
omkringliggendeboligområder.God logistikk er sentralt,og kornsiloenhar gitt uttrykk for
at de har behovfor å nytte bådeAsbjørnsensgateog Industrigatatil transporti framtida.
Rådmannenhar hatt flere møtermedkornsiloeni løpet av planprosessen,
og i tillegg
gjennomførten befaringhosvirksomheten.Mulighetenfor å samlehelekornsiloens
virksomheti Asbjørnsensgatepå sørsidaav jernbanenhar vært drøfta.Kornsiloenhar
dokumentertat detteer mulig, dersomde kjøperkommunenseiendommergnr/bnr 317/95og
/582. Rådmannenarbeiderfortsattmed å utredekonsekvensene
av en eventuellsamlingav
kornsiloensvirksomhet.Kornsiloenhar behovfor mer areali Asbjørnsensgate,uavhengig

av om virksomhetenskal samles.Formannskapet
har tidligere behandlaen prinsippsakom
næringsområdet
i Asbjørnsensgate,og var her positive til kornsiloensønskeom en
buffersone(sak 33/13,12.03.2013).
Grunneierslangsiktigeplanerer å utvikle heleområdetlangsjernbanentil boliger (BB1-3
samtI2), og detteer vist i illustrasjonsplanog planbeskrivelsen.Med bakgrunni kornsiloens
langsiktigeleieavtale,samtat det per i dag ikke er avklart om det er realistiskat kornsiloen
vil samlespå sørsidaav jernbanen,foreslåsdet regulerearealetsom kornsiloendisponereri
Industrigatatil industri. Den delenav boligområdetsom er nærmest(BB3) får et krav om
detaljreguleringfør utbyggingav boliger. Dersomdet i løpet av den tida kommunenjobber
medå reviderekommuneplanenblir avklart at det er realistiskå samlekornsiloeni
Asbjørnsensgate,må det vurderesnærmereom arealeti Industrigatakan avsettestil
framtidig boligformål.

Rådmannensvurdering
Byggeplanene
Planområdeter i hovedsakavsatttil senterområde
i gjeldendekommuneplan.En utvikling
meden kombinasjonav boliger og næringer positivt og vil bidra til fornyelseog liv i
området.Planforslagetleggertil rettefor nye arbeidsplasser,
sentrumsnære
boliger og bidrar
til godemøteplasser,nye gang-og sykkelforbindelser,samten bedregrønnstruktur.
Hønengataer et senterområde
og knutepunkt,og det bør planleggesmedhøy tetthether.
Planforslagetvil bidra til å oppfylle målenesom er satt for planarbeidet,nevnt i
innledning/bakgrunn.
OmrådeI2 hvor Scaniaholder til i dag,er avsatttil generelterverv i gjeldende
kommuneplan(forretning,industri, kontor og lager).Dagensvirksomhetvil ikke passeinn i
et områdesom skal utvikles til et bydelssent
er mednæringog boliger. Rådmannenanbefaler
at det i kommuneplanprosessen
vurderesnærmerehva slagsformål denneeiendommenbør i
ha i framtida.
Lekeplasser,grøntstruktur og naturmangfold
Planområdeter i dag i hovedsakuten grønnstruktur. Plankarteter forholdsvislite detaljert,
og planlagtelekeplasserog grøntstrukturframgårikke av kartet.Detteer i stedetivaretatt
gjennombestemmelsene:
- Det skal avsettesminimum 10 % til grøntområder/torginnenforPP1/FKog
PP2/BFK.
- Det skal væresammenhengende
gangforbindelsegjennomgrønnstrukturen.
- Det er angitt krav til uteoppholdsareal
til boliger (MUA).
- Det skal etableressandlekeplasser
og nærlekeplass.
- Detteskal dokumenteresi utomhusplan,og det er gitt rekkefølgebestemmelser
som
sikrer opparbeidelsefør det gis brukstillatelsetil boliger.
Prinsippenefor grønnstruktur,torg og møteplasserer vist i illustrasjoneni vedlegg9.
I planbeskrivelsens
kapittel 7.9 er konsekvenserfor grønnstrukturbeskrevet,og rådmannen
anserat de miljørettsligeprinsippenei §§ 8-12 i naturmangfoldlovener oppfylt.
Vurderingener at en videreutviklingav planområdetkan ha et stort positivt omfangfor
grønnstruktureni området.

Jernbane
Jernbaneverket
har forutsattat eksisterendejernbanetasmedi planen,og at jernbanehensyn
sikresgjennomformål og byggegrense.I uttalelsetil planprogrammetskrev jernbaneverket
at byggegrensabør vurdereså kunnebli størreenn 30 meter,medbakgrunni den framtidige
utviklinga av Ringeriksbanen.Rådmannenhar hatt samtalermedJernbaneverket,
og
konkludertmedat kommunenkan foreslåen mindrebyggegrense,såvil Jernbaneverket
vurderedette.I planforslageter det foreslått20 m byggegrense.Noe av eksisterende
bebyggelsei planområdetligger innenfordennegrensa(Stiansbilglassog kornsiloene).
Foreslåttbyggegrensetar ikke hensyntil dette.Dersomdissebyggenemå byggesopp igjen,
må de dermedbyggesopp iht. regulertbyggegrense.Rådmannenanserat detteer en god
løsning,og ber Jernbaneverket
vurderedette.
Konsekvensutredningog ROS-analyse
Planarbeidetkreverkonsekvensutredning
etter forskrift om konsekvensutredning.
Rådmannenanserat utredningspliktener oppfylt, herunderat samtligeutredningerog
vurderingerbeskreveti planprogrammeter tilfredsstillendegjennomført.
Samla vurdering
Rådmannener positiv til utvikling av områdetØvre Hønengataøst.Med bakgrunni
redegjørelsenovenfor anbefalerrådmannenat planforslaget0605_271områdereguleringfor
Øvre Hønengataøst fremmesog sendespå høringog leggesut til offentlig ettersyn.

Vedlegg
1. Forslagtil plankart,datert16.05.14.
2. Forslagtil reguleringsbestemmelser,
datert22.05.14.
3. Planbeskrivelsemedkonsekvensutredning,
datert22.05.14.
4. Illustrasjonsplan,datert22.05.14.
5. Byggetrinn1*
6. Byggetrinn2*
7. Byggetrinn3a*
8. Byggetrinn3b*
9. Illustrasjon– grønnstruktur,torg, møteplasser*
10. Illustrasjon– parkering*
11. Illustrasjon– trafikksystem*
12. Coopperspektiv*
13. Cooputomhusplan*
14. ROS-analyse*
15. Temanotatrisiko- og sårbarhet*
16. Temanotatenergiog miljø*
17. Temanotatforurensetgrunn*
18. Temanotatkollektivtrafikk*
19. Temanotatkonsekvenseri anleggsperioden*
20. Temanotatstøy og luft*
21. Temanotattransportog trafikk*
22. Planprogramfastsatt17.04.2012*

Lenker
Se planområdeti GeoInnsyn.
Vedleggmedstjerneog lenker er tilleggsinformasjonog trykkes ikke i papirversjon.De
foreligger på Ipad og kommunensinternettsider.Kontakt servicetorgetved behovfor
papirutskrift.

Ringerikekommune,22.05.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: GunnarHallsteinsen
avdelingsleder:GretheTollefsen
saksbehandler:
Guro Skinnes

Saksprotokoll
Arkivsaksnr .: 14/1772-2

Arkiv : L12

Sak: 70/14
0605_271OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST 1.
GANGSBEHANDLING
Vedtak i Hovedkomiteenfor miljø - og arealforvaltning :
1. Forslagtil områderegulering
for Øvre Hønengataøstsendespå høringog leggesut til
offentlig ettersyni henholdtil plan- og bygningsloven§§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannenskal før 2. gangsbehandling
kvalitetssikreplanennår det gjelderinnhold
og framstilling, samtforetaeventuellemindresuppleringerog justeringer.
3. Ved vedtakav områderegulering
for Øvre Hønengataøst,tasdet sikte på å oppheve
de delerav gjeldendereguleringsplaner
som overlappesav ny plan. Dettegjelder
følgendeplaner:
11-Norderhov,30.10.1942.
12-HønenII, 10.01.1944.
13-HønenII, 13.06.1946.
24-Hønenjordet,30.10.1956.
25-02-KvartaletHønengt-Hønenalle-Hald Svartesgt
-Dr.Ragnhildvei,
30.06.1988.
45-Hønenjordet,11.07.1963.
335-Fv35 Hønengata,30.08.2012.
4. Det skal som en del av kommuneplanprosessen
vurderesnærmerehvilket formål
gnr/bnr86/285,Scania,(felt I1 på plankartet)skal ha i framtida.
5. Dersomdet i løpetav dentida kommunenjobbermed å reviderekommuneplanenblir
avklart at det er realistiskå samlekornsiloeni Asbjørnsensgate,må det vurderes
nærmereom arealeti Industrigatakan avsettestil framtidig boligformål ( felt I2).
6. Avkjøring fra Industrigata(V3) til V1 må vurderesog detaljeresnærmerefør
sluttbehandling.
Behandling i Hovedkomiteenfor miljø - og arealforvaltning 05.06.2014
:

Elsa Lill P. Strande (H ) erklærte seginhalbil i saken og forlot møtet.
Rådmannens
forslagble enstemmigvedtattsom hovedkomiteens(HMA) innstilling til
formannskapet.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr .: 14/1772-3

Arkiv : L12

Sak: 123/14
0605_271OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST 1.
GANGSBEHANDLING
Vedtak i Formannskapet:
1. Forslagtil områderegulering
for Øvre Hønengataøstsendespå høringog leggesut til
offentlig ettersyni henholdtil plan- og bygningsloven§§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannenskal før 2. gangsbehandling
kvalitetssikreplanennår det gjelderinnhold
og framstilling, samtforetaeventuellemindresuppleringerog justeringer.
3. Ved vedtakav områdereguler
ing for Øvre Hønengataøst,tasdet sikte på å oppheve
de delerav gjeldendereguleringsplaner
som overlappesav ny plan. Dettegjelder
følgendeplaner:
11-Norderhov,30.10.1942.
12-HønenII, 10.01.1944.
13-HønenII, 13.06.1946.
24-Hønenjordet,30.10.1956.
25-02-KvartaletHønengt-Hønenalle-Hald Svartesgt
-Dr.Ragnhildvei,
30.06.1988.
45-Hønenjordet,11.07.1963.
335-Fv35 Hønengata,30.08.2012.
4. Det skal som en del av kommuneplanprosessen
vurderesnærmerehvilket formål
gnr/bnr86/285,Scania,(felt I1 på plankartet)skal ha i framtida.
5. Dersomdet i løpetav dentida kommunenjobbermed å reviderekommuneplanenblir
avklart at det er realistiskå samlekornsiloeni Asbjørnsensgate,må det vurderes
nærmereom arealeti Industrigatakan avsettestil framtidig boligformål ( felt I2).
6. Avkjøring fra Industrigata(V3) til V1 må vurderesog detaljeresnærmerefør
sluttbehandling.
Behandling i Formannskapet 17.06.2014
:
Helge Stiksrud (V) erklærte seginhabil og forlot møtet. Anne Marit Lillestø (V) tok
hans plass.
Ordfører forslo voteringsrekkefølgesom ble enstemmigvedtatt.

Avstemming:
Hovedkomiteens(HMA) innstilling, som er i samsvarmedrådmannensforslag,ble
enstemmigvedtatt.
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Vedlegg:

Uttalelse til planforslag - Områderegulering for Øvre Hønengataøst i Ringerike
kommune - offentlig ettersyn - uttalelse med innsigelse

Viser til deresbrev medvedleggder ovennevnteplanforslagleggesut til offentlig høring.
Det visesogsåtil bekreftelsefra kommunenmedutsatthøringsfristfor Jernbaneverket
frem til 14.11.14.
Jernbaneverket
er statensfagorganfor jernbanevirksomhet,
og har bl.a. et
forvaltningsansvar
i forhold til lov om anleggog drift av jernbane,herundersporvei,
tunnelbaneog forstadsbanem.m.(jernbaneloven)av 1. juli 1993.Av jernbanelovens
§ 10
stårdet at det er “forbudt, utenetter avtalemedkjøreveienseier å oppførebygningeller
anneninstallasjon,foreta utgravingeller oppfyllinginnen30 meterregnetfra nærmeste
sporsmidtlinje, dersomikke annetfølger av reguleringsplan.”
Jernbaneverket
og Statensvegvesenleverte3. novembersin innstilling til valg av
hovedkorridorfor Ringeriksbanen,
og beggeetateneanbefalerat jernbaneog veg leggesi
felles trasévia Kroksund.Det betyrimidlertid ikke utenvidereat arealeneved Hønengata
kan ‘frig is’ . Stasjonsutformingen
på Hønefosser ikke endeligfastlagt,og kombinasjonen
av mangesporog knappkurvaturgjør sporplanentil en utfordring. Dettegjelderbåde
togbevegelser,
plattformplassering,
snuproblematikkog hensetting.Det er sannsynligat
trafikkenbådepå Roa-linjen og til Hensmoenvil øke,og det er argumenterfor at ICpendelentil Hønefosskan forlengestil Hønengataeller Jevnaker.Dettebetyr altsåat det
fremdelesråderstor usikkerhettil fremtidig spor- og arealbehovi Hønefossom
rådet.
Jernbaneverket
anbefalerat reguleringsplanen
ved Hønengatafortrinnsvisstilles i bero,
alternativtat baredendelenav planensomligger lengstfra jernbanenføresvideretil
godkjenning.Vi er klar overat detteikke er ideelt,og at det tidli gereer gitt signalerom at
en avklaringkunneventesi november.Vi har dessverreikke disseavklaringenenå,og ber
om forståelsefor at detteer et omfattendeog komplisertprosjektmedet stort antall
variabler.Det er ogsået viktig prosjektfor fremtidig areal- og tettstedutviklingi
Hønefossområdet,
og det er derfor avgjørendeat det tasgodebeslutningerpå riktig
grunnlag.
Jernbaneverket
ber om at helesøndredel av planområdettrekkesut av planendersomikke
kommunenstiller planeni bero. Formelt fremmesdet innsigelsetil planensforslagtil
byggegrenseavstand
mot jernbane,med krav om 30 metersbyggegrense,
herunderbåde

over og underbakkenivå.Innsigelsenfremmesmedhjemmeli Jernbaneloven
§ 30. Dette
for å sikre eventuellenødvendigearealertil fremtidig utvikling av jernbaneinfrastruktur
i
området.
For øvrig viser vi til at det er foreslåttto bestemmelser
somomhandlerbyggegrenser
. Vi
serat dettekan gi gyldighetsproblemer
medhenblikk på hverandre.I tråd medovennevnte
innsigelseforutsetterJernbaneverket
at det ikke åpnesfor tiltak over eller underbakkenivå
nærmereenn30 meterfra spormidt. I tilknytning til bestemmelsen
under§ 6 nr 9 om
sikring mot jernbanenanbefalesdet at det tilføyesfølgende:Oppsettav godkjent
sikringsanordninggjøresi samrådmedJernbaneverket.
Vi har ikke flere merknadertil planforslagetmenbistårytterligeredersomdet er behovfor
det.

Med hilsen
LarsChristianStendal
direktør
Strategiog samfunnSørog Vest
Anne Marstein
avdelingsdirektør
Planog teknikk
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Vi visertil vår uttalelse av 8. november2011til oppstart av regulering.Der peker vi på
verneverdigebygningerinnenfor planområdet,og anbefaler hensynssonebevaring
kulturmiljø for dissebygningene.I kommunenskulturminneregistreringer fire
forretningsbyggi Industrigata4, fra perioden1948-1950,gitt høy verneverdi.
I konsekvensutredningen
er det fastslått at bygningene må rives.Vi kan ikke se at det er
vurdert mulighetenefor ombyggingog ny bruk. Vi gjentar vår anbefalingom bevaring.
Det foreslåtte planområdetgrensertil en gravhaugsom er et automatiskfredet
kulturminne. Vi ber derfor om at varslingspliktenjf. kulturminnelovens§ 8, 2. ledd, blir
ivaretatt gjennomreguleringsbestemmelsene,
og har følgendeforslagtil
reguleringsbestemmelse:
"Dersomdet underanleggsarbeidskullefremkommeautomatisk fredete
kulturminner,må arbeidetstraksstansesog utviklingsavdelingenved
fylkeskommunenvarsles,jf. kulturminnelovens§ 8, 2. ledd."

bfk.no
BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks3563
NO-3007Drammen
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Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Med vennlighilsen
JørnJensen
kulturvernkonsulent

Kopi:
Fylkesmanneni Buskerud
StatensvegvesenRegionsør

Postboks1604
Postboks723 Stoa

3007
4808

Drammen
Arendal
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr .: 14/1772-8

Arkiv : L12

Sak: 25/14
OFFENTLIG HØRING - 271 - OMRÅDEREGULERING ØVRE HØNE NGATA ØST
Vedtak i Råd for funksjonshemmede:
Forslagtil OmrådereguleringØvre HønengataØst tastil orientering.

Behandling i Råd for funksjonshemmede28.08.2014:
ElsaLill P. Strandeerklærteseginhabil.
Sakentas til orientering.

Saksprotokoll
Arkivsaksnr .: 14/1772-17

Arkiv : L12

Sak: 45/14
OFFENTLIG HØRING - 271 - OMRÅDEREGULERING ØVRE HØNE NGATA ØST
Vedtak i Trafikkrådet:
Forslagtil OmrådereguleringØvre HønengataØst tastil orientering.

Behandling i Trafikkrådet 09.09.2014:
Forslagtil vedtakble enstemmigvedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Ringerikekommune
Miljø- og arealforvaltning,arealog byplankontoret
her

Saksnr.
14/1772-10

Løpenr.
21069/14

Arkivkode
L12

Deresref.

Dato
02.09.2014

UTTALELSE TIL 271 - OMRÅDEREGULERING ØVRE HØNENGATA ØST

Det visestil saksprotokollfra formannskapsmøte
17.6.2014,sak123/14.
Hjemmelfor uttalelse.
Lov om folkehelsearbeid(Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern§ 4 og § 5.

Uttalelse:
Kommuneoverlegen,
miljørettet helsevernoppfatterat detteer et viktig områdefor fortetting
av byenog støtterplanforslaget.Vi gjør oppmerkso
m på at det tidligere år har vært en del
henvendelser
fra naboertil kornsiloensom har tatt opp forhold knyttet til omgivelseshygiene
i
perioderog mye fugler, byduersamtstøv,ogsåskadedyr med oss.Vi har ikke fått
henvendelser
de sisteårene.
Vi anbefalerat gang-og sykkelatkomsterprioriteres framfor biler inn til boligområdetog at
gangveierog grønnstrukturfår god universellutforming herunderstøyforholdog
aktivitetstilbud.Tilretteleggingfor barner vikti g.

Med hilsen

Unni Suther
Fagansvarligfor miljørettethelsevern
telefon:905 62 030

POSTADRESSE
KONTORADRESSE
Postboks123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Storgaten13
email-adresse:postmottak@ringerike.kommune.no

TELEFAX

TELEFON

32 11 77 22

32 11 74 00

Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

Ringerikekommune
Postboks123 Sentrum
3502HØNEFOSS

postmottak@jbv.no
Sentralbord:
05280
Org. Nr.:
971 033 533 MVA
Bankgiro:

Henvendelse til:

MarianneHvalsmarken

Tlf.:
Faks:
E-post:

Marianne.Hvalsmarken@jbv.no

24.06.2015
Saksref.: 201301316
-16
Deres ref.: 14/2825
-8

76940501888

Dato:

jernbaneverket.no

Vedlegg:

Svar på forespørselvedr områderegulering Øvre Hønengataøst - forespørselom
tilbaketrekking av innsigelse

Viser til deresbrev av 19.06.2015medvedlagtrevidertplankart.
Jernbaneverket
viser ogsåtil vår uttalelsedatert03.11.2014der det ble fremmetinnsigelse
til planforslagetsomvar lagt ut på offentlig ettersyn.Med bakgrunni Jernbaneverket
s
innsigelser til planforslaget,ble det avholdtmøtehosossmedkommunenog planfremmer,
jf møte14.01.15.
Komplettrevidertplanforslager ikke blitt sendtoss, jf manglende
reguleringsbestemmelser.
Det visesimidlertid til vedlagtrevidertplankartsamtderesbrev
der endringergjort for å imøtekommeJernbaneverkets
innsigelserfremgår.Jernbaneverket
er tilfreds medde nevnteendringeneog forutsetterat dersomrevidert planforslagendres
iht til dettebrevet,såvil Jernbaneverket
anseplanforslagetsomakseptabelog vår tidligere
fremmetinnsigelsesomhensyntatt.
Jernbaneverket
ber om å få oversendtkomplettrevidertplanforslagnår dener blitt vedtatt
av kommunen.

Med hilsen
RagnhildLien
seksjonssjef
Planog teknikk, offentlig plan og forvaltning
MarianneHvalsmarken
senioringeniør
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

Møtereferat
SAK/TEMA:

OMRÅDEREGULERING FOR ØVRE HØNENGATA ØST INFORMASJONSMØTE

STED: Storgata 13, Hønefoss

TID: 30.06.2015, kl. 14:00-15:00.

TIL STEDE:
Repr.
Dagfinn B. Aslaksrud Hønefoss nord eiendomsutvikling dba@eiendomsservice.com
Aina Lian
Halvorsen & Reine AS
lian@heras.no
Tuva Skaret
Halvorsen & Reine AS
skaret@heras.no
Tone Gjertsen
Bilbygg AS
tg@foyentorkildsen.no
Roar Steingrimsen
Coop Øst SA
roar.steingrimsen@ostafjells.coop.no
Bjørn Tore Skaug
Coop Øst SA
bjorn.tore.skaug@coop.no
Øistein Veberg
Coop Øst SA
oistein.veberg@coop.no
Stian Wisløff
Marcodor Eiendom AS
stian@stians-bilglass.no
Guro Skinnes
Areal- og byplankontoret, RK
guro.skinnes@ringerike.kommune.no
KOPI SENDES:
Bilbygg AS
Jernbaneverket
Sletta DA
Roger Sørslett
Kjell Arve Aarebru

Pb 1350 Vika, 0113 Oslo
postmottak@jbv.no
Kartverksveien 11, 3511 Hønefoss
Teknisk forvaltning, RK
Teknisk forvaltning Utbygging, RK

RK = Ringerike kommune
Saknr.
14/2825-12

Løpenr.
18187/15

Arkivkode

Dato

L12

30.06.2015

Dagsorden
Informasjonsmøte for grunneiere i planområdet.

Frist/
Kommentar
/
Ansvar

1 Informasjon
 Kommunen og Halvorsen&Reine informerte om prosess og revidert
Vedlegg
planforslag.
1 og 2
 Presentasjoner vist i møtet følger vedlagt.
2 Spørsmål som ble tatt opp
Tverrforbindelse Dr. Ragnhildsveg - Industrigata
 I planforslaget er det vist en tverrforbindelse mellom Dronning






Ragnhilds veg og Industrigata. Forbindelsen inkluderer areal til
kjøreveg, gang- og sykkelveg og en vegetasjonsskjerm.
Tverrforbindelsen ligger delvis på Coops eiendom, og delvis på
Bilbyggs eiendom.
Bilbyggs eiendom omfatter også et areal på vestsiden av foreslått
tverrforbindelse.
Tverrforbindelsen var vist i planforslaget som var på høring og
offentlig ettersyn sommer/høst 2014. Bilbygg AS hadde ingen
kommentarer til dette i sin høringsuttalelse.
Bilbygg AS
Kommunen ber om at Bilbygg gir tilbakemelding så raskt som
1 uke
mulig om sin vurdering av dette forslaget.
Per i dag leier Scania eiendom av Bilbygg. For Bilbygg er det viktig
at Scanias behov blir ivaretatt i reguleringen, herunder adkomst til
området.

Rekkefølgebestemmelser
 Hønefoss Nord Eiendomsutvikling har laget et forslag til prinsipp
for utbyggingsrekkefølge og rekkefølgebestemmelser.
Skisse følger vedlagt.
Trafikksystem sør i planområdet
 Veg mellom BF1-2 og BBB1 er toveiskjørt.
 Veg mellom BBB1 og BBB2 er enveiskjørt i retning sør.
 Utforming av gang/sykkelveg mellom BF1 og B2 er ikke avklart.
H&R vurderer at det ikke er nok trafikk til at G/S må være
opphøyd. Trolig vil det være aktuelt med markering, enten malt
eller med nedfelt kantstein.
Vedlegg
1. Presentasjon om prosess og uttalelser, RK
2. Presentasjon revidert planforslag, Halvorsen&Reine
3. Skisse trinnvis utbygging, forslag fra Hønefoss Nord Eiendomsutvikling
Referent Guro Skinnes
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Vedlegg 3

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:
Saksbehandler:
Innvalgstelefon:

11.08.2017
2010/6467
421.4
20890/17
Brede Kihle
32266865

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til begrenset høring av planforslag for Øvre
Hønengata øst
Vi viser til brev av 19. juni 2017 hvor forslag til områderegulering for Øvre Hønengata øst er
lagt ut til en begrenset høring.
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en helhetlig utvikling av området mellom
Øvre Hønengata og jernbanen i tråd med føringene i kommuneplanen. Hovedmålene er å
forsterke Hønengaten som bydelssenter/nærsenter for Hønefoss nord, samt å legge til rette for
økt næringsvirksomhet og en miljømessig bærekraftig byutvikling med nærhet mellom
boliger, arbeidsplasser og handel- og servicetilbud.
Fylkesmannen har i brev av 19. oktober 2010 og 17. oktober 2011 gitt innspill ved oppstart av
planarbeid og til planprogrammet. Vi pekte på flere overordnede nasjonale føringer og
forventninger til planprosessen.
Videre har vi avgitt høringsuttalelse til planforslaget i brev av 4. september 2014. Vi uttalte at
vi mente at de sentrale miljøfaglige forhold knyttet til våre ansvarsområder i hovedsak var
tilstrekkelig utredet og ivaretatt i planforslaget. Vi hadde likevel noen kommentarer og forslag
til endringer, spesielt knyttet til barn og unges interesser og støymessige forhold.
Det går frem av oversendelsen at planforslaget er endret på noen punkter etter forrige
høringsforslag. Dette er blant annet gjort for å imøtekomme innsigelsen fra jernbaneverket.
Byggegrensen langs jernbanen er derfor utvidet. Videre er det foretatt endringer av
vegløsninger, arealformål, formålsgrenser og bestemmelser. Hovedrammene for planen er
likevel de samme.
Fylkesmannen vil først og fremst trekke frem som positivt at våre merknader til barn og unges
interesser og støy stort sett er endret i tråd med våre kommentarer ved forrige høring. Vi vil
likevel anbefale at bestemmelsene i § 2 punkt 5 2. ledd blir supplert med at lekearealene skal
opparbeides på bakkenivå. Som vi skrev ved forrige høring av planforslaget er det viktig å
sikre en viss andel av uteoppholdsarealer og lekeareal på bakkenivå. Det er derfor positivt at
det er en bestemmelse nå som sier at kun deler av uteoppholdsarealet kan tillates på tak. Vi
mener derfor at det også kan konkretiseres at lekearealene som nevnes i 2. ledd skal
opparbeides på bakkenivå. Ut fra illustrasjoner over tenkt utbygging kan det se ut til at dette
også er hensikten.
Når det gjelder støy er det tatt med en bestemmelse som også omfatter uteoppholdsarealer i
planen. Dette mener vi er bra. Vi vil i den sammenheng nevne at vi har fått kopi av uttalelse
fra Ringerikes Kornsilo SA, datert 8. august 2017, som viser til at byggeområde B3 kan
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111

Side 2 av 2
komme i konflikt med støy fra virksomheten her. Det er lagt ved en støyutredning som viser
at deler av området er støyutsatt for innhøstingssesongen i august og september. Slik
bestemmelsene er utformet skal dette ivaretas ved planlegging av de nye boligene. Vi har
derfor i utgangspunktet ingen spesielle merknader til dette. Men det er viktig at kommunen er
klar over problemstillingen slik at støyutfordringen som gjelder for området blir lagt til grunn
ved planlegging av de nye boligene. Lokale støytiltak (som støyskjerming av svalganger,
terrasser o.l.) og bevisst rominndeling hvor et flertall av støyfølsomme rom (soverom og stue)
blir lagt til den stille siden av byget, eventuelt gjennomgående romløsninger, vil kunne ivareta
dette.
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til endringene som er foretatt siden forrige
høring av planforslaget.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
avdelingsdirektør
Brede Kihle
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Kopi til:
Buskerud fylkeskommune
Bane Nor
Statens vegvesen region sør

Postboks 3563
Postboks 4350
Serviceboks 723

3007
2308
4808

Drammen
HAMAR
Arendal

UTVIKLINGSAVDELINGEN

Ringerikekommune
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vårdato: 15.08.2017
Deresdato: 21.06.2017

Vårreferanse: 2017/14543-2
Deresreferanse:

Vårsaksbehandler:
LarsHovland,tlf. 32 80 86 64

PlanID 271 - ØvreHønengataøst- gnr86 bnr 263 m.fl. - Ringerike
kommune- områderegulering
- begrensethøring- uttalelseom
kulturminner
Vi visertil brev fra Ringerikekommune19.06.2017med begrensethøringav reguleringsplan271 –
Øvre Hønengataøst. Høringsfristener satt til 19.08.2017.
Buskerudfylkeskommunegir her en kulturminnefagliguttalelsetil planforslaget.
AUTOMATISK
FREDEDE
KULTURMINNER
Vi har ikke opplysningeri våre arkiver om automatiskfredete kulturminner inne i planområdet.
Rett øst for planområdetligger det en automatiskfredet gravhaug.Da området alleredei stor
grad er utbygd anservi potensialetfor å finne bevarteautomatiskfredete kulturminner her som
lavt. Det kan likevel forekommefunn som konstruksjoner,gjenstanderog kulturlag fra vår eldste
historiskeperioder under anleggsarbeider.Det bør utarbeidesen bestemmelseunder
fellesbestemmelsersom omtaler meldepliktenjf. kulturminnelovens§ 8, 2. ledd:
”Dersomdet under anleggsarbeidframkommerautomatiskfredete kulturminner,må
arbeidetstraksstansesog utviklingsavdelingeni fylkeskommunenvarsles,jf.
kulturminneloven§ 8, 2. ledd.”
Det er avsatt et områdemed grønnstrukturmellom gravhaugenog ny boligbebyggelse.
Gravhaugenvil ogsåliggehøyerei terrenget enn den nye bebyggelsen.Kulturminnevernetmener
i utgangspunktetman bør oppereremed en størst mulig buffer mellom gravhaugerav denne
typen og bebyggelse,da gravhaugerer ment å væremonumentalei landskapet.Vi anbefalerå
utvide grønnstruktureni størst mulig grad for å ivareta siktlinjer mellom gravhaugenog
landskapetrundt. Vi vil likevel ikke stille noen krav til hvordandette skalgjøresda området
alleredeer tett utbygd av boliger.

bfk.no
BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks3563
NO-3007Drammen

Side1 av 2
Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

NYERE
TIDSKULTURMINNER
Endringenei planforslagetomfatter i hovedsakveiføringi planområdetog byggegrensemot
jernbanen.Vi anserat disseendringeneikke berører nyere tids kulturminner, og har følgeligikke
videre merknadertil endringenei planforeslagethva gjelder nyere tids kulturminner.
Fire av bygningenemed adresseIndustrigata4 (gnr 86 bnr 263),er vurdert å ha høy verneverdii
Ringerikekommunesregistreringav kulturminner.Ved varselom oppstart av planarbeidog ved
offentlig ettersyn av planen,anbefaltevi at den verneverdigebebyggelseni Industrigata4 ble
bevart. Vi visertil våre tidligere uttalelser i saken,og gjentar vår anbefalingom bevaringav denne
bebyggelsen.
Saksbehandler
nyeretid: Ingrid Lamark,tlf. 32 80 87 10

Med vennlighilsen

LarsHovland
Rådgiver arkeologi
Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur

Kopitil:
StatensvegvesenRegionSør
Fylkesmanneni Buskerud

Serviceboks723
Postboks1604

4808 ARENDAL
3007 DRAMMEN
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Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region sør

Anne - Mette Bjertnæs /

1 7/89301 - 5

Lars Lindstøl

29.08.201 7

3221 4342

Om r åd er eg u l er i n g Øvr e Høn en g at a øst - b eg r en set h ør i n g
Reguleringsplanforslaget

inneholder et bydelssenter/ nærsenter med detaljhandel og

dagligvare i kombinasjon med boliger, forretning , kontor og industri. Reguleringsplanen har
vært sendt ut tidligere i 201 4.
Planen har gjennomgått
trafikkgenerering

en endring mht flere forh old. Det som har betydning for

er at utnyttelsen på boligarealer er økt fra 25 % til 30 %, dvs fra 240

boliger til 280 boliger.
Reguleringsplanen

for fv. 35 Hønengata ble vedtatt i 20 1 2. Planen viser fortau, tosidig

sykkelfelt , busstopp i gata . Dette er en løsning som vil senke farten i Hønengata. Det var
planlagt at hastigheten skulle skiltes til 40 km/t . Nederste del av Hønengata er ombygget til
denne løsningen og det var forutsetningen
når vi ga vår uttaelse til reguleringsplan

om at nordre del av Hønengata skulle ombygges

Øvre Hønengata øst i sept. 201 4. Dessverre er

ombygging av fv. 35 i Øvre Hønengata utsatt på ubestemt tid.
Det pågår planlegg ing av ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen samt mellom Sandvika og
Ve- krysset. Disse vegene vil forhåpentligvis

avlaste Hønengata. Men slik det er nå så vil ikke

dette være ferdig før en utbygging av Øvre Hønengata er utført.
Fv. 35 har en årsdøgntrafikk

på 1 7700. Fartsnivået er høyt, deler av trafikken kjører over

fartsgrensen som er 50 km/t. Vegen er i området er utflytende og ikke tydelig og det er
enklest å komme fram med bil. Ut i fra trafikkmengde

og funksjon er det en type veg som

kategoriseres etter Stat ens vegvesen sin håndbok N1 00 «Veg - og gateutforming»

som

nasjonal hovedveg og øvrig h ovedveg med ÅDT>1 2000. En eventuell krysning mellom
gang - og sykkelveg og kjørevegen bør være planskilt eller signalreguleres.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Kryssing av Hønengata er skoleveg for barn fra 1 . – 1 0. klasse til Ullerål skole. En kryssing i
plan og m ed belysning er ikke sikkert tilstrekkelig

med den høye tra fi kken og hastigheten

som er i området . Statens vegvesen f inner å må kreve en planskilt undergang. Vi mottar
klager på kryssing i plan med og uten lys for slike veger .
I trafikkanalysen

er en økning i ÅDT på 2000 kate gorisert som å være «ubetydelig til lite

negativt ». Dette er Statens vegvesen uenig i og øk ningen i ÅDT an sees som stor og vil være
et be ty d elig bidrag til trafikken i Hønengata.
I notat et «Skoleveg fra Øvre Hønengata øst» som er vedlagt til reguleringspl anen er det
anbefalt at opphøyd kryss er til strekkelig for kryssing av Hønengata . Det er her en
forutsetning

at det er skiltet ned til 30 km/t. Dette er ikke tilfelle nå og med utsatt

ombygging av Hønengata og en nedskilting til 40 km/t er dette ikke nok.
Når det gjelder avkjørsler må det endres i bestemmelsene slik at det er likt som i
reguleringsp l ane n for fv. 35 Høne n gata til dette:
FA1: er kun inn fra og ut mot nord.
FA2 er ikke tillatt å svinge ut i Hønengata mot sør.
Konklusjon
Med bakgrunn i SVV sektoransvar for gående og syk l ende legges det ned innsigelse mot
denne planen.
Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning
Med hilsen

Rolf - Helge Grønås
Avdelingsdirektør

Anders O. T. Hagerup
Seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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RINGERIKES KORNSITO

Ringerike kommune

Hønefoss 08/08 -20L7

Areal- og byplankontoret
Postboks 123
3502 Hønefoss

I

Kopi: Fylkesmannen

SAK: lnnspill/merknader

til planforslag - områderegulering for Qvre Hønengata

Øst

Ringerikes Kornsilo viser til mottatt planforslag med saksnummer L4/2825-23 og har

følgende innspill:

Dokid:
1 7065640

(14t2825-30)
lnnspill og merknader

Drift ved Ringerikes Kornsilo
Ringerikes kornsilo vil fortsette sin drift i Asbjørnsens gate og i lndustrigata. Gjennom 65 års
virke er det bygd opp store verdier i anlegget og flytting fra området er etter vårt syn
urealistisk.
Det ble ikke noe salg av kommunens nabotomt lêL7 /951til kornsiloen for å kunne samle
virksomhetens drift - samt etablere buffersone rundt anlegget. Eierne av kornsiloen
planlegger bygningsmessige oppgraderinger i Asbjørnsens gate og utvidelse av kornlager

i

lndustrigata, Kornsiloens aktivitet i lndustrigata vil sannsynligvis Øke i åra framover.
støy
Kornsiloens drift vil generere stØv til nærområdet. Det ble gjennomført støymålinger for

virksomheten i 2015. Støysonekart fra disse målingene viser at deler av arealet som er avsatt
til boligbebyggelse vil få støy som overskrider grenseverdiene. Deler av boligarealet 82 og 83

vil ligge i gul sone og noe også i rød sone. Det vil bli vanskeligâ $øre avbøtende tiltak for
bebyggelse som ligger over L-2 etg. Det er ikke gjennomført støymålinger fra vårt anlegg i
lndustrigata - her vil det også genereres stØy til omgivelsene.
Vi mener at støymålinger fra kornsiloen (eventuelt andre virksomheter i området) må
gjennomføres for å få et totalt bilde av støyen som vil påvirke framtidig boligbebyggelse

i

forslaget.
Fylkesmannen har i møte (med kommunen og kornsiloen) påpekt ansvaret kommunen har
for å unngå boligutbygging som kan komme i konflikt med stØy fra driften av kornsiloen.

Logistikk/adkomst
Kornsiloen er avhengig av grei adkomst til vårt anlegg i lndustrigata, for transport av korn

Ringerikes Kornsilo SA, Asbjørnsensgt. 10,3513 Hønefoss,Ilf.:32 18'10 00, Faks:32 1810 09, 0rg.nr. N0 959 079 420 MVA,
Bank: 2280.05.01 540 post@ringerike.norgesfor.no www.ringerike.norgesfor.no

med vogntog, samt andre handelsvarer som gjødsel og såvarer. Det forutsettes at

planforslaget ikke kommer i konflikt med nødvendig logistikk til/fra anlegget i lndustrigata.

lnteressekonflikter

til boligbebyggelse 83 grenser til vår virksomhet i lndustrigata. Etablering av boliger i
umiddelbar nærhet til kornsiloens anlegg /drift er meget uheldig og vil ut fra våre erfaringer
føre til interessekonflikter. I tillegg til stØy må det også påregnes utslipp fra forbrenningsForslag

anlegg og støv fra korntØrker innenfor gjeldende utslippstillatelse. Boligbygging på området
83 frarådes så lenge det drives kornsilo i området. Det er også nødvendig med god

buffersone og vegetasjonsskjerm i området 82, mellom kornsiloens anlegg og framtidig
boligbebyggelse.

Oppsummerende kommentarer/synspunkter:
o

Planforslaget innebærer boligbebyggelse som vil ligge i stØysonen til kornsiloen.
Boliger vil ligge i gul sone og noe i rød sone. Jamf ør T-!442/20L2 bør ikke kommunen

tillate etablering av boliger i rød sone

-

i gul sone bør kommunen også vise

varsomhet med nye boliger. Det er begrenset mulighet for avbøtende tiltak. Det er
nØdvendig å få klarlagt den totale stØybelastningen som foreslått bol¡gbebyggelse vil
utsettes for. Fylkesmannen har også påpekt dette i sin uttalelse for planen.
o

a

a

Boligbygging i umiddelbar nærhet til kornsiloens anlege/drilt frarådes på grunn av
interessekonflikter som høyst sannsynlig vil oppstå. I planforslaget gjelder dette

området 83 og deler av 82 som grenser mot kornsiloen.
Ringerikes kornsilo forventer at kommunen overholder henstilling fra Fylkesmannen
om å unngå etablering av nye boliger som kommer i konflikt med vår drift.
Ringerikes Kornsilo ser det som urealistisk med relokalisering av anlegget, til
kostnader på anslagsvis 200-250 mill. kr. Det er derfor viktig at Ringerike kommune
tar hensyn til dette i sine framtidige planer.

Er det behov

for mer informasjon eller spørsmål - ta gjerne kontakt

Med vennlig hilsen

\*\ç*
Ringerikes Kornsilo SA
Anders Skarsgard
Daglig leder

Vedlegg:
- StØyberegninger ved Ringerikes Kornsilo fra 2015

RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
07.07.2017

Vår ref.: 2014\2825
Uttalelse til begrenset høring av områdereguleringsplan 271 Øvre Hønengata øst
Det vises til deres oversendelse 19.6.2017, journalpost 14/2825-23.
Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Uttalelse
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på folks helse.
Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelselovens § 8.
Kommunens satsningsområder gitt i Folkehelsemelding er; «Aktivitet for alle» og «Best for
barn» og «Folkehelsekommunen». Trygge bomiljøer, lekeplasser, skoleveier og universell
utforming er blant de forutsetning som må oppfylles for å imøtekomme disse målene.
I forslag til områdereguleringsplan 271 Hønengata øst, er det helse- og miljøfaktorene radon.
ulykkesrisiko, støy og luftforurensing som kan utgjøre helseutfordringer for framtidige
beboere. Utformingen av området må hensynta disse miljøfaktorene slik at de ikke medfører
vesentlig helsemessige ulemper for folk.
Det framkommer av reguleringsplanbestemmelsene § 1-4 at det skal etableres et mindre torg
på BKB1, en felles lekeplass på 250 m2 på B1 og en felles lekeplass på 500 m2 på B2.
Kommuneoverlegen anbefaler at disse arealformålene lokaliseres i betryggende avstand fra
vei, jernbane og andre kilder til støy, luftforurensing og ulykkesrisiko samt at det etableres
atkomst til disse offentlig tilgjengelige arealene på trafikksikre gangveier og snarveier i
området. Krav til universell utforming av gangarealer, lekeplasser og torg må oppfylles.
Kommuneoverlegen forutsetter at forslag til rekkefølgebestemmelsene for etablering av torg,
lekearealer og gangveier ikke fravikes, men at de ferdigstilles før oppføring av boenhetene
slik at de første innflytterne kan ferdes på trygge uteoppholdsarealer og gangarealer under
utbygging av området. Trygge skoleveier innbefattet snarveier, gjennom området må være
etablert før innflytting i boenhetene.
Lokal overvannshåndtering i kombinasjon med fellesarealer, torg og lekearealer anbefales
tilrettelagt slik at det kan oppleves vitaliserende for beboere og besøkende i området. Lokal
overvanns-systemet anbefales tilrettelagt slik at det kan inngå som et element for fri
benyttelse, lek og rekreasjon.
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

Avfallshåndtering fra boenhetene anbefales lagt opp med skult opplegg, f.eks. nedgraving av
avfallsoppsamlingsenhetene (arealbesparende), av hensyn til generelt høyere forekomst av
skadedyr i området (sentrumsområde) og omgivelseshygienen på fellesarealene ved
boenhetene.
Utslipp av røykgasser fra boligoppvarming anbefales holdt på et minimum av hensyn til lokal
luftforurensing, f.eks. tilknytning til fjernvarmeanlegg.
Konklusjon
Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern anser at forslag til områdereguleringsplan 271 for
Hønengata Øst kan, med nevnte anbefalinger oppfylle Folkehelselovens bestemmelser en
tilfredsstillende god måte.
Med hilsen e.f.
Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
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SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/1379-138

Arkiv: PLN 431

431 Områderegulering Hønefoss - 1. gangsbehandling
Forslag til vedtak:
1. Forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 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 gjennomføre tekniske undersøkelser av
infrastrukturtiltak med tanke på gjennomførbarhet og arealbeslag.
Dette gjelder:
a) Utstrekning av båndleggingssone H710, båndlegging i påvente av plan etter planog bygningsloven, for mulig lokalisering av ny vei fra Hønengata til
Arnemannsveien inkludert bru over Begna.
b) Muligheten for å vri landkaret sør for Hønefoss bru. Plankartet skal ved 2.
gangsbehandling være justert, slik at kun framtidig lokalisering av denne
veistrekningen skal reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
3. Rådmannen skal før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn kvalitetssikre teknisk
illustrasjonsplan filnavn L 70 00. Det delegeres til rådmannen å gjøre de nødvendige
endringene innenfor avsatt samferdselsareal.
4. Rådmannen skal gjennomføre en utredning av bru over Petersøya med tanke på teknisk
løsning og finansiering, som grunnlag for beslutning om kollektivbru eller gang- og
sykkelbru.
5. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av manglende lenke i «Elvelangs» før
gangs behandling.
6. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:
20 – Råduset, vedtatt 31.02.1956
64-02 – Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976
64-51a – Kvartal 51A, vedtatt 13.03.1978
64-03 – Hoffgårdsgate forlengelse, vedtatt 22.11.1978
64-31-32-33-34 – Kvartal 31,32,33,34, vedtatt 29.11.1978
128 – Adkomst Benterudgaten, vedtatt 04.01.1979
-

2.

64-42 – Kvartal 42, vedtatt 02.02.1979
64-51c – Kvartal 51 C, vedtatt 08.06.1979
129 – Petersøya, vedtatt 29.10.1980
64-23 – Kvartal 23, vedtatt 26.10.1981
64-35-36 – Kvartal 35-36, vedtatt 23.09.1983
64-21 – Ny adkomst Tippen, vedtatt 23.05.1984
154 - Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 24.04.1986
64-11 – Kvartal 11, vedtatt 21.10.1987
64-16 – Kvartal 16, vedtatt 24.03.1988
64-25 – Kvartal 25, vedtatt 26.10.1989
64-55 - Kvartal 55, vedtatt 30.08.1990
64-19 – Kvartal 19, vedtatt 27.09.1990
64-48 – Kvartal 48, vedtatt 27.06.1996
289 – Sentralt stoppested for kollektiv, vedtatt 31.10.2002
292-02 – Rutebilplata, vedtatt 07.07.2004
300-02 – Hønefoss Senteret, vedtatt 08.06.2006
317 - Ankersgate 6-10, vedtatt 23.02.2012
358 – Hønengata 18-20, vedtatt 29.11.2012
314-01 – Brutorget, vedtatt 05.12.2012
313-02 – Byporten, vedtatt 04.05.2015
398 – Strandgata 1- showscene og restaurant, vedtatt 10.12.2015
7. Det tas i tillegg sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner/
bebyggelsesplaner i listen under som overlappes av ny plan, ved vedtak av 431
Områderegulering Hønefoss:
223 – Gang- og sykkelvei ved Vesternbakken, vedtatt 28.09.2000
281 – Helgesbråten, vedtatt 26.09.2002
311 – Boligområde på Benterud, vedtatt 04.05.2006
261 – Rabba – Storløkka, vedtatt 23.11.2006
120-03 – Løkka og Schjongstangen, vedtatt 10.04.2014
298-05 – Schjongslunden, vedtatt 21.10.2014
Sammendrag
Områderegulering for Hønefoss (byplanen) er et politisk oppdrag som er gitt rådmannen
gjennom vedtak i formannskapet 02.12.2014, sak 208/14 «Planarbeid for Byplan Hønefoss skal
startes opp».
Rådmannen fremmer et planforslag som bidrar til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel
om at 70 prosent av befolkningsveksten som er ventet, skal skje i Hønefoss. Som stasjon på
Ringeriksbanen blir Hønefoss et viktig knutepunkt, som knytter byen og omlandet tettere til
hovedstadsområdet. Gjennom planen skal regionhovedstaden Hønefoss styrke sin regionale
posisjon på kultur- utdannelses- og næringslivsområdet. Planforslaget har et tydelig mål om at
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad med folkehelse som
grunnleggende premiss.
Planen skal tilrettelegge for en framtidsrettet og klimavennlig byutvikling, med 10 minuttersbyen som et bærende prinsipp. Transportbehovet skal reduseres, ved å fortette i sentrum og

-

transformere industriområdene på Øya og Tippen til nærings- og boligformål. Gjennom nye
elvekryssinger skal sentrum i Hønefoss bli mer tilgjengelig, og flere skal kunne bevege seg fra
boligen til fots for de daglige gjøremål i sentrum. Veger skal bli til gater og gi prioritet til de
myke trafikantene med sammenhengende gang- og sykkelveger.
Et kvalitetsprogram følger planforslaget og inneholder strategier og prinsipper for
mobilitetsløsninger, blågrønne løsninger, utforming av bebyggelse, gater og byrom
Kvalitetsprogrammet synliggjør de tverrfaglige vurderingene og føringene som gir et helhetlig
plangrep, og skal sikre disse videreført i gjennomføring av planen.
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
Bakgrunn
Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og
Ringeriksregionen skal vokse både i antall innbyggere og i arbeidsplasser. Når Ringeriksbanen
er ferdigstilt, vil Hønefoss få et togtilbud som vil gi ca. 35 minutters reisetid til Oslo. Ny E16
vil også styrke tilgjengeligheten til regionen.
Som en intercity-stasjon på Ringeriksbanen forventes det at kommunen bygger opp under de
store samferdselsinvesteringene. Det innebærer fortetting nær knutepunktet. Målet er at innen
2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune og vi skal planlegge for at 70
prosent av denne befolkningsveksten kommer i Hønefoss.
Framdrift
Planprogram for områderegulering Hønefoss ble fastsatt av formannskapet 2 20.02.2018.
I samsvar med fastsatt framdriftsplan fremmes forslag til 431 Områderegulering Hønefoss
(byplanen) til 1. gangsbehandling i januar 2019.
Hensikt og målsetninger
Overordnede mål for byutviklingen, fastsatt i planprogrammet for områdereguleringen er:
(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives.
(2) Skape en framtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
(3) Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.
Fire målsettinger og temaer er i planprogrammet gitt som føringer for arbeidet med byplanen:
 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal,
drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen
 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser
 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksisterende, og
sikre nye når byen fortettes
Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planen som fremmes fastlegger overordnede rammer for videre utbygging og utvikling av
Hønefoss som et bærekraftig regionsenter. Planen ivaretar framtidig vekst i form av

-

transformasjonsområder og fortetting, og sikrer god balanse mellom formål som bolig,
tjenesteyting, handel og næring.
Byplanen vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske utviklingsog utbyggingstiltak i sentrum, deriblant byroms- og gatestrukturer og grønnstruktur. Plankart
og bestemmelser skal sammen med kvalitetsprogrammet sikre en urban kvartalsstruktur med
blandede funksjoner, indre gårdsrom skjermet for støy og forurensning, variasjon i høyder,
fasadelengder og detaljutforming inkludert farger.
Videre utbygging innenfor planområdet er i hovedsak omfattet av krav til detaljregulering.
Detaljene knyttet til ny bebyggelse og utvikling må fastlegges i egne detaljreguleringer, og
områdereguleringen vil være førende.
Pågående plansaker innenfor byplanen, har vært behandlet som innspill til utforming av
byplanen. I noen områder konkluderer byplanen annerledes enn de pågående planene.
Kvalitetsprogrammet
Kvalitetsprogrammet er forankret i Områderegulering Hønefoss, og viser gode løsninger for
utforming av bebyggelse, offentlige byrom og felles uteområder tilpasset byens skala. Det
inneholder retningslinjer for de valg som må tas i utviklingsperioden og som skal understøtte
Hønefoss sin framtidige karakter og identitet.
Fortettingspotensiale
Det samlede fortettingspotensialet innenfor planområdet er 287 000 m2. Med en fullstendig
realisering av byplanen er det beregnet at sentrum i et langsiktig perspektiv maksimalt vil
kunne få 4000 nye innbyggere. Per i dag bor det under 1000 personer innenfor plangrensen.
Transportsystem
Det reguleres arealer for å sikre et helhetlig og framtidsrettet trafikksystem som reduserer det
samlede transportbehovet, demper trafikkveksten, og tilrettelegger for gange, sykkel og
kollektivreiser.
Byplanen regulerer arealer for ombygging fra vei til gate, urban gateutforming med
kantparkering der dette er mulig, grønnstruktur, hovedsykkeltrasé, sammenhengende
Elvelangs, og flere bruer over elva, i tillegg mulighet for en bussfil på ny bro over Petersøya.
Det reguleres arealer for mulig utretting av Kongens gate ved at man vrir landkaret sør for
Hønefoss bru. Dette vil gi en bedre kryssløsning med Arnemannsveien, et stort nytt byrom og
viktig mobilitetspunkt. Ved at Kongens gate bygges om til gate med gjennomgående
sykkeltrasé og grønnstruktur vil visjonen om en by-boulevard i stedet for en gjennomfartsåre
for biltrafikk kunne bli en realitet.
Det foreslås båndlagt arealer for planlegging av ny vei med bru over Begna, som knytter
Hønengata til Arnemannsveien ved stasjonen. Interntrafikken og transportbehovet til stasjonen
vil forbedres, og i tillegg tilgjengeligheten til Hønefoss som kommunesenter og regionsenter.
Teknisk illustrasjonsplan viser at det i plankartet er avsatt tilstrekkelige arealer for et nytt
trafikksystem med prioritering av gående, syklende og kollektivtransport. Teknisk
illustrasjonsplan viser profiler, funksjon og møblering av gaterommet, men valg av løsning må
detaljeres i etterkant av vedtak av områdereguleringen.

-

Bebyggelsesstruktur og høyder
Byplanen sikrer at kvartalsstrukturen som prinsipp bevares i sentrum. Gjennom byreparasjon
bygges det videre på den urbane bystrukturen slik at sentrumskjernens identitet bevares med
dens landskapstypologi, kulturmiljø og kvartaler i et rutenett. Bebyggelsen skal utformes med
avkuttede hjørner mot kryss i samsvar med lokal byggeskikk.
Det gamle rutenettet reetableres med gatetun/strøksgate og gangvei/gågate, noe som gir
høyere kvalitet for framtidige bo-områder og vil gjøre byen mer tilpasset og attraktiv å ferdes i
til fots og med sykkel. Bebyggelsen plasseres inntil fortau og torg, med skjermede gårdsrom på
innsiden. Kvartalsstrukturen skal åpnes mot byrom og grønnstruktur.
Bebyggelse og uterom skal gis et variert formspråk og utformes med høy arkitektonisk og
materialmessig kvalitet. Det skal sikres variasjon i høyder, fasadelengder og detaljutforming
inkludert farger.
Byplanen gir føringer og bestemmelser for høyder i sentrum. Innenfor kvartalene er
hovedprinsippet at bebyggelsen skal være høyest i nordøst og trappes ned mot sørvest for å gi
tilfredsstillende solforhold og gi variert utforming av bebyggelsen for å skape identitet.
Bestemmelsene angir maks høyde og variasjon i høyder som er førende for detaljregulering. Ny
bebyggelse innenfor kvadraturen skal ha mellom 2 og 6 etasjer, med noe høyere bebyggelse for
Scandic hotell ut mot Kongens gate. Det tas hensyn til eksisterende bebyggelse, og særlig torg,
byrom og historisk viktig bebyggelse.
Områdene Øya og Tippen tåler høyere bygninger enn andre delområder, da de har lite
nærvirkning pga beliggenheten mot elva, lite bebyggelse i dag og ligger utenfor
kvartalsstrukturen. Områdene skal transformeres og bør tilrettelegges med en høy andel bolig,
dertil en høy andel kontor opp mot stasjonen. Det foreslås en bebyggelsesstruktur som gir
gode felles utearealer og skjermer mot støy fra Arnemannsveien, Kongens gate og Hønefoss
bru. Ny bebyggelse skal ha mellom 2 og maksimalt 10 etasjer, i tillegg kan det åpnes opp for to
punkthus med opp til 12. etasjer.
Nye byrom
Byplanen peker på flere nye byrom for framtida. Arealene sør for Hønefoss bru
(Tømmertorget) er beskrevet under transportsystem over.
I forbindelse med utvikling av Øya, inkludert Lloyds marked og Tippen, som får svært høy
utnyttelse, skal det sikres et offentlig byrom rundt den gamle pipa (Pipetorget).
Det er også pekt ut en viktig siktlinje som foreslås ivaretatt ved utvikling av Øyaområdet - en
siktlinje mot elva og jernbanenbrua i forlengelsen av Fossveien.
For å sikre god tilgjengelighet til elva over Tippenområdet er det innlemmet en bestemmelse
som sikrer at det reguleres et byrom og en siktlinje fra arealene sør for Hønefoss bru
østovermot Elva og Elvelangs.
Ved Byporten er det illustrert noe annen bebyggelse enn det som reguleres, dette er det beste
råd for god utnyttelse av eiendommen Byporten (Ford-tomta). Det er vist muligheter for en ny
plass i krysset mellom Storgata og Owrens gate (se teknisk illustrasjonsplan). Ny gang- og
sykkelbru fra Eikli vil lande på denne plassen.
Handel og næring

-

For å sikre at Hønefoss blir sentrum for detaljhandel, bevertning og kultur settes det i
reguleringsbestemmelsene krav om at bruksarealer på gateplan skal ha publikumsrettet
virksomhet som detaljhandel, bevertning, og kultur konkrete steder.
Dette gjelder rundt Søndre torv med gågater, rundt Fengselet, mot framtidige plasser sør for
Hønefoss bru, rundt Nordre torv og i følgende gater vest for Kongens gate: Storgata, St. Olavs
gate mellom Kuben og Søndre torv, Kong Rings gate mellom Kuben og Kvernberggata,
Hønefoss Bru mellom Søndre torv og Arnemannsveien, Stabells gate og Kirkegata fra Søndre
torv til Kvernberggata.
Innenfor sentrumsformål og kombinerte arealformål skal lokaler på gateplan ha en innvendig
romhøyde på minst 4 meter. Unntak fra dette framgår av bestemmelsene. Hensikten er å sikre
at bruksarealer kan bruksendres til næring etter hvert som byens, kommunens og regionens
folketall øker.
Kulturminner og kulturmiljøer
Registrerte viktige områder for kulturminner og kulturmiljøer (viktig historisk bebyggelse) er
lagt til grunn for analysene i planen og valg som er gjort med planforslaget. Disse områdene
reguleres til hensynssone bevaring kulturmiljø, med noen unntak. Noen bygg er vurdert ikke å
ha stor verdi og kan tillates erstattet med ny bebyggelse.
Rekken med bygninger fra 1880 – 1900 sør for Fengselet og Stangs gate vestover til Holmboes
gate er vurdert som viktige å ta vare på i byutviklingen, da disse er de siste som gjenstår fra
denne tiden rundt Fengselet som er et vedtaksfredet anlegg. Da Kuben ble utvidet, ble resten
av de små trehusene fra denne tiden revet.
Kvartalet sør for Blomsgate mellom Storgata og Holmboes gate foreslås transformert med
bymessig moderne bebyggelse, en kombinasjon av blokker og townhouses med en strøksgate
mellom Blomsgate og Sundgata. De registrerte villaene foreslås fjernet. De ligger innenfor
sonen med bevaringsverdig kulturmiljø på Helgesbråthen, og rådmannen mener at det er
fornuftig å sette grensen mellom tettere bybebyggelse og småhusområde i Holmboes gate.
Ved Hønefoss skole og Ringerike videregående foreslås de bevaringsverdige byggene å
innlemmes i hensynssone bevaring kulturmiljø. Dette vil ikke komme i veien for et nytt
skolebygg mot Kongens gate.
Bestemmelsene krever at ny bebyggelse gis en plassering og utforming mht. størrelse, form,
materialer, detaljering, farger og lignende som samspiller med den eksisterende verneverdige
strukturen og bebyggelsen i området. Bestemmelsene inneholder også omfattende
bestemmelser for hensynssonene.
Sosial infrastruktur
Byplanen skal ivareta kommunens arealbehov for tjenesteyting på lang sikt. Det reguleres
derfor arealer til ny barneskole og barnehage på arealene til Hønefoss barneskole, arealer til
offentlig/privat tjenesteyting og bolig. Store offentlige arealer sør for Kvernbergsund bru, blant
annet Eikli skole, er regulert til bolig og offentlig/privat tjenesteyting. Kommunens
eiendomsmasse er regulert med hensiktsmessig fleksibilitet for å ivareta tjenestetilbudet og
være en byutviklingsaktør.

-

Blågrønne strukturer
Det må være en god balanse mellom myke og harde flater. Som bilby er det mange flater med
asfalt som gjennom byplanen skal endres til myke overflater med vegetasjon og trær.
Planen legger vekt på en sammenhengende «Elvelangs» som skaper kobling mellom
naturområdene i byen og den urbane bebyggelsen. Samtidig er det en turvei for rekreasjon, har
stor helseeffekt både fysisk og psykisk, og bidrar til en trygg forbindelse mellom
boligområdene og Schjongslunden.
Etter hvert som folketallet øker vil Petersøya ha et stort potensiale for bruk og den vil gjøres
mer tilgjengelig ved etablering av bru over Petersøya og sammenhengende Elvelangs mot
Schjongslunden. Eksisterende grønnstruktur sikres i byplanen.
Planforslaget sikrer arealer til et framtidig stasjonstorg for buss med frodig grønnstruktur og
skaper en god sammenheng i grønnstrukturen mellom Søndre park og Søndre torv. Busstorget
langs Kvernberggata skjermes med et ett etasjes bygg med grønt tak, der villaen ligger i dag.
Grønnstrukturen i byen vil ha en viktig rolle i overvannshåndteringen, og teknisk
illustrasjonsplan filnavn L 70 00 viser hvordan den kan opparbeides i gater og byrom.
Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
Samtlige gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen er vurdert i planprosessen, og
alle med unntak av én foreslås med dette erstattet av byplanen. Unntaket er plan nr. 371
Telegrafalléen 2, da det er problematisk å bake inn gjeldende detaljregulering.
Gjenstående utbyggingspotensiale i en rekke eksisterende nyere detaljreguleringer er innlemmet
i overordnet områderegulering og videreført uten plankrav.
Medvirkning og involvering
Helt fra planarbeidet startet opp har de folkevalgte vært klare på at arbeidet skal tuftes på en
bred medvirkningsprosess.
Det har vært gjennomført barnetråkk ved Eikli og Hønefoss barneskoler, og planverksteder for
elever ved Veienmarka, Hov og Haugsbygd ungdomsskoler og for studenter ved USN. Det
vises til presentasjoner for folkevalgte og rapport fra medvirkningsoppleggene fremmet som
orienteringssak. I ettertid har strategi og utviklingsavdelingen presentert resultatene ved de
skolene som har vært interessert.
Det har vært gjennomført åpent folkemøte med planverksted, tre åpne planverksteder i
forbindelse med utviklingen av en byutviklingsstrategi, og to åpne temaplanverksteder;
Attraktivitet og Transportsystemet og grønn mobilitet.
Resultatene fra medvirkningsverkstedene viser at de som har deltatt er relativt enige om hva
som bør utvikles og hva som bør bevares. På verkstedene som handlet om transportsystem og
grønne strukturer viser oppsummeringen at en ny løsning for gående og syklende over
Kvernbergsund bru og ny bru over Petersøya er det som er viktigst og bør komme først når
transportsystemet skal utvikles. Søndre torv og området rundt Fengselet er pekt på som
verdifullt av de som deltok på verkstedene som handlet om hva som er byens identitet og sjel.
Mange finner også verdier i Nordre torv og Hønefoss skole som enkeltbygg.

-

Medvirkningsverkstedene for barn og unge gjenspeiler det som kan oppsummeres for de
voksne. Et viktig tilleggsmoment er at de unge ønsker mer tilgjengelighet til all grønnstruktur
og flere aktiviteter der dette er mulig, spesielt i byrommene.
For folkevalgte har det vært gjennomført planverksted for kommunestyret om transportsystem
og grønn mobilitet og politisk styringsgruppe har underveis i planarbeidet blitt orientert om
planarbeidet og presentert løsninger det har vært jobbet med, og det er fremmet prinsipp- og
orienteringssaker. Det vises til punktet under om Tidligere behandlinger og vedtak.
De fleste innspill til oppstart av planarbeidet var innspill til planprogrammet. Noen av
innspillene dreide seg om selve planforslaget. Dette gjelder både utnyttelse, med høyde og
arealformål, av spesifikke eiendommer og områder innenfor planområdet og styrking av
Hønefoss som handelssentrum. Dette er vurdert sammen med resten av planområdet. Gjennom
kvalitetsprogrammet spisses handelssonene i Hønefoss sentrum.
Den brede involveringen i planarbeidet har bidratt til å skape felles forståelse for hva som
påvirker utviklingen av Hønefoss by og Ringeriksregionen fremover, hvilke utfordringer og
muligheter vi som by, region og samfunn står overfor. Arbeidet med Byutviklingsstrategien har
også bidratt til ny innsikt i hvilke grep vi må ta underveis for å nå målene for byutviklingen,
felles kunnskapsgrunnlag og eierskap, og til at vi sammen eier og har et ansvar for målene for
byutviklingen. Det kreves et felles engasjement for disse på tvers av politikk, næring,
forvaltning og innbyggere. Med Byutviklingsstrategien er det også utformet en
Samarbeidsplakat som vi vil legge til grunn for byutviklingsarbeidet framover.
Markedsføringen av medvirkningsoppleggene har vært omfattende; i Ringerikes Blad (papirog nettutgaven), kommunens hjemmeside, og på facebook.
Tidligere behandlinger og vedtak
Sak: 20/17
– Oppstart av 431 – Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram
Sak: 6/18
– Fastsetting av planprogram
Det har vært fremmet flere saker underveis i planarbeidet, gjennomført dialogmøter og
orienteringer med mer.
Det vises til Notat – oversikt over vedtak og føringer 431 - Områderegulering Hønefoss – som
ble lagt fram for strategi og plan 11.12.2018.
Planavgrensning
Det er kunngjort to utvidelser av planområdet etter fastsettelsen av planprogrammet; den ene
var knyttet til behov for erstatning av gjeldende regulering, den andre utvidelsen ble gjort for å
få regulert gang-/sykkelbro fra Ringeriksgata til Støalandet.
Planområdet er også innsnevret. Mesteparten av områdene på Løkka/Schjongstangen og
Schjongslunden er tatt ut, fordi det ikke er planlagt endringer her og fordi de har svært
detaljert regulering. Kun Ringeriksgata og arealer langs elva i øst (manglende lenke av
Elvelangs) er fremdeles innlemmet i planområdet.
I tillegg er det fastsatt grensesnitt til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen, privat
detaljregulering for Soknedalsveien 5-27 og offentlig detaljregulering av framtidig stasjonstorg
for Ringeriksbanen.

-

Juridiske forhold
Vedtak om offentlig ettersyn av forslag til plan nr. 431 Områderegulering Hønefoss, vil gjøres
av formannskapet som styringsgruppe for planarbeidet.
Økonomiske forhold
Areal og byplan vil selv ha prosjektledelse for arbeidet med å gjennomføre undersøkelser og
utredninger knyttet til vedtak nr. 2 a) og b), 4 og 5. Det vil være nødvendig å innhente
konsulenthjelp for gjennomføring av tekniske undersøkelser og fagkyndige vurderinger. Det er
ikke mulig å angi kostnader på nåværende tidspunkt.
Det er heller ikke mulig å angi kostnader for kommunen i områdereguleringen knyttet til den
veksten det skal tilrettelegges for.
Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt
På bakgrunn av vedtatt områderegulering vil det være aktuelt med utbyggingsavtaler mellom
ulike aktører og kommunen, knyttet til finansiering og utbygging av teknisk infrastruktur og
grønnstruktur.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer forslag til byplan som framtidsrettet, og istand til å bygge opp under de
store statlige samferdselsinvesteringene.
Gjennom planen skal regionhovedstaden Hønefoss styrke sin regionale posisjon på kulturutdannelses- og næringslivsområdet, og tilrettelegge for vekst i samsvar med målet i
kommuneplanens samfunnsdel.
Rådmannen mener at byplanen sikrer god balanse mellom formål som bolig, tjenesteyting,
handel og næring, samtidig som den bygger på byens identitet og balanserer utbygging og vern.
Byplanen synliggjør godt potensialet for å skape gode kvaliteter i byrom og grønnstruktur.
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Planens hensikt
§ 1.1

Planens hensikt

Planen skal legge til rette for framtidig utvikling og vekst i Hønefoss sentrum. Formålet er å oppnå et
variert og levende byliv som bygger videre på byens historiske bebyggelse og kvartalsstruktur . Det
legges opp til varierte boformer og en betydelig kontor-, nærings- og forretningsutvikling i nærhet til
jernbanestasjonen. Sentrum skal styrkes og utvikles med god kvalitet og estetikk, som et tett sentrum
med gater og m øteplasser, der gående prioriteres og det er god kontakt med elva. Planen skal
fastlegge rammene for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem som skal sikre tilgjengelighet
til sentrum og bygge opp under jernbanestasjonen som et knutepunkt på Rin geriksbanen.

§ 1.2

Kvalitetsprogram

Kvalitetsprogrammet supplerer reguleringsbestemmelsene, angir kvaliteter som må oppfylles, og skal
være førende ved utarbeidelse av detaljreguleringer og byggesøknader.

Plankrav
§ 2.1

Krav om detaljregulering

Alle felter regulert til byggeområder er omfattet av krav til detaljregulering, med unntak av felter til
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Unntak fra plankrav er gitt under de aktuelle feltbestemmelsene.
Planavgrensningen følger feltavgrensningen.
Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om detaljreguleringen i tillegg skal innlemme arealer utenfor feltet.

§ 2.2

Dokumentasjonskrav ved detaljregulering

Illustrasjonsplan i målestokk 1:500 skal følge alle detaljreguleringer. Illustrasjonsplanen skal vise
bebyggelsens plassering, bruk og møblering av utomhusarealer og fellesarealer.
Illustrasjonsplanen og terrengsnitt med nabobebyggelse skal vise maks imal utnyttelse som reguleres.
Detaljregulering skal konkretisere:
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-

Formål/ bruk innenfor feltet, herunder varierte leilighetsstørrelser og mulighet for innpassing
av kommunale boliger/ omsorgsboliger.

-

Atkomst, parkering, renovasjonsløsning og anleggsområde.

-

Grad av utnytting.

-

Bebyggelsens plassering, høydeplassering og utforming av taklandskap.

-

Fasadetegninger skal vise byggehøyder, inndeling av fasader, detaljering, materialbruk og
farger mm.

-

Snitt-tegning skal vise hvordan bebyggelsen forholder seg til omkringliggende bebyggelse og
byrom mm, og eksisterende og nytt terreng.

-

Utearealer og lekearealer, gang- og/eller sykkelforbindelser og eventuelle interne veier

-

Nytt og eksisterende terreng.

-

Bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon.

-

Utforming av belysning og skilt.

-

Tiltak for universell utforming skal avveies mot verneverdier.

Rekkefølgebestemmelser
§ 3.1

Vilkår for tiltak

§ 3.1.1 Forurenset grunn
Før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen, skal det gjennomføres miljøtekniske
grunnundersøkelser i henhold til krav gitt i f orurensningsforskriftens kap. 2. Dersom
forslagsstiller/tiltakshaver kan dokumentere at det ikke er mistanke om forurensning, kan krav om
miljøtekniske grunnundersøkelser frafalles. Kravet gjelder uavhengig av om tiltaket for øvrig er
søknadspliktig etter plan - og bygningsloven.
Grunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoff er over normverdien anses som forurenset,
jf. vedlegg 1, kapittel 2 i forurensingsforskriften. Dette gjelder også der jord eller berggrunnen danner
syre i kontakt med vann og luft, som alunskifer. Grunn der konsent rasjonen av uorganiske helse- eller
miljøfarlige stoffer ikke overskrider det lokale bakgrunnsnivået, regnes likevel ikke som forurenset.
Påvist forurensning skal varsles kommunens forurensningsmyndighet. Hvis undersøkelser viser
forurensning, skal det utarbeides tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før terrenginngrepet
kan starte.

§ 3.1.2 Massehåndtering
Lokal omdisponering skal foretrekkes for rene masser .
Spredning av svartelistede arter skal unngås (jf. forskrift om fremmede organismer av 03.04.2018).

§ 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs vassdrag
Med søknad om nye bruer, opparbeidelse av tursti Elvelangs og andre større tiltak nær vassdragene
skal det følge en vurdering av miljørisiko og være utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram for både
anleggsperiode og driftsfase.
Miljørisikovurderingen og miljøoppfølgingsprogramme t skal være utarbeidet av foretak med relevant
fagkompetanse og beskrive miljøtiltak inkludert eventuell overvåkning, samt ansvarsfordeling og
tidsfrister.
Ivaretakelse av lovpålagte krav hjemlet i blant annet forurensningsloven, naturmangfoldloven og
vannressursloven skal dokumenteres. Formålet med miljørisikovurderingen og
miljøppfølgingsprogrammet er å:
Hindre spredning av miljøgifter og partikler ut i vassdraget som kan ha konsekvens fo r planter og
vannlevende organismer i og langs vassdraget:
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Bruer over elva skal utformes og vedlikeholdes på en måte som minimerer avrenning av salt, grus og
lignende til elva. Nødvendige tillatelser etter også andre lovverk være innhentet før tiltak kan
gjennomføres, f.eks. kapittel 22 i forurensningsforskriften og vannressursloven. Som grunnlag for
miljørisikovurderingen må det være gjennomført undersøkelser av forurensningstilstanden til masser i
og langs vassdraget som vil berøres av tiltaket, samt førtilstand til både kjemiske og biologiske
parametere i de berørte vannforekomstene. I miljøoppfølgingsprogrammet må det, dersom relevant,
foreslås spredningshindrende tiltak. All spredning av anleggsvann, miljøgifter og partikler skal
overvåkes og det skal være beredskap for utslipp til elva under anleggsperioden. For tiltak direkte i
elva skal vannkvaliteten overvåkes og tiltak iverksettes hvis fastsatte grenseverdier overskrides.
Dersom graving på land medfører behov for håndtering av vann i byggegrop og d et vurderes å pumpe
vann fra byggegrop ut i bekker og elver, må det søkes Fylkesmannen om tillatelse til utslipp. En
tillatelse vil da omfatte krav om behandling av vannet før utslipp.
Redusere påvirkning på viktige naturtypeforekomster og sårbare og truede arter:
Detaljert fysisk utforming av tiltakene skal tilpasses terrenget og ta særlig hensyn til registrerte viktige
naturtypeforekomster, viktige funksjonsområder for truede arter og arter av nasjonal
forvaltningsinteresse og kantvegetasjon mot elvene. Det forutsettes at det benyttes de metoder og
maskiner som er mest mulig skånsomme og at det ikke gjøres større terrenginngrep en strengt
nødvendig.
Avbøtende tiltak, inkludert tilpasninger av tidspunkt for anleggsperiode av hensyn til sårbare fuglearter
skal beskrives i miljøoppfølgingsprogrammet. Ved tilpasning av anleggsperioder bør det søkes å
unngå arbeid om vinteren i områder med overvintrende andefugl og sangsvane, mens for
anleggsarbeid i og nær naturtypelokalitetene «Petersøya (BN00007314) » og «Hønefoss SØ
(BN00084288) » blir hekkeperiode for dverglo og fiskemåke sentralt å unngå. Videre bør det unngås
samtidig anleggsarbeid for flere prosjekter som påvirker tilsvarende funksjonsområder til samme
sårbare fuglepopulasjoner. Ved Petersøya skal det unngås å fylle igjen mer i «bukta» mellom land og
øya, men heller vurderes å åpne denne mer opp. Uansett bør det sikres at periodevis oversvømmelse
opprettholdes. I områder med registrerte forekomster av fremmede arter skal miljørisikovurderingen
og –oppfølgingsprogrammet vurdere tiltak for å hindre spredning.

§ 3.1.4 Teknisk infrastruktur
Før det gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av kommunen , må
tekniske planer være godkjent og avtale om overtakelse mellom kommunen og utb ygger foreligge.
Før det gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av
fylkeskommunen, må gjennomføringsplan være godkjent av Statens Vegvesen.
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal offentlig veg, fortau, gang- og sykkelveg, vann- og
avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og angjeldende bygg være koblet
til kommunalt VA-nett.

§ 3.1.5 Parkering
Før det gis brukstillatelse til bebyggelse, skal felles parkeringsanlegg være opparbeidet. Alternativt
skal avtale om frikjøp være undertegnet.
Ved utbygging i byggetrinn skal det, før det gis brukstillatelse til bebyggelse for byggetrinnet, være
opparbeidet parkeringsanlegg. Alternativt skal avtale om frikjøp være undertegnet.

§ 3.1.6 Støy
Med detaljregulering eller rammesøknad/ ett-trinnstillatelse skal det følge en støyutredning.
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal eventuelle støyskjermingstiltak være etablert.

§ 3.1.7 Luftkvalitet
I forbindelse med detaljregulering eller rammesøknad/ ett-trinnstillatelse skal det vurderes å stilles
krav til en luftkvalitetsutredning basert på kommunens luftkvalitetsmålinger.
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§ 3.1.8 Flom
Før det gis rammetillatelse/ ett-trinnstillatelse til bebyggelse innenfor feltene BKB10 og BS16 skal
Sagdammen være oppgradert slik at den tilfredsstiller sikkerh etsnivå for konsekvensklasse 4.

§ 3.2

Rekkefølgetiltak

Feltet rekkefølgebestemmelsen gjelder for framgår av venstre kolonne under, og tiltaket framgår av
høyre kolonne.
Før bebyggelse kan tas i bruk:

Felt
Felt o_SGT3(nytt gatetun)
Felt o_SGG1(ny gangvei/
gangareal/gågate
)
§ 3.3
3)

Tiltak
Førbebyggelsekan tas i bruk på felt BBB1og BKB6, skalfelt
o_SGT3væreferdigstilt.
Førbebyggelsekan tas i bruk på felt BU2,BKB2og BKB3, skal
gangveifelt o_SGG1være ferdigstilt langsdet aktuellefeltet.

Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr. 2 jf §§ 17-2 og 17-

§ 3.3.1 Sosial boligbygging
Utbyggingsavtalen kan regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av
boligene innenfor et avgrenset område til markedspris (jf. pbl. §17-3). (Se § 4.4)
Utbyggingsavtale forutsettes inngått, der det fra kommunens side er ønsk elig å regulere antall boliger i
et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme
gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene .
(Jf. pbl. § 17-3 annet ledd). (Se § 4.5)

Fellesbestemmelser for hele planområdet
§ 4.1
Oppfølging av kvalitetsprogram ved søknad om tiltak og videre
detaljregulering
Kvalitetsprogrammet er førende for tiltak innenfor planområdet og for videre detaljreguleringer. Se
eget vedlegg til planen.
I søknader om tiltak og forslag til detaljregulering skal det redegjøres for hvordan prinsippene i
kvalitetsprogrammet er videreført og sikret i plankart og bestemmelser når det gjelder utforming av
bebyggelse, fellesarealer og byrom.
Med detaljregulering eller rammes øknad/ ett-trinnstillatelse, der det ikke er plankrav, skal det følge en
skriftlig redegjørelse for hvordan kvalitetsprogrammet er fulgt opp.

§ 4.2

Plan for trinnvis utbygging av ny bebyggelse

Dersom planområdet ønskes utbygd trinnvis, skal det ved rammesøknad/ ett-trinnstillatelse for første
trinn foreligge skisseprosjekt for hele området. I tillegg skal det så langt som mulig følge en plan for
realisering av hele prosjektet.

§ 4.3

Dokumentasjonskrav ved rammesøknad/ ett-trinnstillatelse

Med alle rammesøknader/ ett-trinnstillatelser skal det følge fasadetegninger som viser byggehøyder,
inndeling av fasader, materialbruk, farger, detaljering mm. Disse skal behandles i rammetillatelsen/
ett-trinnstillatelse.
Det skal også følge en oversikt som viser fordelingen mellom de ulike arealbruksformålene i
eksisterende og ny bebyggelse.
Utomhusplan i målestokk 1:500 skal følge alle rammesøknader/ ett-trinnstillatelser og behandles i
rammetillatelsen/ ett-trinnstillatelsen.
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Utomhusplanen skal, for alle fellesarealer og ubebygde deler av felter, vise:
-

Utforming og bruk av uteoppholdsarealer
Nytt og eksisterende terreng
Ny vegetasjon og eksisterende vegetasjon/ markdekke som skal bevares
Løsning for håndtering av overvann og flomveier (iht. Retningslinjer for overvannshåndtering i
Ringerike kommune)
Parkering for sykkel og bil
Renovasjonsløsning
Utforming av lekearealer og bruk til alle årstider
Utforming av tilliggende fortauareal
Biloppstillingsplasser/carporter/garasjer inkludert plassering og utforming av HC-parkering og
organisering av dette
Areal for av- og pålessing, varelevering og utrykningskjøretøy
Interne veier med snumuligheter, se veinormalen
Plassering av terrengforstøtninger, murer, trapper etc.
Stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde
Materialbruk
Utforming og plassering av benker, belysning og skilt
Plassering av tekniske installasjoner som trafo
Plantevalg
Kommunaltekniske anlegg (sluk, kummer og ledninger og eventuelle pumpestasjoner)
Nodehus (fordelingshus) til fiber
Fjernvarmeinstallasjoner

§ 4.4

Boligsosialt

Kommunen skal gis fortrinnsrett til kjøp av inntil 20 % av boligene i utbyggingsprosjekt til markedspris.
I større utbyggingsprosjekt, med 20 boenheter eller flere, kan kommunen, ved behov, kreve
opprettelsen av én eller to 5-roms boenheter. Dersom kommunen stiller krav til dette , må kommunen
forplikte seg i en utbyggingsavtale til kjøp av enhetene.

§ 4.5

Leilighetsstørrelser

Boligområder skal ha variasjon i boligsammensetning og/eller leilighetsstørrelser.
Større utbyggingsprosjekter, med 20 boenheter eller flere, skal sammensettes slik at hovedvekten av
boenheter skal variere fra 2-roms til 4-roms. 1-roms boenheter bør unngås. Minimum 20 % skal være
leiligheter mellom 30 og 50 m 2. Minimum 20 % skal være minst 80 m2, 10 % av disse skal være over
100 m 2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat uteområde som hage ell er terrasse.

§ 4.6

Overvannshåndtering

Overvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor feltet ved bruk av åpne overvannsløsninger, permeable
overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av vegetasjon på tak og utearealer. Flomveier skal vises.
Det vises til Ringerike kommune ns Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike kommune.

§ 4.7

Anleggsperioden

Med rammesøknad/ ett-trinnstillatelse skal det sendes inn plan for plassering av riggområder,
masseregnskap, midlertidige massedeponier, lagerplasser, eventuelle boligbrakker med atkomst og
parkering, og kjøremønster for anleggstrafikk. Det skal redegjøres for sikring av vegetasjon og te rreng,
støv og støy i anleggsperioden.
I rammesøknad/ ett-trinnstillatelse skal det omtales tiltak for å redusere klimagassutslipp og lokal
luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som hovedregel benyttes fjernvarme for fossilfri
oppvarming i anleggsperioden.
Eksisterende bebyggelse skal sikres atkomst i anleggsperioden.
I anleggsperioden må det sikres trygge gang- og sykkelforbindelser til skole, barnehage, sentrum,
togstasjon og holdeplasser i en midlertidig situasjon.
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§ 4.8

Tekniske planer for samferdselsanlegg

Med rammesøknad/ ett-trinnstillatelse for opparbeidelse/omarbeidelse av gater, torv, kjøreveier, gang sykkelløsninger med mer skal det innleveres detaljerte tekniske planer.
Planen skal vise blant annet inndeling av trafikkarealet, kotehøyder, belegg, beplantning, belysning,
skilting og andre relevante anlegg og elementer. Tekniske planer skal godkjennes med
rammesøknaden/ ett-trinnstillatelsen.

§ 4.9

Blågrønne prinsipper

Blågrønne løsninger skal blant annet gi økt opplevelseskvalitet, overvannshån dtering, ivareta
naturmangfold og klimatilpasning, og generelt bidra til gode byroms- og uteromskvaliteter.
Blågrønne løsninger skal være fremtredende i gater og torg. Det skal etableres løsninger for
overvannshåndtering, der estetisk og praktisk hensyn er ivaretatt også uten vann.
Gater som leder fra byrom til blågrønnstruktur, skal ha en høy andel vegetasjon der det er mulig.

§ 4.10

Universell utforming

Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, jf. Ringerike kommunes strategi for
universell utforming.
Torv, byrom, parker og friluftsområder skal være tilpasset bevegelses-, orienterings- og
miljøhemmede, slik at det kan benyttes av de fleste på like vilkår.
Universell utforming skal legges til grunn for utforming av utendørs arealer, og skal så langt det ligger
til rette for det utformes slik at det benyttes på like vilkår av så mange som mulig.
Medvirkning skal sikres gjennom representant fra Rådet for funksjonshemmede ved detaljregulering.
Hensynet til universell utforming må vurderes opp mot hensynet til bevaringsverdige bygninger og
anlegg, torv, og frilufts- og naturområder.

§ 4.11

Bebyggelsesstruktur

Detaljregulering og utforming av bebyggelse og byrom skal følge føringer i kvalitetsprogrammet.
I felter regulert til konsentre rt bebyggelse skal det bygges videre på byens kvartalsstruktur .
Innenfor kvartaler er hovedprinsippet at bebyggelsen skal være høyest i nordøst og trappes ned mot
sørvest.
Bebyggelse skal plasseres i formålsgrense til fortau, gågater og torg, og ellers inntil byggegrense.
Utomhusarealene innenfor kvartaler eller felter skal ligge på samme kotenivå som gatene rundt.
Unntak fra dette gjelder for feltene BS4, BS7, BS10 og BH1.
Lukkede strukturer skal åpnes i møtet med byen og grønnstrukturen.

§ 4.12

Arkitektur og estetikk

Bebyggelsen i de enkelte feltene skal utformes etter føringer i kvalitetsprogrammet.
-

Utformingen skal ha ta hensyn til tilgrensende områder, enten dette gjelder eksisterende
bebyggelse og bruk, gater, torv, parker, turstier, elver eller landskapselementer.

-

Bebyggelse og uterom skal gis et variert formspråk og utformes med høy arkitektonisk og
materialmessig kvalitet.

-

Materialbruk og farger skal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele.

-

Bebyggelse skal utformes med avkuttede hjørner mot kryss i samsvar med lokal byggeskikk,
jf. plankartet og teknisk illustrasjonsplan.

-

Bebyggelse innenfor kvartalene eller feltene skal bygges opp med varierte høyder og varierte
men korte fasadelengder. Solinnfall skal optimaliseres.

-

Balkonger og taklandskap skal utformes som en integrert del av bygningenes arkitektur.

-

Utkragede balkonger kan tillates fra 4 meter over fortau og torg, med utkraging inntil 1 meter
fra fasadeliv. Utenpåhengte balkonger tillates ikke mot gater og torg.
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-

Balkonger tillates ikke innglasset, med unntak av innenfor feltene BKB9, BS1 5 og B/F/K2 ut
mot Kongens gate, BKB 1 ut mot Owrens gate og BKB10 ut mot Arnemannsveien.

-

Utkragede bygningsdeler tillates ikke under 4 meter over offentlig fortau.

-

Takterrasser skal være tilbaketrukket fra øverste fasadeliv med minst 1 meter.

-

Rekkverk og støyskjerm på takterrasser skal være transparente.

-

Ventilasjonsanlegg skal utformes som en integrert del av bygningens arkitektur.

-

Trafo skal integreres i bygningsm assen.

-

Heisoppbygg kan tillates maks 3 meter over høyeste gesims og skal trekkes minst 3 meter inn
fra øverste fasadeliv.

-

Innenfor sentrumsformål og kombinerte arealformål skal lokaler på gateplan ha en innvendig
romhøyde på minst 4 meter. Kravet gjelder ikke for felter avsatt til kombinert bolig og
tjenesteyting. Andre unntak fra denne bestemmelsen framgår av bestemmelsene til det
enkelte felt.

-

Boenheter med ensidig orientering mot nord og nordøst er ikke tillatt.

-

Svalgangsløsninger tillates ikke innenfor kvadraturen vest for Kongens gate. Unntak gjelder
for felt BS4 og BS7 ut mot Kongens gate, felt BBB1 mot Bloms gate, felt BBB2 og felt BKB1
mot Sundgata.

-

Svalgangsløsninger tillates ikke ut mot gate og torg innenfor arealer regulert til sentrumsformål
og felt B/F på Nordsia.

-

Bruksarealer på gateplan skal ha publikumsrettet virksomhet som detaljhandel, bevertning, og
kultur. Dette gjelder rundt Søndre torv med gågater, rundt Fengselet, mot framtidige plasser
sør for Hønefoss bru, rundt Nordre torv og i følgende gater vest for Kongens gate:
o

Storgata

o

St. Olavs gate mellom Kuben og Søndre torv

o

Kong Rings gate mellom Kuben og Kvernberggata

o

Hønefoss Bru mellom Søndre torv og Arnemannsveien

o

Stabells gate

o

Kirkegata fra Søndre torv til Kvernberggata

For disse bruksarealene skal kundeatkomst til den enkelte virksomhet og atkomst til boliger være
direkte fra tilliggende gateplan.
-

Tekniske innretninger, som lyssetting, skilt og reklame skal gis en diskret utforming og ha en
plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og tradisjon.

§ 4.13

Hensyn til nærliggende bevaringsverdig bebyggelse

Ny bebyggelse skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger
og lignende som samspiller med den eksisterende verneverdige strukturen og bebyggelsen i området.
Kommunen skal innhente uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen før det gis
tillatelse til tiltak som berører bygninger og anlegg innenfor hensynssoner bevaring kulturmiljø.
Se bestemmelsene for hensynssone bevaring kulturmiljø § 11.1.

§ 4.14

Handel og næring

Ny plasskrevende handel tillates ikke innenfor planområdet.
Plasskrevende handel omfatter: biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner/anleggsmaskiner, trelast
og byggevarer, planteskoler/hagesentre, og fritidsbåter.

§ 4.15

Lekeplasser og uteoppholdsarealer

Det vises til KMD sin Veileder Grad av utnytting for definisjon av minste uteoppholdsareal (MUA).
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Småhusbebyggelse
Det skal avsettes minimum 100 m 2 minste uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet.
For sekundærleilighet kreves minimum 50 m 2 MUA.
Konsentrert bebyggelse
I minste uteoppholdsareal (MUA) regnes:
Privat uteoppholdsareal:

unntatt overbygd del av balkong og terrasse.

Felles uteoppholdsareal:

unntatt overbygd del av takterrasse

Felles sandlekeplass:

ingen unntak

Privat uteoppholdsareal
For nybygg kreves privat uteoppholdsareal i form av privat balkong eller terrasse/ takterrasse med
direkte tilgang fra boenheten. Formen på uteoppholdsarealet skal være tilpasset til sittegruppe.
Felles uteoppholdsareal
Per boenhet kreves minimum:
Arealbruksformål

Arealkrav

Minimum prosentandel på terreng

Sentrumsformål

10 m2 pr. boenhet

25 %

Kombinerte formål

20 m2 pr. boenhet

75 %

Boligformål

20 m2 pr. boenhet

100 %

-

Felles uteoppholdsareal på terreng skal tilrettelegges for og prioriteres til lek og samvær
mellom barn og voksne.
Minimum 25 % av felles uteoppholdsarealer på terreng skal ha direkte sollys minst 5 timer ved
jevndøgn.
Felles uteoppholdsareal på takterrasse skal utformes slik at det innbyr til bruk.

Felles sandlekeplass
Per boenhet kreves minimum pr. 50 boenheter:
Arealbruksformål

Minimum arealkrav

Sentrumsformål

50 m2

Kombinerte formål

75 m2

Boligformål

100 m2

-

Sandlekeplass skal ikke plasseres på takterrasse.

-

Sandlekeplass plassert i indre gårdsrom over garasjekjeller eller bebyggelse i 1 etg. må være
konstruert for jorddekke på minimum hhv.1 meter over garasjekjeller og 0,5 meter over
bebyggelse i 1 etg

-

Avstand til sandlekeplass skal for hver boenhet være maksimum 50 meter.
Sandlekeplassen skal ha direkte sollys minst 5 timer ved jevndøgn.

For alle sandleke- og uteoppholdsarealer gjelder:
-

Felles sandleke- og uteoppholdsarealer skal ha høy kvalitet og god tilgjengelighet, være
sammenhengende og ha en solrik plassering. De skal være beskyttet mot vind, trafikk,
forurensning og støy.

10

-

Utearealer i soner med redusert luftkvalitet skal plasseres slik at de får så god luftkvalitet som
mulig innen sonen.

-

Eksisterende bebyggelse skal medregnes ved samarbeid om regulering av felles
uteoppholdsareal og sandlekeplass internt på feltet.

-

Endelig arealkrav vil fastsettes i detaljregulering. Der hvor eksisterende forhold tilsier det vil
arealkravet kunne reduseres noe dersom det sikres tilstrekkelig kvalitet.

-

Ved ombygging og bruksendring av eksisterende bebyggelse gjelder samme bestemmelser
som for ny bebyggelse så langt det er mulig.

-

Del av arealkravet til sandlekeplass og felles uteoppholdsareal kan tilfredsstilles ved
dokumentert tilgang til offentlig tilgjengelig leke- og uteoppholdsareal utenfor feltet, der disse
vurderes å ha tilfredsstillende kvalitet. Det forutsettes at arealene har trafikksikker atkomst og
avstand ikke mer enn 50 meter fra boligene.

§ 4.16

Energiforsyning og klima

Energiløsning skal redegjøres for i detaljregulering.
Energiløsninger skal være fremtidsrettede og baseres på fornybar energi.
All ny bebyggelse skal planlegges og utformes med sikte på lavest mulig energibruk.
Ny bebyggelse i planområdet skal tilrettelegges for oppvarming med vannbåren varme.
Nye bygninger over 1000 m² bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 1000 m² bruksareal
(BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere bygninger med en samlet utbygging over
1000 m² bruksareal (BRA), som ligger innenfor et område for fjernvarmekonsesjon fra NVE av 24.
mars 2015 etter energiloven, må tilknyttes fjernvarmeanlegget.
Dersom konsesjonshaver og den enkelte kunde/abonnent ikke blir enige om mulig tilk nytning, legges
saken frem for Ringerike kommune i samsvar med plan - og bygningsloven § 19-2 – Dispensasjon.
Av hensyn til potensiell grunnforurensning, skal etablering av to eller flere energibrønner anses som
søknadspliktig, som skal søkes om med ansvar lige foretak. Søknad skal behandles av kommunen.
Unntak gjelder boring av en til to brønner som skal tjene eneboliger, rekkehus eller mindre bygg.

§ 4.17

Renovasjonsløsning

For boligkompleks med mer enn 15 boenheter skal det etableres nedgravd renovasjonsløsning der det
er mulig. Renovasjonsløsning skal beskrives i detaljregulering, eller rammesøknad / ett-trinnstillatelse
der det ikke er plankrav, og valg av løsning skal veies opp mot hensyn til bystruktur og krav til minste
uteoppholdsareal. Nedgravd renovasjonsløsning, kan etableres felles med tilgrensende boligkompleks
der det er egnet for det.
Renovasjonsløsning som ikke er nedgravd skal være integrert i bygningsmassen.
Renovasjonsløsning skal sikres i plankart og bestemmelser.

§ 4.18

Parkeringskrav for bil og sykkel

Innenfor planområdet kan kommunen, i tråd med pbl. § 28-7, samtykke i at det i stedet for
parkeringsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp for bygging av offentlige
parkeringsanlegg.
Det skal opparbeides parkeringsplasser etter denne tabellen:
Enhet

Antall parkeringsplasser
Bolig

Sykkel
Bil

2

Pr. 100 m BRA
Pr boenhet
Pr. boenhet

Inntil 60 m2 BRA

Min 2
Min 1
Min 0,8 Maks1*

Pr. boenhet

Fra60 til 100 m2 BRA

Min 0,8 Maks1,5*
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Pr. boenhet

Mer enn 100 m2 BRA

Min 1,5 Maks2*

Kontor
Sykkel

Pr. 100 m2 BRA

Min 1

Bil

Pr. 100 m2 BRA

Min 0,8 Maks1,5

Sykkel

Pr. 100 m2 BRA

Min 1

Bil

Pr. 100 m2 BRA

Min 0,8 Maks1,5

Forretning

Butikklokalermed inngangfra gate og torv trenger ikke å opparbeideparkering.
Bevertning
Sykkel

Pr. 100 m2 BRA

Min 1

Bil

Pr. 100 m2 BRA

Min 4 Maks6

Bevertningmed areal under 100 m2 BRAtrenger ikke å opparbeideparkering.
Bevertningmed inngangfra gate eller torv trenger ikke å opparbeideparkering.
Hotell/ overnattingssteder
Sykkel

Pr. 100 m2 BRA

Min 1

Bil

Pr. 100 m2 BRA

Min 0,5 Maks1
Industri/lager

Sykkel

Pr. 100 m2 BRA

Min 0,5

Bil

Pr. 100 m2 BRA

Min 0,5 Maks1

BRA i denne tabellen beregnes etter teknisk forskrift, men eksklusiv parkeringsarealer.

*De biloppstillingsplassene for beboere som ikke reserveres den enkelte boenhet , skal være felles for alle boligene innenfor
feltet.

For felter til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, er krav til parkering følgende:
Enhet

Antall parkeringsplasser
Bolig

Sykkel
Bil

Pr. 100 m2 BRA
Pr. boenhet
Pr. boenhet

Inntil 60 m2 BRA

Min 2
Min 1
Min 0,8 Maks1*

Pr. boenhet

Fra60 til 100 m2 BRA

Min 1,0 Maks2,0*

Pr. boenhet

Mer enn 100 m2 BRA

Min 1,5 Maks2,5*

Biloppstillingsplasser på terreng skal medregnes i BYA.

*De biloppstillingsplassene for beboere som ikke reserveres den enkelte boenhet skal, være felles for alle boligene innenfor
feltet.

Bil:
-

For andre bruksformål skal parkeringsbehovet fastsettes ved de taljregulering eller
rammesøknad/ ett-trinnstillatelse.

-

Krav til parkering gjelder både for ny og eksisterende bebyggelse ved oppføring av ny
bebyggelse innenfor det enkelte felt.

-

Ved behov for mer enn 10 parkeringsplasser innenfor et felt skal minst 85 % av
parkeringsplassene ligge under terreng.

-

Ved felles parkeringsanlegg med flere enn 5 plasser, skal det settes av minimum 5 %
parkeringsplasser, og minst 1 plass, for forflytningshemmede.
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-

Ved alle utbyggingsprosjekter hvor det er etablert felles parkeringsanlegg, skal det tilbys
lademulighet for motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser og minimum for 6% av
plassene. Det skal sikres lett ombygging til flere ladeplasser ved senere behov.

Sykkel:
-

Parkeringsanlegg for sykkel skal i størst mulig grad plasseres slik at gangavstanden fra
bebyggelse til sykkelparkering er kortere enn avstanden mellom bebyggelse og
parkeringsanlegg for bil.

-

Sykkelparkering for forretning og bevertning kan, der det er plass, være i møbleringssonen i
gaten.

-

Sykkelparkering for bolig og arbeidsplass skal være i nær tilknytning, lett tilgjengelig og under
tak.

-

Sykkelparkering skal være tilpasset ulike type sykler som elsykkel, lastesykkel og
sykkelvogner.

§ 4.19

Støy

Store deler av planområdet ligger innenfor avviksområde – støyforurensning, # 1-2 jf. § 9.
Støynivå på uteoppholdsarealer og arealer utenfor rom med støyfølsomt bruksformål skal ikke
overstige Lden = 55 dB fra veitrafikk og Lden = 58 dB fra skinnegående trafikk.

§ 4.20

Byggegrense til jernbane

Eksisterende bebyggelse innenfor 30 meters byggegrense til jernbanen (midt nærmeste spor), kan
gjenoppføres etter brann med samme volum, plassering og bruksområde.

§ 4.21

Byggegrense til fylkesveier

Mot fylkesveier skal bebyggelse plasseres inntil formålsgrense til samferdselsanlegg og infrastruktur.

Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5, nr. 1)
§ 5.1

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (felt BFS 1 – BFS 22)

Hele/ deler av feltene er båndlagt i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.
Hele/ deler av feltene er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_1–7 og 9-11, jf. § 11.1.
Deler av feltene er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_2, 3 og 8, jf.§ 10.1.2
Deler av feltene er regulert til faresone – flomfare, H320_8 og 11, jf. § 10.1.3.
Deler av feltene er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Arealformål
Feltene til frittliggende småhusbebyggelse skal beholde sitt preg, men kan fortettes iht. disse
bestemmelser.
Bebyggelse og anlegg
- Det tillates oppføring av enebolig, tomannsbolig, eller enebolig med sekundærleilighet (inntil
65 m 2). Det tillates ikke boenheter i frittliggende sekundærbygg.
- Det kan tillates fradeling av eiendommer til frittliggende småhusbe byggelse. Ved fradeling skal
ny og fradelt eiendom hver være minimum 500 m2.
- Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA: 35 %.
- Høyder skal ikke overstige:
o 8,0 meter gesims og 9,0 meter møne for bolig
o 3,5 meter gesims og 5,0 meter møne for garasje
- Det skal avsettes minimum 100 m2 utomhusareal per boenhet. Det skal avsettes minimum 50
m2 for sekundærleilighet.
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-

-

Ved oppføring av ny bebyggelse ska l det etterstrebes å bevare særpreg og/eller tilføre nye
visuelle kvaliteter til området. Ny bebyggelse skal ha en god form og materialbehandling. Nye
bygg skal være tilpasset omkringliggende boliger i form, uttrykk og materialvalg.
Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng. Fyllinger og skjæringer bør unngås.

§ 5.2

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (felt BKS1 og BKS2)

Deler av felt BKS1 er båndlagt i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.
Deler av feltene er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_5, jf.§ 10.1.2.
Feltene er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bebyggelse og anlegg
- Det tillates oppføring av konsentrert småhusbebyggelse, sammenbygd i kjeder eller rekker,
med inntil tre målbare plan, med tilhørende garasjeanlegg. Det tillates ikke boenheter i
frittliggende sekundærbygg.
- Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA: 45 %.
- Høyder skal ikke overstige:
o 8,0 meter gesims og 9,0 meter møne for bolig
o 3,5 meter gesims og 5,0 meter møne for garasje
- Det skal avsettes minimum 50 m2 utomhusareal per boenhet.
- Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å bevare særpreg og/eller tilføre nye
visuelle kvaliteter til området. Ny bebyggelse skal ha en god form og mate rialbehandling. Nye
bygg skal være tilpasset omkringliggende boliger i form, uttrykk og materialvalg.
- Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng. Fyllinger og skjæringer bør unngås.

§ 5.3

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse

§ 5.3.1 Felt BBB1
Unntak fra plankrav
Dersom eksisterende bebyggelse får uopprettelige sk ader på grunn av brann, kan det gjøres unntak
fra plankrav for oppføring av bebyggelse med samme dimensjoner, areal, høyder, som opprinnelig
bebyggelse.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 150 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+ 85 (2.etg.) og kote + 94 (5 etg.).

§ 5.3.2 Felt BBB2
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bebyggelse og anlegg
Gangsti gjennom området fra Holmboes gate med forbindelse gjennom friområdet til g/s over
Storgaten 28. Stien skal være åpen for allmenn ferdsel.

§ 5.3.3 Felt BBB3
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
Bebyggelse og anlegg
Tillatt møne- og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis kote + 91 m og kote + 88 m.
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§ 5.3.1 Felt BBB4
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Unntak fra plankrav (jf. § 4.11)
Dersom eksisterende bebyggelse får uopprettelige sk ader på grunn av brann, kan det gjøres unntak
fra plankrav for oppføring av bebyggelse. Det skal tas hensyn til bebyggelse innenfor fredet anlegg
«Riddergården» i sør ved utforming av ny bebyggelse mht. dimensjoner, areal, høyder, materialbruk
og utforming.

§ 5.3.2 Felt BBB5
Deler av feltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bebyggelse og anlegg
Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA: 35 %.
Bygninger skal ha flatt tak.
Tillatt gesimshøyde er m aksimalt kote +101.
Tekniske installasjoner som heissjakt kan komme noe høyere enn kote +101.
Eksisterende, innmålte bjørketrær langs Ankersgate skal bevares.

§ 5.4

Sentrumsformål

§ 5.4.1 Felt BS1
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 165 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+ 89 (3 etg.) og kote+ 92 (4 etg.)

§ 5.4.2 Felt BS2
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Feltet er ellers fullt utnyttet.
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Høyde
Byggehøyde for nybygg skal være maksimalt gesimshøyde kote + 89 (3 etg) ved flatt tak og kote + 92
(3.etg.) med skråtak.

§ 5.4.3 Felt BS3
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Arealbruk
Innenfor feltet skal det, mot Kvernberggata/ Kong Rings gate, sikres drosjesentralfunksjon.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 245 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+ 86 (3 etg.) og kote+ 98 (6 etg.).

§ 5.4.4 Felt BS4
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 265 %.
Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+ 87 (3 etg.) og kote+ 97 (6 etg.).

§ 5.4.5 Felt BS5
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 170 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+ 89 (2 etg.) og kote+ 95 (4 etg.).

§ 5.4.6 Felt BS6
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
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materialbruk og detaljering.
Arealbruk
Atkomst fra Kvernberggata skal sikres til aktuelle eiendommer innenfor feltet i detaljregulering.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 270 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+ 90 (2 etg.) og kote+ 99 (6 etg.).
Mot Søndre torv skal byggehøyde ikke overstige kote+ 93 (4 etg.)

§ 5.4.7 Felt BS7
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 265 %.
Høyde
Byggehøyde skal variere mellom kote+ 88 (3 etg.) og kote+ 98 (6 etg.).

§ 5.4.8 Felt BS8
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. § 11.1.
Hele feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_1, jf. § 10.1.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 225 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Gesimshøyde innenfor feltet skal variere mellom 7 meter (2 etg.) og maksimalt 16 meter (5 etg.) over
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Kotehøyder fastsettes i detaljregulering.

§ 5.4.9 Felt BS9
Hele feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4, jf. § 11.1.
Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_1, jf. § 10.1.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
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Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 230 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote+ 91 (2 etg.) og kote+ 97 (5 etg.)

§ 5.4.10

Felt BS10

Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltene %-BRA: 235 %.
Dette er inkludert eksisterende og ny bebyggelse.
Høyde
Byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote + 82 (1 etg.) og kote+ 95 (5 etg.).

§ 5.4.11

Felt BS11

Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_4, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.

§ 5.4.12

Felt BS12

Hele feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksister ende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.

§ 5.4.13

Felt BS13

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.

§ 5.4.14

Felt BS14

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Arealbruk
Innenfor feltet skal det avsettes øremerked e parkeringsplasser for barnehagen i BBH.
Trærne mot Kong Rings gate skal beholdes, og sikres fysisk i anleggsperioden.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % BRA: 170 %.
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Høyde
Tillatt møne- og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis kote +90 og kote +87 (3 etg. inkl. innredet
loft).
Feltet omfattes ikke av krav til høy 1.etg, jf. § 4.11.
Utforming
Bebyggelsen skal ha skråtak med mulighet for innredet loft.
Møneretning skal være parallell med Kong Rings gate.

§ 5.4.15

Felt BS15

Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_5, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 160 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Byggehøyde for ny bebyggelse innenfor feltet skal variere mellom kote+ 88 (3 etg.) og kote+ 95 (5
etg.).

§ 5.4.16

Felt BS16

Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_6, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Arealbruk
Det skal reguleres et offentlig byrom, «Pipetorget», rundt pipa.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 135 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres vest for vist byggegrense mot Hønefoss bru.
Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote+ 81 (1 etg.) og kote+ 103 (8 etg.).
Gjennom detaljregulering kan det vurderes et høyere bygg på inntil 12 etg.

§ 5.4.17

Felt BS17

Hele feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_7, jf. § 11.1.
Deler av feltet er regulert til faresone – flom fare, H320_28, jf. § 10.1.3.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Bevaring kulturmiljø
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Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.

§ 5.4.18

Felt BS18

Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_5, jf. § 10.1.2
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 160 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Byggehøyde skal variere mellom kote + 82 (2 etg.) og kote+ 89 (4 etg.). Endelige høyder justeres ved
detaljregulering, og forutsetter en god tilpasning til det fredete anlegget Riddergården og kulturmiljøet
rundt Nordre torv (jf § 4.11).

§ 5.4.19

Felt BS19

Hele feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_7, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering for å oppføre nytt bygg inntil Torvgata som vist i
kvalitetsprogrammet. Bygget skal være i gjeldende skala og maksimalt 3 etasjer. Bebyggelse skal
utformes i samsvar med §§ 11.1.1 – 11.1.9 Hensynssone bevaring kulturmiljø. Søknad skal
saksbehandles i samsvar med samme paragraf.
Atkomst og parkering må dokumenteres sikret
Feltet er ellers fullt utnyttet.

§ 5.4.20

Felt BS20

Hele feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_7, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.

§ 5.4.21

Felt BS21

Deler av feltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_7, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Utnytting og plassering
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 85 %. Dette er inkludert eksisterende og
ny bebyggelse.
Høyde
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Byggehøyde skal være maksimalt 10 meter (3. etg.) med flatt tak og 13 meter (3 etg.) med skråtak.
Kotehøyder fastsettes i detaljregulering.
Utforming
Mot Nordre torv og Torvgata skal bebyggelsen plasseres inntil formålsgrensen mot fortau, mens mot
St. Hans Haugen kan det åpnes opp mer med småhus og rekkehus rundt tun.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering for å oppføre nye bygg inntil Nordre torv og
Torvgata som vist i kvalitetsprogrammet. Byggene skal være i gjeldende skala og maksimalt
henholdsvis 2 og 3 etasjer. Bebyggelse skal utformes i samsvar med §§ 10.1.1 – 10.1.9 Hensynssone
bevaring kulturmiljø. Søknad skal saksbehandles i samsvar med samme paragraf.
Atkomst og parkering må dokumenteres sikret.

§ 5.5

Forretning

§ 5.5.1 Felt BF
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Arealbruk
Bebyggelsen skal ivareta billettfunksjon for kollektivterminal for buss.
Utnytting
Eksisterende bevaringsverdig bebyggelse skal fjernes.
Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA:100 %.
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 110 %.
I rom som strekker seg over flere plan (”glassgård”) skal kun bruksareal av grunnplanet samt
eventuelle bruer, mezzaniner mv. tas med. Det tillates ikke etablert konstruksjoner som øker
bruksarealet for disse rom.
Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote + 80 og kote + 83.
Utforming
Bebyggelsen skal ha grønne tak.

§ 5.6

Offentlig eller privat tjenesteyting

§ 5.6.1 Felt BOP1
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenesteyting u nntatt kulturinstitusjoner

§ 5.6.2 Felt BOP2
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenesteyting unntatt kulturinstitusjoner.
Parkeringsplassen skal kunne nyttes av allmennheten på kveldstid.

§ 5.6.3 Felt BOP3
Deler av feltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_1, jf. § 12.1.1.
Hele feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_2, jf. 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
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Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse r eguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenesteyting unn tatt kulturinstitusjoner.

§ 5.6.4 Felt BOP4
Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_1, jf. § 10.1.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenesteyting unntatt kulturinstitusjoner.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
Plassering
Bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser
Høyde
Tillatt gesimshøyde er maksimalt kote + 101. Mot øst skal øverste etasje være inntrukket fra
fasadelivet med minimum 3 meter.
Utforming
Bebyggelsen skal ha flate tak.

§ 5.6.5 Felt BOP5
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Arealbruk
Feltet kan benyttes til offentlig og privat tjenesteyting unntatt kulturinstitusjoner.

§ 5.6.6 Felt BOP6
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_7, jf. § 11.1.
Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_5, jf.§ 10.1.2.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.

§ 5.7

Barnehage

§ 5.7.1 Felt BBH
Arealbruk
Parkeringsplasser til barnehagen skal sikres innenfor felt BS14, jf § 5.4.14.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
Utnytting
Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA: 27 %.
Høyde
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Tillatt byggehøyde er maksimalt kote + 85.
Utforming
Tilbygg/påbygg/fasadeendringer skal utformes i harmoni med byggets arkitektur og omgivelsene.

§ 5.8

Undervisning

§ 5.8.1 Felt BU1
Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor vist byggegrense mot Kongens gate.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 130 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Tillatt byggehøyde for ny bebyggelse er maksimalt kote +97.

§ 5.8.2 Felt BU2
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Arealbruk
Parkeringsplassen skal kunne nyttes av allmennheten utenfor skoletid.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 250 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote + 87 (3 etg.) og kote + 97 (6 etg.).

§ 5.9

Kulturinstitusjon

§ 5.9.1 Felt BKU1
Hele feltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_3, jf. § 12.1.2
Feltet er regulert til avvikso mråde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

§ 5.9.2 Felt BKU2
Hele feltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_4, jf. § 12.1.2
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

§ 5.10

Kirke/ annen religionsutøvelse

§ 5.10.1

Felt BR

Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.

§ 5.11

Felt BK

Bebyggelse og anlegg
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Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA: 40 %.
Tillatt gesimshøyde er maksimalt kote +96.
Bygninger skal ha flatt tak.

§ 5.12

Hotell/ overnatting

§ 5.12.1

Felt BH1

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 430 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote + 84 (2etg.) og kote + 103 (8 etg.).
Bebyggelse skal være høyest inntil Kongens gate og trappes ned vestover.

§ 5.12.2

Felt BH2

Hele feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H570_4, jf. § 11.1.
Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_1, jf.§ 10.1.1
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisteren de beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 200 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Maksimal mønehøyde på bygg i vest inntil Ripern er kote + 105 (4.etg.)
Maksimal mønehøyde på bygg inntil Grand Hotel er kote + 10 4 (4.etg.)

§ 5.13

Andre typer bebyggelse og anlegg

§ 5.13.1

Energianlegg, felt BE

Deler av feltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.
Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_6, jf.§ 10.1.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

§ 5.13.2

Vann - og avløpsanlegg, felt BVA 1-3

Deler av feltene er regulert til faresone – flomfare, H320_5 og 27, jf § 10.1.3.
Deler av feltene er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_4-5, jf.§ 10.1.2.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltene BVA 2 og 3 er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.

§ 5.14

Grav- og urnelund

§ 5.14.1

Felt BGU

Deler av feltet er båndlagt med hjemmel i kulturminneloven, H730_2, § 12.1.1.
Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_4, jf. § 10.1.2.
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§ 5.15

Krematorium

§ 5.15.1

Felt BNG

Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_4, jf. § 10.1.2.

§ 5.16

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

§ 5.16.1

Felt BKB1 Bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
Plassering
Ytre byggegrenser er sammenfallende med formålsgrense mot fortau. Byggegrenser ellers framgår av
plankartet.
Kvartalshjørnene i Sundgata kan krages inntil 1 meter ut over offentlig fortau, forutsatt at det er
minimum 4,0 m fri høyde over fortauet.
Overkant dekke over underjordisk parkeringskjeller skal ligge på samme nivå som fortau i Sundgata.
Overkant dekke over underjordisk parkeringskjeller kan ligge inntil 1 meter over terreng mot Kongens
gate og Owrens gate.
Mellom bygningene og gårdsrommene kan det plasseres støyskjermer, porter og mindre takoverbygg.
Utnytting
Tillatt bruksareal, over terreng, skal ikke overstige m² -BRA: 18 000 m².
Høyde
Maksimale gesimshøyder er vist på plankartet.
Utforming
Bebyggelsen skal ha flate tak.
Fasadene skal deles opp i tydelige sprang og forskyvninger. Materialbruk og farger skal sammen med
volumoppbygging og sprang i vegg og tak bidra til å nedskalere prosjektet.
Boligbebyggelsen skal deles opp og plasseres slik at det dannes indre gårdsrom til rekreasjon,
lekeplass og sandlekeplass.

§ 5.16.2

Felt BKB2 Bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 235 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Maksimal byggehøyde skal variere mellom kote + 86 (3 etg.) og kote +93 (5 etg.).

§ 5.16.3

Felt BKB3 Bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting

Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_4, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 235 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
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Høyde
Byggehøyder innenf or feltet skal variere mellom kote + 87 (3.etg.) og kote + 94 (5 etg.).

§ 5.16.1

Felt BKB4 Bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting

Hele feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_2, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
Plassering
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Utnytting
Tillatt prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA: 100 %.
Høyde
Tillatt byggehøyde er maksimalt kote +90 (4 etg.)

§ 5.16.2

Felt BKB5 Bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Gangsti gjennom området fra Holmboes gate med forbindelse gjennom friområdet til g/s over
Storgaten 28. Stien skal være åpen for allmenn ferdsel.

§ 5.16.3

Felt BKB6 Bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting

Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_3, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 235 %. Dette er inkludert eksisterende
bevaringsverdig og ny bebyggelse.
Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom kote+ 87 (3 etg.) og kote + 94 (5 etg.).

§ 5.16.4

Felt BKB7 Kjøpesenter/ bolig

Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_1, jf. § 10.1.1
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Arealbruk
Butikkarealer i 1. etasje skal ha inngang direkte fra gateplan i Norderhovsgate.
Boenheter kan kun plasseres over kote +93 (i de to øverste etasjene).
For boenhetene fra Kong Rings gate og sørover kan balkonger for boliger tillates mot vest og nord
med balkonggulv inntil kote + 97.
Utforming:
Området skal samlet fremstå med et helhetlig arkitektonisk uttrykk.
Eventuelle fasadeendringer skal videreføre prinsippene, materialbruken og fargevalg i eksisterende
utforming.
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§ 5.16.5

Felt BKB8 Bolig/forretning/kontor/offentlig eller privat tjenesteyting

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Utnytting
Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke tillatt.
Plassering og utforming
Støynivå på felles uteoppholdsarealer skal ikke overstige Lden 55dB.
Minste totale uteoppholdsareal skal være minst 22 m2 per boenhet inkludert overdekte private
balkonger og fellesarealer. Minste felles uteoppholdsareal skal være i gjennomsnitt 12 m 2 per
boenhet.
Fra 4 meter over fortau kan bygget krages ut over o_SGG2.
Bebyggelsen skal ha flate tak .

§ 5.16.6

Felt BKB9 Bolig/bevertning/kulturinstitusjon

Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_4, jf. § 10.1.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Arealbruk
Det skal reguleres et byrom og en siktlinje over felt BKB9 mellom felt BS16 og elva og Elvelangs.
Atkomst skal sikres til offentlig pumpehus.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 210 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Gesimshøyde innenfor feltet skal variere mellom 13 meter (4 etg.) og maksimalt 25 meter (8 etg.) over
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Ved detaljregulering kan det vurderes et høyere bygg på
inntil 12 etg med maksimal gesimshøyde 37 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.
Kotehøyder fastsettes i detaljregulering.
De høyeste byggene skal plasseres mot Kongens gate.
Utforming
Mot Kongens gate skal bebyggelsen plasseres inntil formålsgrensen mot fortau, mens mot elva kan
den åpnes opp med punkthus og varierende høyder rundt tun.

§ 5.16.7

Felt BKB10 Bolig/kontor/kulturinstitusjon/forretning

Deler av feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø, H 570_6, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Arealbruk
Det tillates inntil 500 m2 forretningsareal.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 190 %. Dette er inkludert eksisterende
og ny bebyggelse.
Høyde
Gesimshøyde innenfor feltet skal variere mellom 10 meter (3 etg.) og maksimalt 25 meter (8 etg.) over
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå. Ved detaljregulering kan det vurderes et høyere bygg på
inntil 10 etg med maksimal gesimshøyde 31 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.
Kotehøyder fastsettes i detaljregulering.
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Utforming
Det skal ivaretas siktlinje mot elva i forlengelsen av Fossveien..

§ 5.17

Bolig/ forretning

§ 5.17.1

Felt B/F

Deler av feltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Arealbruk
Forretning kan kun etableres i 1. etg. ut mot Hønengata.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 130 %.
Høyde
Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom c+ 86 (3 etg.) og c+ 93 (5 etg.).
Krav til høy 1.etg omfatter kun arealer i 1. etg. ut mot Hønengata, jf. § 4.11.

§ 5.18

Bolig/ forretning/ kontor

§ 5.18.1

Felt B/F/K 1

Deler av feltet er regulert til faresone – flomfare, H320_9, jf. § 10.1.3.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 235 %.
Høyde
Maksimal byggehøyde for ny bebyggelse innenfor feltet skal variere mellom c+ 87 (4 etg.) og c+ 94 (6
etg.).

§ 5.18.2

Felt B/F/K 2

Hele feltet er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø , H 570_5, jf. § 11.1.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Bevaring kulturmiljø
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Høyde
Maks mønehøyde er kote + 88 (2.etg med innredet loft).

§ 5.18.3

Felt B/F/K 3

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Arealbruk
Som forretning regnes handel, service og servering.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
Utnytting
Tillatt bruksareal skal ikke overstige m 2 BRA = 11 000 m2.
BRA fordeles med maksimalt: bolig: 7100 m²/ forretning 3250 m²/ kontor 650 m²
Boligarealet tillates økt med inntil 600 m² på bekostning av kontorarealet. Oppgitte arealer kan avvikes
med inntil 5 %.
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Plan som har himling lavere enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygn ingen
regnes ikke med i bygningens bruksareal.
Plassering
Bygget skal over terreng oppdeles etter samme prinsipp som vist på planen.
Deler av bygning kan krages ut over offentlig trafikkområde. Fri høyde mellom utkraget bygningsdel og
bakken skal være m inimum 4,0 m mot Hønefoss bru.
Høyde
-

Bygg A. Gesimshøyde skal maksimalt være kote +95. Mot nord trappes bygget ned til kote
+93,2 som vist på planen. Bygg A tilpasses eksisterende rampe mot undergang for kryssing
av Arnemannsveien.

-

Bebyggelsen langs Fossveien (Bygg B) Gesimshøyde skal maksimalt være kote +95

-

Bebyggelsen langs Arnemannsveien (Bygg C). Gesimshøyde skal maksimalt være kote +98.
Mot øst trappes bygget ned til kote +93,2 som vist på planen.

-

Bygningene kan være sammenbygd opp til k ote +82.

-

På byggeområdet tillates oppført kjeller i to plan.

-

Heissjakter, ventilasjonsrom og andre tekniske elementer kan føres inntil 3 meter over
maksimal gesimshøyde på det aktuelle taket.

Utforming
Bygninger skal ha flate tak.
Parkering
Parkering skal dekkes i felles parkeringskjeller fra Kongensgate via Sentrumskvartalet.
Uteopphold og lek
For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal og lek som følger:
- Minste totale uteoppholdsareal skal være 20 m 2 pr. boenhet, medberegnet balkonger.
- Minste felles uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet.
Lekeareal skal opparbeides innenfor felles uteoppholdsareal.

§ 5.18.4

Felt B/F/K4

Deler av feltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
Arealbruk
Arealer til forretning skal begrense seg til 1. etg. ut mot Hønengata.
Maks antall leiligheter er 35.
Området kan ha bilatkomst og varelevering fra Nygata og Parkgata.
Lekeplass skal opparbeides, eies og driftes med like andeler av beboerne. Lekeplassen skal kunne
gjerdes inn og skjermes mot støy fra Hønengata. Eksisterende større tre på området skal bevares.
Atkomst mellom bebyggelse og lekeareal skal markeres med oppmerking eller annet dekke. Atkomst
mellom bebyggelse og lekeareal skal markeres med oppmerking eller annet dekke.
I nærheten av inngang til forretning skal det etableres HC-parkering og sykkelparkering.
Overbygg for vare-/handlevogner kan plasseres utenfor byggegrense.
Områdene skal der det er hensiktsmessig i ytterkant mot veg, fortau og annen arealbruk ha randsoner
med grønnrabatter og vegetasjon for å bryte opp flatene visuelt. Dette skal detaljeres i utomhusplan
ved søknad om tiltak.
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Plassering
Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen.
Støyskjermer og gjerder på takterrasser må trekkes minst 2 m inn fra gesims .
Høyde
Tillatt møne- og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis 15 m og 11 m målt fra ferdig planert
gjennomsnittlig terrengnivå. Mindre tekniske takoppbygg kan tillates over de angitte høyder.
Krav til høy 1.etg omfatter kun arealer i 1. etg. ut mot Hønengata, jf. § 4.11.
Utforming
Materialbruk og farger skal sammen med volumoppbygging og sprang i vegg og tak bidra til å
nedskalere prosjektet og tilpasse seg stedets skala og formspråk.

§ 5.19

Bolig/ offentlig/ privat tjenesteyting

§ 5.19.1

Felt B/T1

Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_7, jf. § 10.1.2.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Arealbruk
Innenfor feltet skal det avsettes arealer for av- og påstigningsområde for idrettsanleggene på
Schjongslunden.
For studentboliger kan det åpnes for blokkbebyggelse med 4 etg. og inntrukket 5. etg. Maksimale
kotehøyder skal fastsettes i detaljregulering.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 80 %.
Høyde
Tillatt møne- og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis 7 m og 10 m målt fra ferdig planert terreng.
Bebyggelsen kan ha skråtak med mulighet for innredet loft.
Utforming
Bebyggelsen skal være organisert rundt tun.

§ 5.19.1

Felt B/T2

Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet %-BRA: 95 %.
Høyde
Tillatt møne- og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis 7 m og 10 m målt fra ferdig planert terreng.
Bebyggelsen kan ha skråtak med mulighet for innredet loft.
Utforming
Bebyggelsen skal være organisert rundt tun.

§ 5.19.2

FELT B/T3

Deler av feltet er regulert til faresone – ras og skredfare, H310_7, jf. § 10.1.2.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Utnytting
Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % BRA = 75 %.
Høyde
Tillatt møne- og gesimshøyde er maksimalt henholdsvis 7 m og 10 m målt fra ferdig planert terreng.
Bebyggelsen kan ha skråtak med mulighet for innredet loft.
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Utforming
Bebyggelsen skal være organisert rundt tun.

§ 5.20

Bolig/ kontor

§ 5.20.1

Felt B/K

Deler av feltet er båndlagt i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven, H710, jf. § 12.2.
Feltet er regulert til avviksområde – støyforurensning, # 1 jf. § 9.
Arealbruk
Det kan ikke etableres virksomheter som er spesielt trafikkskapende.
Hovedatkomst til boligene skal skje fra Parkgata.
Unntak fra plankrav
Det kan gjøres unntak fra krav om detaljregulering ved bygging i henhold til plan 431
Områderegulering Hønefoss.
Utnytting
Tillatt prosent bebygd areal er inntil %-BRA: 185 %.
Høyde
Maksimal gesimshøyde for ny bebyggelse innenfor feltet skal variere mellom kote+ 84 (3 etg.) og
kote+ 87 (4 etg.). Bebyggelsen skal ha skråtak med mulighet for innredet loft.
Feltet omfattes ikke av krav til høy 1.etg, jf. § 4.12.
Utforming
Bygg må utformes med volumer, materialbruk og farger for god tilpasning til tilliggende
småhusbebyggelse.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr. 2)
§ 6.1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, felt S 1 – 45

Det vises til fellesbestemmelsenes § 4.8 Tekniske planer for samferdselsanlegg.

§ 6.1.1 Standard på samferdselsanlegg
6.1.1.1.

Avgrensning 1

I avgrensning 1 inngår:
Veier og gater mellom Kvernbergsund bru og Hønefoss bru, Hønengata, Strandgata, Torvgata,
Hammerbrogate, Osloveien, Ringeriksgata og Rv 35 fra Kongens gate til Holmboes gate.
Areal regulert til formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal i disse gatene utformes i
samsvar med teknisk illustrasjonsplan filnavn L 70 00 og disse bestemmelsene.
Bredder
Funksjon

Bredde

Minimumsbredde ved
areal knapphet

Kjørevei og kollektivfelt

3,25 meter pr. felt

3,25 meter pr. felt

Sykkelvei i to retninger

3,5 meter (1,75 meter pr. felt)

3,0 meter (1,5 meter pr. felt)

Fortau

2,5 meter

2,0 meter

Grønne rabatter med trær

Minimum 2,0 meter

2,0 meter
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Regnbed uten trær

Minimum 1,2 meter

1,2 meter

Langsgående gateparkering /
kantparkering

2,5 meter

2,5 meter

Prinsipper for prioritering ved arealknapphet
Kongens gate, Owrensgate, Arnemannsveien, Osloveien, Torvgata, Strandgata og Hønengata:
I kjøregater i sentrum på korte delstrekninger med sykkelvei, der det ikke er plass til gatesnittet i full
bredde (for eksempel på grunn av bevaringsverdige bygg), er dette hovedprinsippet i prioritert
rekkefølge:
1.

Kjørebane

2.

Dedikert sykkelvei

3.

Fortau

4.

Grøntrabatter

5.

Egne kollektivfelt

Gater uten dedikerte sykkelbaner
I generelle kjøregater uten dedikerte sykkelbaner, men med kjøring og gående , er dette
hovedprinsippet i prioritert rekkefølge:
1.

Gående

2.

Kjørebane

3.

Grøntrabatter

4.

Langsgående gateparkering / kantparkering

6.1.1.2.

Avgrensning 2

I avgrensning 2 inngår resten av planområdet.
Areal regulert til formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal utformes i samsvar m ed
Statens Vegvesen sin veinormal håndbok N100 eller nyere.

§ 6.2

Torg, felt ST 1-4

Solfylte offentlige og felles uteareal skal fortrinnsvis forbeholdes byliv og uteopphold. Torg sk al ha høy
kvalitet i materialbruk og utforming, opparbeides med fast dekke og inneholde både bymøbler,
beplantning og belysning. Torg skal utformes slik at de gir gående og syklende best mulige forhold,
med særlig vekt på gangforbindelser, soner for opphold, aktivitet og sykling, og skal være skjermet for
støy og trafikk. Blågrønne løsninger skal være fremtredende i gater og torg jf. § 4.9 Blågrønne
prinsipper.

§ 6.3

Gatetun, felt SGT 1-4

Gatetun skal være allment tilgjengelige, og skal kunne nyttes av gående og kjøretøy til driftsformål
eller som adkomst til gårdsplass. Gatetun skal ha fast dekke og opparbeiding som bidrar til at kjøretøy
holder lav fart. Kommunen kan også tillate at deler av gatetun opparbeides/tas i bruk av virksomhet i
tilstøtende byggeområde – for eksempel i form av uteservering, sykkelparkering, overdekning for
inngangsparti etc.

§ 6.4

Gang-/sykkelveg, felt SGS 1-17

Gang- og sykkelveger skal være offentlig tilgjengelige og opparbeides med fast dekke. Sykkelveger
skal utformes med materialer som understreker sykkelfunksjon og trygghet.

§ 6.5

Gangveg/gangareal/gågate, felt SGG 1-4

Gangveger og gågater skal være offentlig tilgjengelige og opparbeides med fast dekke.
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§ 6.6

Annen veggrunn – grøntareal, felt SVG 1-12

Feltene regulert til annen veggrunn – grøntareal, omfatter skjæringer og fyllinger, forstøtningsmurer og
lignende rundt veganleggene. Arealene skal opparbeides grønne og skal fungere som grøntanlegg
rundt de offentlige veiene.

§ 6.7

Bane, jernbaneareal, felt SB 1-4

Området omfatter eksisterende og planlagte spor med tilhørende anlegg.
Området omfatter blant annet grøfter, skjæringer, fyllinger, annet sideterreng, portalområder for
atkomsttunneler, driftsveger og beredskapsplasser. I området kan det oppføres tekniske anlegg som
hører til banen, som tekniske bygg, tunnelportaler, angitte støyskjermer, driftsveger, skilt, master,
gjerder mm. Ved istandsetting og opparbeiding av terreng langs bane skal det benyttes stedegne
masser og tilrettelegges for naturlig revegetering eller tilplantes med stedegen vegetasjon.

§ 6.8

Kollektivterminal, felt SKT

Innenfor feltet skal det opparbeides grønn bussgate, stasjonstorg for busstasjon, og sykkelparkering.
Langs nordsiden av Kong Rings gate, mellom Kongens gate og Kvernberggata, skal det opparbeides
torg med grønnstruktur.
Benker, informasjonsskilt og andre innretninger beregnet for kollektivreise nde tillates oppført på fortau
eller torg, så lenge de ikke er til hinder for ferdsel eller skaper unødige vansker for drift og vedlikehold
av fortauet eller torget.

§ 6.9

Parkering, felt SPA 1-2

Arealbruk
Overflateparkering skal være brutt opp med grønnstruktur.
Utnytting
Det kan oppføres et parkeringshus med fotavtrykk på inntil m2 BYA: 1500 m2.
Plassering
Avstand til formålsgrensen til felt BFS14 skal være minimum 5 meter.
Avstand til formålsgrensen til felt B/F skal være minimum 8 meter.
Høyde
Tillatt gesimshøyde er maksimalt 10 meter målt fra ferdig planert terreng.

Grønnstruktur (pbl. § 12-5, nr. 3)
§ 7.1

Naturområde, felt GN 1- 34

Det er spesielt viktig å ta hensyn til kantvegetasjon langs elva. Utover tiltak som reguleres i plan 431
Områderegulering Hønefoss tillates i utgangspunktet ikke inngrep som berører elvekanten.
Eventuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med miljørisikovurdering og
miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs vassdrag.

§ 7.2

Turveg, felt GTD 1-2

GTD 1 og 2 er eksisterende turveier. Turveiene skal opparbeides med grusdekke og ha en bredde på
3 meter. De skal ha enkel standard med grusdekke, men kan utformes med fast dekke der forh oldene
tilsier det. I vanskelig terreng kan utforming avvike fra kravene i denne bestemmelse, og framstå mer
som en natursti. Motorisert ferdsel på turveiene tillates ikke, med mindre ferdselen er knyttet til
driftsformål. Ny beplantning langs turveien skal bestå av stedegne arter.
Turvegene skal være offentlige og åpne for allmenheten.
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§ 7.3

Friområde, felt GF 1- 21

Friområder skal være offentlig tilgjengelige grøntanlegg i kombinasjon med eventuell teknisk
infrastruktur. Det kan tillates opparbeidet turvei med bredde inntil 3 meter. Turvei skal ha enkel
standard med grusdekke, men kan utformes med fast dekke der forh oldene tilsier det. I vanskelig
terreng kan utforming avvike fra kravene i denne bestemmelse, og framstå mer som en natursti.
Motorisert ferdsel på turveiene tillates ikke, me d mindre ferdselen er knyttet til driftsformål. Ny
beplantning langs turveien skal bestå av stedegne arter.
Eventuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.
Hensynet til naturmangfold og fo rurensning langs vassdrag skal ivaretas med miljørisikovurdering og
miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs vassdrag.

§ 7.4

Park, felt GP 1 - 8

Området skal nyttes til offentlig park. Møblering, beplantning og materialbruk skal ha hø y kvalitet.
Parkene skal opparbeides med vegetasjonsflater, trær, stier og møblering for ulike fysiske aktiviteter
gjennom året.
Eventuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med miljørisikovurdering og
miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs vassdrag.

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (pbl. § 125, nr. 6)
§ 8.1

Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, felt VNS 1-12

Naturområder i sjø og vassdrag skal være åpne for allmenheten.
Det er spesielt viktig å ta hensyn til kantvegetasjon langs elva. Utover tiltak som reguleres i plan 431
Områderegulering Hønefoss tillates i utgangspunktet ikke inngrep som berører elvekanten.
Eventuelle søknadspliktige tiltak skal redegjøres for og konsekvensene vurderes i henhold til
naturmangfoldloven.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med miljørisikovurdering og
miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs vassdrag.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. § 12-6)
§ 9 Avviksområde – støyforurensning, felt #1-2 (pbl. 11-8, a)
Hønefoss sentrum, hvor hensynet til samordnet areal- og transportplanlegging gjør det aktuelt med
høy arealutnyttelse, reguleres med mulighet for avvik fra T - 1442, Retningslinje for støy i
arealplanlegging.
I forbindelse med detaljregulering, eller rammesøknad / ett-trinnstillatelse der det ikke er plankrav, skal
støybelastningen minimeres gjennom plassering av bebyggelse, valg av arealbruk, planløsning, og
tekniske løsninger. Støyskjerming skal primært løses gjennom plassering av ny bebyggelse
støyskjermer skal unngås.
Støyutredning i alle plansaker, eller rammesøknad / ett-trinnstillatelse der det ikke er plankrav, skal
redegjøre for løsningene som foreslås, avveiningene som er gjort og fastsette avbøtende tiltak
gjennom bestemmelser til plan eller godkjenning av søknad.

34

I avviksområdene # 1-2 kan nye bygninger til støyfølsomt bruksformål lokaliseres i områder med
støynivå utenfor vindu opp til Lden 70 dB fra vei og Lden 73 dB fra jernbane, jf T -1442.
Krav til avbøtende tiltak for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i avviksområ der:
-

Støynivå på areal som medregnes i minste uteoppholdsareal (MUA) (jf. § 4.15) skal ikke
overstige Lden 55 dB.

-

Alle boenheter har en stille side

-

Minimum 50 % av antall rom i hver boenhet til støyfølsom bruksformål skal ha vindu mot stille
side

-

Minimum 1 soverom skal ha vindu mot stille side

-

Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon

-

Vinduer i soverom mot støy- og soleksponert side bør ha utvendig solavskjerming, og behovet
for kjøling må vurderes.

§ 10 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. 11-8, a)
§ 10.1

Faresone

§ 10.1.1

Ras og skredfare, felt H310_1

Innenfor områder angitt som hensynssone «skred i bratt terreng» og «kvikkleire» H310 skal det ikke
oppføres noen form for nye bygg, anlegg eller andre installasjoner. Det tillates heller ikke snauhogst
eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. Ved tiltak på eksisterende bygg
eller anlegg innenfor området må de geotekniske forholdene dokumenteres og behov for eventuelle
avbøtende tiltak vurderes.

§ 10.1.2

Ras og skredfare, felt H310_2-6

Ved graving i og langs elvebredden skal geoteknisk fagkyndig vurdere om det er behov for
geotekniske undersøkelser. Geoteknisk undersøkelse skal fastsette nødvendige tiltak for å unngå
risiko for erosjon, utglidninger og ras. Erosjonshindrende tiltak skal dimensjoneres slik at de også tar
høyde for flomsituasjoner.

§ 10.1.3

Flomfare, felt H320_ 1-28

Innenfor område angitt som hensynssone flom (H320) skal det i forbindelse med detaljregulering og
søknad om tiltak tas hensyn til flomfare, og det skal redegjøres for nødvendige sikringstiltak.

§ 11 Sone med angitte særlige hensyn (pbl. § 11-8 c)
§ 11.1

Bevaring kulturmiljø, felt H570_1-8

§ 11.1.1

Hensikt

Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende elementer/kulturminner skal
bevares. Kulturmiljøenes særpreg og identitet skal sikres.
Parker, friareal, hager, alléer, verdifulle trær, trapper og gjerder skal i størst mulig grad bevares.
Eksisterende kvartalsstruktur, bebyggelsesstruktur, gateløp, høyder og volum skal hensyntas og
videreføres.
Eksisterende bygninger bør i prinsippet ikke på- eller tilbygges. Unntak kan gis når tilføyelsen ikke vil
endre bygningens hovedfasade(r) eller hovedform/volum, eller vil gå vesentlig ut over noen av de
verdier som planen skal sikre.
Ved behandling av endring av eksisterende verneverdige bygg, inklusive tilbygg og påbygg, skal
bygningers opprinnelige utforming og områdets karakter hensyntas slik at nye tiltak tilpasses og
underordner seg eksisterende bebyggelse og strøkets karakter.
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§ 11.1.2

Plankrav

For felter som delvis eller helt er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø H570, er rivning, nybygg,
påbygg, tilbygg, og deling av eiendom omfattet av krav om detaljregulering.
I bestemmelsenes §§ 5.4.19 og 5.4.21 for felt BS19, BS21 er det gitt mulighet for bygging uten
detaljregulering.

§ 11.1.3

Tiltak som ikke er omfattet av plankrav

Kommunen skal innhente uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen før det gis
tillatelse til tiltak som berører bygninger og anlegg innenfor hensynssonene.
For felter som delvis eller helt er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø H570, kan innvendige
bygningsmessige tiltak og fasadeendring, arealoverføring og grensejustering behandles uten
detaljregulering forutsatt at de er i samsvar med bestemmelsene til områdereguleringen § 10.2 og
følger opp kvalitetsprogrammet.
Tiltak som vil endre verneverdige bygningers utseende, er søknadspliktige.
Tekniske innretninger, skilt og reklame kan ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse.
Innretninger skal gis en diskret utforming og ha en plassering, materialbruk og fargevalg som
harmonerer med områdets karakter og tradisjon.
Forslag til tiltak som er i strid med områdereguleringen kan ikke tillates uten at de er hjemlet i ny
detaljregulering.

§ 11.1.4

Istandsetting/endringer og tilbakeføring

Verneverdige bygninger skal settes i stand etter antikvariske prinsipper. Originale eller eldre
bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke skal bevares så langt det lar seg gjøre.
Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte kopier av bygningsdelene
som skiftes ut. Tilbakeføring av bygningen eller deler av denne til en tidligere fase i bygningens
historie må gjøres på dokumentert grunnlag.
Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygninger, bygningskonstruksjoner og andre
deler av bygningsmiljøet, skal alle inngrep som medfører utskiftning av materialer på forhånd
forelegges kommunen til behandling.

§ 11.1.5

Nybygg

Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets kulturmiljø- og
verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer,
detaljering, farger og lignende som harmonerer og samspiller med den eksisterende verneverdige
strukturen og bebyggelsen i området. Arkitektonisk uttrykk må være tilpasset det verneverdige
kulturmiljøet, men bør samtidig være tydelig på at det er en ny bygning.

§ 11.1.6

Rivning

Det er ikke tillatt å rive bygninger med mindre forfall eller skader er dokumentert i et slikt omfang at
bygningen må regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk
fagkyndig skal legges ved rivesøknad. Tilstandsanalysen skal tydelig vise omfanget av skadene ved
tekst og bilder. Det skal også redegjøres for hvilke tiltak som må gjøres for å set te bygget i stand.
Forslag til nytt bygg skal også foreligge ved søknad om rivning. Ved rivning av verneverdig bygning
kan kommunen sette krav til at bygningen dokumenteres ved oppmåling og grundig beskrivelse av
konstruksjon, rominndeling og overflater. Beskrivelsen skal utarbeides av antikvarisk fagkyndig.
Dersom et skadet eller revet bygg erstattes med nybygg, kan kommunen sette som vilkår at eventuell
ny bygning skal gjenoppføres på samme sted med samme kote, takvinkel og møneretning som det
opprinnelige bygg med eksteriør, dersom det etter kommunens skjønn er nødvendig for å bevare
stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter.
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§ 11.1.7

Gjenoppbygging etter brann

Dersom bevaringsverdig bebyggelse med middels og høy bevaringsverdi innenfor hensynssonen får
uopprettelige skader på grunn av brann, kan plankrav unntas for oppføring av bebyggelse med
samme dimensjoner, areal, høyder, materialbruk og detaljering som opprinnelig bebyggelse.

§ 11.1.8

Hager og utomhusanlegg med historisk verdi

Hager og utomhusanlegg med historisk verdi, alléer og verdifulle trær, skal hensyntas.
Endringer eller fjerning i terreng og vegetasjon kan kun gjøres med hjemmel i vedtak eller
detaljregulering.
Alléer og verdifulle trær kan ikke fjernes uten kommunens godkjenning.
Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget og harmonere med stedets
karakter.

§ 11.1.9

Dokumentasjonskrav ved detaljregulering og søknader om tiltak

Ved søknadsbehandling av nybygg, påbygg og tilbygg skal det sammen med søknad leveres en
estetisk redegjørelse for det omsøkte tiltaket. Det skal redegjøres for følgende:
-

Konsekvenser for områdets kulturmiljø og verneverdi.

-

Plassering av tiltaket i forhold til tilstøtende bebyggelse, gateløp og terrengforskjeller.

-

Byggehøyder i forhold til eksisterende byggehøyder

-

Form, karakter, volumer og gateløp

-

Materialbruk, fargebruk, detaljering

-

Fasadeuttrykk

-

Nær- og fjernvirkning

Det vises til bestemmelsene om plankrav §§ 2.1 og 2.2.

§ 11.2

Bevaring naturmiljø, felt H560_1-5 (pbl. 11-8, c)

Inngrep i terreng og vegetasjon, som for eksempel anlegg av veier, parkeringsplasser og tekniske
anlegg, drenering, masseuttak, massedeponering eller annen lagring, herunder snøopplag og
hageavfall, er ikke tillatt.
Utover tiltak som reguleres i plan 431 Områderegulering Hønefoss tillates i utgangspunktet ikke
inngrep som berører elvekanten og elva.
Hensynet til naturmangfold og forurensning langs vassdrag skal ivaretas med miljørisikovurdering og
miljøoppfølgingsplan jf. § 3.1.3 Forurensing og naturmangfold langs vassdrag.

§ 12 Båndlagte områder eller båndlegging i påvente av vedtak (pbl. 11-8, d)
§ 12.1

Båndlagte soner med hjemmel i kulturminneloven

§ 12.1.1

Automatisk fredete kulturminner, felt H730_1 og _2 (pbl § 11-8, d)

Ingen må, uten at det på forhånd er konstatert lovlig etter kulturminneloven § 8, sette i gang tiltak som
er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule, eller på annen måte utilbørlig
skjemme kulturminne eller fremkalle fare for at dette skal skje.

§ 12.1.2

Båndlagte fredete anlegg, felt H730_3 og _4 (pbl § 11-8, d)

De båndlagte områdene omfatter vedtaksfredete kulturmiljøer og deres sikringssoner.
Bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved vedtak etter kulturminneloven, skal forvaltes iht.
bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan- og bygningsloven.

§ 12.2
Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven, felt
H710 (pbl § 11-8 d)
Innenfor sonen skal det fremmes regulering for samferdselsanlegg .
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I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Aktuell
myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk.
Innenfor båndleggingssonen tillates ikke deling av eiendommer .

§ 13 Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret, felt H910
(pbl. 11-8, f)
§ 13.1

Sone hvor gjeldende regulering fortsatt skal gjelde, felt H910

Detaljregulering med plan id 371 Telegrafalléen 2 skal fortsatt gjelde uendret.
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Et kvalitetsprogram for sentrum

HØN EFOSS 2040
RINGERIKE KOMMUNE
Strategi- og utviklingsavdelingen

"Byen for alle"

Utkast 10.01.2019
1

Forord
Hønefoss – en by med framtidsmot

Historien om byen og fossen
Hønefoss kk bystatus i 1852. Da hadde
industristedet rundt fossen vokst og også blitt
et sentrum for handel, håndverk og service i
regionen. Med åpning av Randsfjordbanen i 1868 og
Bergensbaneni 1909 ble byen samtidig et betydelig
kommunikasjonsknutepunkt.Elva har gitt byens
innbyggere både arbeid, kraft og lys. Med stolthet
kk byen etablert elektrisk gatelys over Hønefoss
bru nesten samtidig med New York og London i 1882!
Hønefoss er i endring med nytt framtidsmot.
Byen blir en stasjon på Ringeriksbanen,og med det
følger en forventning om at Hønefoss skal vokse
både i antall innbyggere og arbeidsplasser.Byen skal
igjen fornyes og formes for å tilby nye generasjoner
et bysentrum som tar vare på byens historie og
identitet, og som åpner for innovasjon og nytenkning.
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Søndre torv,
i hjertet av Hønefosssentrum - en by for alle!
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0.
SAM M EN DRAG

- En kort oversikt over plangrepet for Hønefoss sentrum
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Bypl an grep

Fossen og Øya
Fortetting og transformasjontett på
jernbanestasjonenskal re ektere de
industrihistoriskeverdieneog kulturarven.

Slå ring om eksisterende og nye kvaliteter i Hønefoss sentrum

Tømmertorget
Byens nye torg skal binde byens
akser sammeni området der
Hønefoss’industrihistoriestartet.

Ny jernbanestasjon
Bane NOR er i gang med utviklingen
av ny jernbanestasjontett på sentrum.

Sentrumsringen
Nordre torv

Utviklingen av Hønefoss består av mange ulike
enkeltprosjekter og fokusområder. Disse områdene
be nner seg i ulike deler av byen, og sentrumsringen
viser hvordan disse områdene bindes sammen til en
helhet.

Fossen
Øya

Tømmertorget

Storgata
Sentrums viktigste grønne gate,
og hovedgatefor gående.Gaten
forskjønnesmed regnbed,trær og
brede fortau.

Petersøya
Søndre torv

Petersøya

Storgata

Framtidasnye urbane,grønne
møteplassfor fysisk aktivitet, lek
og rekreasjon.Ny bruforbindelse
gir økt tilgjengelighet.

Gjennom realisering av byplanen vil det over
tid utvikle seg et nettverk av byrom som kobler
sammen grønnstruktur, sykling, gange, friluftsliv,
kulturminner, boliger, næring og forretninger i
Hønefoss sentrum.»

Elvelangs
Byporten

Ringeriksgata
Schjonslunden

Byporten

Elvelangs

Byens inngangsportalfra sør.
Området fortettes og utgjør et
attraktivt og bynært
boligområde.

Turstisystemetsom utnytter
Hønefoss’beliggenhetlangs elva,
og knytter elva og byen tettere
sammen.

Ringeriksgata
Forlengelseav Ringeriksgatamed nye
gang- og sykkelbrueri hver ende øker
tilgjengelighetentil Schjongslunden.

Schjongslunden
Området befestes som byens
arenaområdefor idrett, sport og
aktiviteter for alle.

Sentrumsringen
Illustrasjonenviser et utvalg av planensforeslåtte prosjekter.
Alle prosjekteneutgjør til sammenden nye sentrumsringen,
som binder byens mange kvaliteter sammen.
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- BYUTVI KLI N GSSTR ATEGI
1. Den trygge og gode byen for alle
2. Regionenskollektivknutepunkt
3. En mer tilgjengeligby
4. En blågrønnby

Oppsu m m er i n g
Sentrale elementer i ny plan for Hønefoss sentrum

- EN H ELH ETSPL AN
Det er utabeidet en helhetsplansom illustrereret
fremtidig grønt sentrum tilrettelagt for et levendebyliv
for alle,samt en doblingav innbyggeri sentrum.

Kvalitetsprogrammet viser våre ambisjoner for
utvikling av Hønefoss sentrum og hvordan dette
skal følges opp. Kvalitetsprogrammet er forankret i
områderegulering for Hønefoss med bestemmelser.
Kvalitetsprogrammet viser gjennomføringsprinsipper
og er retningsgivende for utforming av bebyggelse,
gater, torg og parker, samt videre arbeid med energi
og miljø. Kvalitetsprogrammet legger opp til en viss
eksibilitet, og gir aktører handlingsrom i møte med
framtida.

- FI RE PRI N SI PPE R FOR ØKT
SEN TR UM SUTVI KLI N G
KVADRA-

MADLA
REVHEIMS
MOBILITETSPYRAMIDE

MOBILITET

NORDSIA

MOBILITETSPYRAMIDE
GÅENDE

ET FLEKSIBELTTRANSPORTSYSTEM
Forå nå målet om null vekst i personbiltransport er det
nødvendig at mål og strategier i regionale og lokale
planer trekker i samme retning. Dette innebærer restriksjoner på privat bilbruk, sterk styring avarealbru ken og et godt kollektiv-, fotgjenger- og sykkeltilbud.
I områdeplanen legger vi vekt på 10-minuttersbyen,
noe som danner grunnlaget for en bydel der transport behovet er minst mulig, og der et robust og eksibelt
transportsystem for fotgjengere, syklister og de som
reiserkollektivt prioriteres høyt.
Madla-Revheim ligger strategisk plassert både i kommunen og i regionen. Området ligger ca. 5 kilometer fra
Stavanger sentrum og under 8 km fra Forus.Det er kort
vei til Madlakrossen, UiS og rekreasjonsområder som
Stokkavatnet, Hestnes, Møllebukta og Hafrsfjord.

KVADRA- ØST
VED
LØKKA

GÅENDE

SYKLENDE

SYKLENDE

KOLLEKTIVTRANSPORT

KOLLEKTIVTRANSPORT

DROSJE /

VARELEVERING

VARELEVERING

BILDELEORDNING

BILKOLLEKTIV

PRIVAT BIL

TAN -

PRIVAT BIL

EI -
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1.
2.
3.
4.

Forbind
Fortett
Forsterk
Prioriter

- FORTE TTE T KVARTALSSTR UKTU R
Den gamlekvartalsplanenblir vesentligfor framtidas
byform i Hønefoss.Ny bebyggelseskal forsterke byens
struktur gjennomfortetting i tråd med byens underliggendekvartalsstruktur.

Nordre
torv

Jernbane
stasjonen

Nordre
torv

Petersøya
Søndre
torv

Søndre
torv

- N YE MØTE PL ASSER OG
SAM M EN H EN GER
Nye og gamlemøteplassersom Tømmertorget,Pipetorget, Petersøyaog Ringeriksgata ettes sammen.
Dette åpner for nye forbindelserog styrker de eksisterende.

- N YE OG PRI ORI TE RTE GATER
Det er gjort et omfattende arbeid på prioritering og
utforming av gater tilpasset gåendeog syklende.

- FL ETTE BY OG ELV SAM M EN

Sentralt i plangrepeter arbeidet med å knytte byen
bedre sammenmed landskapetrundt sentrum.
10
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Områderegulering
Plankart

Områdereguleringenomfatter Hønefoss sentrum,
og omtales som byplanen. Området på Løkka og
Schjongslunden er tatt ut av den opprinnelige
planavgrensningenfordi det allerede foreligger
detaljreguleringer for områdene, og fordi det
ikke er planlagt endringer her. Det er også
foretatt en justering av planavgrensningenmot
stasjonsområdet, fordi det utarbeides en egen
detaljregulering for dette området i forbindelse med
fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16.
Områdereguleringener utarbeidet i henhold til
plan- og bygningsloven og består av planbeskrivelse
i tillegg til plankart og bestemmelser.De to siste
er juridisk bindende dokumenter som sikrer
målsettingen med planen.

Øya og Tippen i dag

Planen er blitt til gjennom en lovregulert prosess
med medvirkning og høring av planen, og skal
vedtas av kommunestyret
Plankartet med bestemmelser angir bruk, vern og
utforming av arealer og fysiske omgivelser, og viser
hvordan et areal kan benyttes og bebygges. Som
hovedregel vil det være krav om detaljregulering
når et område skal utvikles, men planen inneholder
også områder som ikke krever detaljregulering,
der det er mulig å grett på en byggesøknad.
Kvalitetsprogrammet er et svært sentralt dokument
ved gjennomføring av områdereguleringen,
og utarbeidelsen av mer detaljerte planer og
byggesøknader.

Plankart
Utkast til plankart pr. 10.01.2019

Øya og Tippen med mulig fortetting
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Teknisk illustrasjonsplan
Mulig løsning på avsatt areal

Tekniskeillustrasjoner viser hva som er mulig å
gjennomføre på arealer som er avsatt med en
bestemt arealbruk, men der teknisk løsning ikke er
valgt. Illustrasjonene er et viktig grunnlag som viser
hva som er fysisk mulig å gjennomføre i planen med
de krav som stilles.
Områdereguleringenmedfører vesentlige endringer
i transportsystemet. I områdereguleringener
det avsatt tilstrekkelig areal for et nytt system
med prioritering av gående, syklende og
kollektivtransport. Illustrasjonsplanenvil vise
pro len for de berørte gaterommene som inngår
i planområdet. Valg av løsning må detaljeres i
etterkant av vedtak av områdereguleringen.

Teknisk illustrasjonsplan 1:6000
Planen illustrerer nye gater, plasser,parker samt forslag til
bebyggelsesstruktur.
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1.
KVALI TE TS P ROGRAM

- Viser byens ambisjoner og framtidige kvaliteter.
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By på kvaliteter
Formål med kvalitetsprogrammet

Kvalitetsprogrammet er et konkret og praktisk
verktøy til bruk i utviklingen og utformingen av
Hønefoss sentrum. Det inneholder retningslinjer for
de valg som må tas i utviklingsperioden og som skal
understøtte områdets framtidige karakter og identitet.
Kvalitetsprogrammet angir kvaliteter som må
oppfylles i kommende prosjekter og planer for
å skape gode løsninger for eksempelvis bebyggelse,
felles uteområder og o entlige byrom.
Elementer fra kvalitetsprogrammet er hjemlet
i planbestemmelsene. Kvalitetsprogrammet kan også
være retningsgivende ved arkitektkonkurranser.
Kvalitetsprogrammet angir hovedstruktur og ramme
for bykjernen. Samtidig er det innarbeidet en viss
eksibilitet som gir framtidige aktører mulighet til å
påvirke utviklingen.
Kvalitetsprogrammet er en rettesnor og er til
inspirasjon for eiendomsutviklere, kommunens
planleggere og politikere, og ikke minst dagens og
framtidas innbyggere.

Byporten
Bildet viser porten til sentrum med trearkitektur, Schjongstangen i det fjerne, Owrens
gate med nytt gatesnitt som inkluderer sykkeltrase overvannshåndtering og gode
kantsoner. Arkitekturen viser muligheter for kvartalsutforming med nedskalert sydvest
hjørne og trearkitektur med oppbrutte fasader.
18
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M edvirkning
Medvirkning er grunnlaget for utforming av kvalitetsprogrammet

Medvirkning innebærer å få inn ytelse på avgjørelser
som påvirker eget liv. Likeverdige, kunnskapsbaserte
og aktive planprosesserstår sentralt i vektleggingen
av lokaldemokratiet. Etter plan- og bygningsloven
skal det legges til rette for allmennhetens deltakelse
i planprosesser.
Fornyelse og forming av Hønefoss sentrum er
krevende. Ambisjonene i kvalitetsprogrammet
har sitt grunnlag i en bred medvirkningsprosess
gjennom ere åpne folkemøter, samt egne
medvirkningsprosesserfor politikere og barn og
unge. Byplanen har blitt til gjennom visjonære
ideer, politisk mot, tverrfaglig respekt og en stor
dose ydmyket for kulturhistorien og den enkeltes
opplevelse av byen.

Unge byplanleggere
Bilde fra et av de mange planverkstedeneavholdt med barn
og unge i Hønefoss.Alle som ønsket å bidra inn i prosessen
om en by for alle har fått anledningtil å fremme sitt syn.
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Byu tvi kl i n gsstrategi
Fire målsetninger for en god by

DEN TRYGGE OG GODE BYEN FOR
ALLE
Sammen skal vi gjøre Hønefoss
mer levende og attraktiv gjennom
å skape den gode byen for alle. Alle
hverdagsaktivitetene skal nås innenfor
gang- og sykkelavstand for alle i sentrum.

EN BLÅGRØNN BY
Hønefoss skal være en by med grønne
byrom, og ha turmuligheter for alle
i gangavstand fra sentrum. Byens
grønne lunger, elva og fossen skal ha en
sammenhengendestruktur til glede for
innbyggere og besøkende.

REGIONENS KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Hønefoss er en gammel stasjonsby og et
viktig handelsknutepunkt i regionen. Vår rolle
som regionhovedstad vil få fornyet kraft med
Ringeriksbanenog ny E16.Stasjonen blir
viktig for byutviklingen i Hønefoss.

EN MER TILGJENGELIG BY
For å lykkes med en tilgjengelig by, skal det
bli enda mer attraktivt, trygt og enkelt å gå,
sykle og reise kollektivt i fremtiden. Sentrum
skal ha god tilgjengelighet med bil og
parkering samtidig som sentrum er beskyttet
mot gjennomgangstra kk og annen unødig
biltra kk. Sammen skal vi skape en enklere
og tryggere reisehverdag.

Byutviklingsstrategien er utarbeidet som et
ledd i arbeidet med byplanen og inneholder re
målsetninger. Byutviklingsstrategien skal være
retningsgivende for arealplaner og prosjekter i hele
Hønefoss, ikke bare innenfor sentrumsområdet.
Hønefoss har en sterk regional posisjon på kultur-,
utdannelses- og næringslivsområdet. Den videre
utviklingen av Hønefoss skal understøtte og bygge
videre på denne posisjonen. Det betyr at det
skal sikres plass til nye aktiviteter, samtidig som
kulturhistorien, de grønne områdene og nærheten til
elva skal prioriteres høyt. Det satses på fortetting og
transformering av byområdet. Byutviklingsstrategien
er et av ere virkemidler som skal sørge for at
byen blir en arena for et aktivt og inkluderende
samfunnsliv.
Det er utformet en samarbeidsplakatsom inneholder
prinsipper for hva som må til for å få en god og
konstruktiv samhandlingmellom alle som er involvert
i utvikling av byen.

TUFTEPARKEN

VALBY
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JERNBANESTASJONEN

SØNDRETORV
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M i l jøam bi sjon
Hvordan bidrar byplanen til å oppnå Ringerikes miljømål?

Ringerike kommune har høye miljøambisjoner
på mange områder, herunder å være et forbilde
innen reduksjon av klimagassutslipp. Et viktig
politisk mål for byutviklingen er å skape en
attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by,
der mennesker trives og har en aktiv hverdag.
Ulike mål og utfordringer krever bruk av ulike
verktøy og tiltak. Arealplanleggingen, inkludert
denne byplanen, er et av kommunens viktige
verktøy. I byplanen og byutviklingsstrategien
gjennomføres ere viktige grep og tiltak som vil
bidra til å nå kommunens miljøambisjoner. Under
oppsummeres de viktigste av disse.

•

A. God areal- og transportplanlegging
reduserer klimagassutslipp fra transport
Å redusere utslipp av klimagasser tilstrekkelig til
å begrense de farligste klimaendringene er en
av vår tids største utfordringer. Kommunenes
areal- og transportplanlegging er avgjørende
For å redusere disse utslippene må vi både
redusere transportbehovet og legge til rette for at
gjenværende transport kan skje på en klimavennlig
måte.I 2016 kom 68% av klimagassutslippene
i Ringerike fra veitra kk. For å redusere disse
utslippene må vi både redusere transportbehovet
og å legge til rette for at gjenværende transport kan
skje på en klimavennlig måte.
For å bidra til dette tas følgende grep i denne
byplanen:

•

•
•

Sykkelstier for alle
Alle skal kunne bruke sykkeli Hønefoss.I planen
legges det opp til et omfattende sykkelnettverk.
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Kompakt byutvikling reduserer
transportbehov: Hønefoss sentrum fortettes
og transformeres innenfra og ut, slik at andelen
som har gang- og sykkelavstand mellom
bolig, jobb og daglige gjøremål øker. Korte
avstander også til handel og servicefunksjoner,
nærfriluftsområder og kulturtilbud reduserer

transportbehov og skaper liv i byrommet i
sentrum.
Tilrettelegge for at ere sykler og går: Gangog sykkelveier knyttes sammen. Oppgradert
bygate fra Osloveien i sør til Hønengata i nord
gir en e ektiv og trygg hovedakse også for
myke tra kanter. Nye gang- og sykkelbruer
gir snarveier over elvene. Sammenhengende
blågrønne strukturer i sentrum og elvelangs
gir attraktive ferdselsårer for gående og
syklende. Videre skal det etableres ere trygge
sykkelparkeringer og tilrettelegges for utleie
av bysykler. Bilparkering i sentrumskjernen
reduseres gradvis over tid og det etableres
parkeringer i utkanten av sentrum for overgang
til gange, sykkel og kollektivtransport.
Tilrettelegge for kollektivtransport: 70 prosent
av befolkningsveksten i Ringerike kommune
skal kanaliserestil Hønefoss, resten langs
kollektivakser og knutepunkter i nærsentre.
Dette bidrar til å legge grunnlag for hyppige og
pålitelige bussavganger.Fremkommelighet for
buss sikres langs hovedaksenegjennom blant
annet egne kollektivtraseer, kantstopp og at buss
gis fortrinn foran biler i lyskryss der det er mulig.
I tillegg planlegges en ny bro som gir snarvei for
kollektivtransport over Petersøya. Togstasjonen
knyttes bedre sammen med sentrum og høy
arealutnyttelse rundt stasjonsområdet gir god
tilgjengelighet til miljøvennlig transport.
Tilrettelegge for klimanøytrale kjøretøy:
Ringerike har et stort omland og mange
besøkende.Det blir derfor viktig å tilrettelegge
slik at det blir lett å velge klimanøytrale
alternativer, selv for de som er avhengig av bil.
Derfor har byplanen krav om tilrettelegging for
lademuligheter for elbiler på både private og
o entlige parkeringer.
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B. Miljøvennlig utbygging, materialbruk og
estetikk
En kompakt byutvikling bidrar til lavere
klimagassutslipp per utbygd kvadratmeter.
Byutviklingsstrategien peker på at det som
ledd i å bevare byens særpreg skal de neres en
ringerikspalett og at det skal være fokus på tre som
et gjennomgåendemateriale i byen. I søknader
om ny bebyggelse skal det omtales tiltak for å
redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning i
anleggsperioden,herunder skal det som hovedregel
benyttes fjernvarme for fossilfri oppvarming i
anleggsperioden.

C. Blågrønne strukturer skal fremme
folkehelse og friluftsliv
Friluftsområder og blå og grønne lunger i
nærmiljøet legger til rette for fysisk aktivitet i
hverdagen og bidrar til helse og trivsel. Et viktig
mål i byutviklingen i Hønefoss er å beholde
eksisterende og skape nye blå og grønne byrom
som gir opplevelseskvalitet, ivaretar naturmangfold,
bidrar til overvannshåndtering og generelt gode
byroms- og uteromskvaliteter. Det prioriteres å
skape sammenhengendeblågrønne strukturer
fra fossen til Søndre torg og videre til Livbanen,
Søndre Park og Petersøya. Elvelangs utvikles til
en sammenhengendeferdselsåre for gående og
syklende fra Søndre park til Schjongslunden.

skal det gjøres miljøtekniske grunnundersøkelser
og utarbeides tiltaksplan før det kan iverksettes
tiltak som medfører inngrep i grunnen. For å
hindre spredning av miljøgifter og partikler ut i
vassdraget stilles det krav til vurdering av miljørisiko
og miljøoppfølgingsprogramved større tiltak nær
vassdragene.

E. Bevare naturmangfold
Elvene med kantsoner, Schjongslunden og Petersøya
utgjør viktige områder for naturmangfold i Hønefoss,
herunder for både truede plantearter og sangsvane,
dverglo, skemåke og overvintrende andefugl. I
byplanen planlegges utbygging av nye bruer og
andre tiltak som kan påvirke disse områdene. For å
redusere påvirkning på viktige naturtypeforekomster
og sårbare og truede arter stilles det krav til
vurdering av miljørisiko og miljøoppfølgingsprogram
ved større tiltak nær vassdragene.

F. Klimatilpassing
Klimaendringenemed mer total nedbør og mer
intens nedbør vil øke utfordringene i byen med
omhendelser og håndtering av overvann. For
å unngå skadevirkninger på byggverk, helse og
miljø. er det utarbeidet en egen overvannsveileder.
Byplanen stiller krav om bruk av blågrønne strukturer
i overvannshåndteringenog at overvann skal søkes
utnyttet som et positivt element ved å gjøre vannet
synlig og tilgjengelig.

D. Redusere forurensning
Redusert biltra kk i sentrum og langs hovedveiene
vil gi bedre lokal luftkvalitet og reduserte støyplager.
I sentrumsområder som per i dag er utsatt for lokal
luftforurensning og støy pålegges det ved etablering
av ny bebyggelse avbøtende tiltak for å forebygge
helseutfordringer. I områder med forurenset grunn
Grønne forbindelser og grønne gårdsrom
Det er vikitig å få det grønne helt inn i bykjernenog
kvadraturen.Også i bykjernenskal det være grønt
og tiltalende.
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2.
H EL H ETS P L AN
- illustrerer en samlet plan for Hønefoss sentrum
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Helh etspl an
Hønefoss og elva
Nordre torv

Jernbanetorget
Pipetorget
Tømmertorget

Den moderne byen skal være tett og grønn!
Petersøya
Søndre torv

Storgata

Helhetsplanen består av ere lag, og er en samlet
plan for hele sentrum. Overordnet skal byen
fortettes. At nok mennesker bor og arbeider i
Hønefoss og bruker byen aktivt, er en forutsetning
for en levende by for alle. Uten fortetting begrenses
byens levedyktighet, mangfold og tilbud.

Løkka

Hønefoss er en komplett by og utmerker seg ved å
være den byen i Oslo-området som ligger nærmest
fjell og vintersportsområder, omgitt av et unikt
kulturlandskap tett på Tyrifjorden. Hønefoss skal
videreutvikles til en miljøvennlig by der menneskene
er i sentrum. Menneskene vil være med å forme
byen, men byen vil også forme de menneskenesom
bor i den.

Byporten

Ringeriksgata

Schjongslunden

Helhetsplanen skal gi en felles forståelse av ønsket
byliv, og brukes i gjennomføringen av byplanen.
Målet er en omforent byutvikling som gir en
velfungerende by der alt henger sammen i en
helhet. For å få til en god by må utviklingen bygge
på noen felles prinsipper for framtidig byutvikling og
byform.

Forbind Hønefoss sentrum. Den perfekte
søndagstur!

Helhetsplanen
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3.
P RI N SI P P ER
Grunnlag for framtidig byutvikling og byform
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Fi r e pr i n si pper
Oppfordri nger ti l en god by

Gjennom prioriteri ng i analysearbeidet, og
gjennomgang av innspill fra Hønefoss' innbyggere, er
det utviklet re prinsipper for å støtte en bærekraftig
utvikling i området i mange år framover.

MOBILITET

NORDSIA

MADLA REVHEIMS
MOBILITETSPYRAMIDE
MOBILITETSPYRAMIDE

Søndretorg

GÅENDE

ET FLEKSIBELT
TRANSPORTSYSTEM
Forå nå målet om null vekst i personbiltransporter det
nødvendig at mål og strategier i regionale og lokale
planer trekker i samme retning. Dette innebærer restriksjonerpå privat bilbruk,sterk styring av arealbruken og et godt kollektiv-, fotgjenger- og sykkeltilbud.
I områdeplanen legger vi vekt på 10-minuttersbyen,
noe som dannergrunnlagetfor en bydel der transportbehovet er minst mulig, og der et robust og eksibelt
transportsystem for fotgjengere, syklister og de som
reiser kollektivt prioriteres høyt.
Madla-Revheimligger strategisk plassert både i kommunenog i regionen.Områdetligger ca.5 kilometerfra
Stavangersentrumog under 8 km fra Forus.Det er kort
vei til Madlakrossen,UiS og rekreasjonsområdersom
Stokkavatnet,Hestnes,Møllebuktaog Hafrsfjord.

ØYA/TIPPEN

KVADRATUREN
ØST VED
SØNDRE PARK

KVADRATUREN

LØKKA

TANGEN

GÅENDE

SYKLENDE
SYKLENDE

KOLLEKTIVTRANSPORT
KOLLEKTIVTRANSPORT

DROSJE
/ VARELEVERING
VARELEVERING

BILDELEORDNING
BILKOLLEKTIV

EIKELI

PRIVATBIL
PRIVATBIL
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Forb i nd!
Hønefossinneholderbebyggelsefra det mest
urbaneog tette, til en mer åpen bebyggelse
mot det grønnelandskapetog elva.Ved å
forsterke forbindelsefra elva og inn til Søndre
torv, som er byensstorstue, styrkes bruken og
bevisstheten rundt elvebyenHønefoss.
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For tett!
Hønefossbestår av mange nabolagmed ulik
identitet og karakter.Gjennomå bygge videre
på dissekarakterene,fortette med god balanse
mellom ny utvikling og ivaretakelseav kulturarv,
og skapegod sammenheng mellombygg
og uteområderskal det skapesmer smidige
overgangermellom de ulikebydelene.

Forsterk!

Pri ori ter!

I Hønefosssamlesde sosiale forbindelsene
rundt den sentralebyromsaksensom strekker
seg fra Nordre torv, gjennomTømmertorget
via Søndretorv og nedover Storgata.Dette
er Hønefoss’sosialeryggrad.En tydeligere
sammenheng,nye byrom i blant annet
Tømmertorget og forskjønningav veier og
gater skal sammen bidra til å forsterke denne
aksen.

Det gjøresviktige prioriteringerfor en ny og
grønneremobilitet i Hønefoss.Gåendeog
syklendeprioritereshøyest,og privatbilen
lavest.Dette gjør at byen utvikles på
menneskenespremisser,med gater som
opplevesmer inviterendeog mindre støyende.
Sammen med planlegging for et redusert
transportbehovblir det lettere for bilisteneå
la bilen stå.
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BYNIVÅ

ELVENIVÅ

Forbi n d!
Trekk elva og naturen inn i byen

Søndre torv

Fossen og elva er byens identitet. Dette
naturelementet skal i større grad enn i dag smitte
over på byens rom, bylivet, landskapsromog
struktur, og skape en tydelig stedsidentitet for
Hønefoss.
Arealene ved fossen og Hønefoss bru er en nøkkel
til en god byutvikling. I dag kommer ikke dette vakre
landskapsrommet til sin rett, hverken visuelt, som
en del av bylivet eller i byens struktur. Framtidas
byutvikling har som mål å styrke kontakten mellom
byrommene, fossen og elva.

Hønefoss må ha en tilnærming som gir urbane
opplevelser langs deler av elva samtidig som elvas
naturlige kvaliteter ivaretas. Denne tilnærmingen
kan bidra til at elva i større grad blir elementet som
binder byen sammen både på langs og på tvers.
Utfordringene med om er løsbare,og god utforming
av løsninger vil kunne tilføye kvaliteter og gi merverdi
til området. Eksempelvis kan enkelte områder
utformes slik at de opptar om i de perioder hvor
dette er nødvendig, mens de ved normal vannføring
brukes til andre formål.

Elva som slynger seg gjennom sentrum gir byen
unike kvaliteter. Planleggingen av framtidas

Grønne og blå forbindelser
Understrekerviktigheten av tilgangen til elva
og de fantastiske rekrative områder rundt
sentrumskjernen.
Grønne og blå forbindelser
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Forster k !
Byromshierarki og gode møteplasser

Nordre torv

Byrommene har en viktig oppgave i Hønefoss; de
skal bidra til god helse, integrere nye innbyggere,
øke livskvalitet, skape vennskap og naboskap, og
øke innbyggernes engasjement. Byrommene skal
også skape bevegelse mellom de ulike bydelenes
satsningsområder – kultur, handel og kunnskap.
Innbyggerne er byrommenes motor. Byplanens
ambisjon er at innbyggerne selv skal de nere bruken
av de framtidige byrommene, og at det utvikles
grunnrom med gode kvaliteter som trivsel, estetikk
og godt mikroklima.

Jernbanetorget
Tømmertorget

Søndre torv

Storgata

tillegg vil en mulig justering av veitrasé og brukaret
ved Hønefoss bru i større grad lede fotgjengere og
syklister inn mot Søndre torv.
Byplanen skal legge til rette for at de viktigste
byrommene Nordre torv, Søndre torv, Tømmertorget
og områdene rundt vitaliseres og oppgraderes.
Ved fossen og Tippen etableres nye rom for å kople
byen tettere med elven.

Nordre Torg

Nordre Torg

Stasjonen

Byporten

Rådhusplassen

Som perler på en snor.
Figurenviser eksisterendeog nye byrom, som
sammenstyrker byens ryggrad fra sør til nord.
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Ringeriksgata

Diagrammet illustrerer byens sosiale ryggrad med de
viktigste nye og eksisterende byrommene.
Forløpet fra ankomsten til byen ved brua i sør, til du
forlater byen i nord, er forsterket og kjedet sammen
ved opprettelsen av nye byrom som Tømmertorget
og ved forskjønning og oppgradering av Storgata. I

Tømmertorget

Petersøya
Søndre Torg

Søndre Torg

Tømmertorget
Ved å vri Hønefossbru oppstår det ere
muligeter for både byromsdannelseog nye og
spennendeforbindelser.

Byrom for alle
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Fortett!
Nabolagsfortetting - tett og historisk

NORDSIA

ØYA/TIPPEN

ØVRE
KVADRATUR

NEDRE
KVADRATUR

ØST VED
SØNDRE PARK

LØKKA

SCHJONGS TANGEN

Strukturplan
Tilretteleggerfor fortetting i den opprinnelige
kvartalsplanenfra Hans Bergs oppmålingsog reguleringskartfra 1855-1856.

Dagens Hønefoss er preget av tydelige og relativt
homogene nabolag, men det mangler gode
forbindelser og overganger som binder disse delene
sammen. Byplanen skal legge til rette for å skape
nye overganger og bearbeide de eksisterende, som
sammen vil styrke sammenhengeni byen.
Strukturen i det historiske Hønefoss har mange
urbane kvaliteter. Det er stor variasjon i materialvalg
og fargebruk, og bygningene er preget av god
arkitektur med riktig størrelse. De avkuttede
gatehjørnene skaper et mer åpent gatebilde.
Ny bebyggelse i planområdet blir sett i sammenheng
med eksisterende bebyggelse og de kulturhistoriske
bygningene skal arbeides inn slik at det blir en god
sammenhengmellom eldre og nyere bebyggelse.
Byens kvaliteter skal forsterkes slik at det å leve tett
og lokalt blir attraktivt.

EIKLI

Nabolagsplan
Styrker og forsterker de forskjellige
nabolagaskarakterer
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Takterrasse,Dælenengata36 i Oslo
Tilretteleggefor bruk av grønne tak i kvadraturen.
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Hovedveisystem
nordsør + østvest

10 minuttersbyen

Pr i or i ter !
Ny grønn mobilitet

For å nå målet om nullvekst i personbiltransporten,
er det nødvendig at mål
og strategier
i regionale
MADLA
REVHEI
MS og
lokale planer samsvarer.
I
byplanen
legger
vi vekt
MOBILITETSPYRAMID
E på
syklister og fotgjengere, noe som danner grunnlaget
for en by hvor transportbehovet
er minst mulig,
GÅENDE
og der et robust og eksibelt transportsystem for
fotgjengere, syklister og de som reiser kollektivt
prioriteres høyt.
Kommunenønsker prioritering SYKLENDE
av tra kantgrupper i
følgende rekkefølge:

MOBILITETSPYRAMIDE
GÅENDE

et
le
eud.
n,
elt
m

SYKLENDE

1.
2.
3.
4.
5.

KOLLEKTIVTRANSPORT

Gående
KOLLEKTIVTRANSPORT
Syklende
Kollektiv
Næringstransport
Privatbil

2. To kjørefelt og begrenset med svingefelt.
3. Tosidigeog brede fortau.
4. De nerte kanter med bymessig utforming. Det
vil si markerte og lave fortauskanter, kanter på
grøntrabatter og velpleid vegetasjon.
I enkelte kryss i Hønefoss er det av hensyn til
tra kkavviklingen og robustheten til veisystemet
anbefalt å ikke fjerne svingefelt.
Planen viser ensidige sykkelveier. Dette grepet er
gjort av tra kksikkerhetsmessigegrunner med
blant annet store tra kkmengder og vanskelighet
for å skille sykkel- og kollektivtraseene. De ensidige
sykkelveiene korresponderer også bedre med
tilknyttede sykkelsystemer utenfor bysentrum.

DROSJE
/ VARELEVERING

ma
rt
m

Gående har høyest prioritet i de aller este gatene
i sentrum. Gatene skal utformes som bygater, ikke
som veier, for å gi et bymessig inntrykk og for å
BILDELEORDNING
understreke prioritering av myke
tra kanter.

VARELEVERING

BILKOLLEKTIV

De viktigste prinsippene for en bygate er:
PRIVAT
BIL

1. Gater uten rekkverk, og midtrabatter mellom
kjøreretninger og mellom fotgjengere og
kjørebane.

PRIVAT
BIL

I byplanen legger vi vekt på syklister og fotgjengere,
noe som danner grunnlaget for en by hvor
transportbehovet er minst mulig, og der et robust og
eksibelt transportsystem for fotgjengere, syklister
og de som reiser kollektivt prioriteres høyt. Alle
skal ha tilgang til est mulig funksjoner som handel,
turområder, barnehage, skole og helsetilbud innenfor
10 minutters gangavstand fra der de bor

97

Mobilitetspyramiden
Tenknytt, prioriter de gåendeog syklende.
Brighton, England,Sharedspace,Gehl
Slikegaterom prioriterer gåendehøyest.
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4.
P L AN EN S L AG
- illustrerer en samlet plan for Hønefoss sentrum
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El vel an gs
Utnytt elvelandskapet

Turstisystemet Elvelangs gjennom sentrum er
allerede etablert og mye brukt. I framtidas Hønefoss
styrkes Elvelangs med variert utforming som
tilrettelegger for ulike opplevelser og aktiviteter
langs ruten. Nærmest Hønefossen har gangveien
og elvekanten en mer urban karakter, med fossen
som hovedattraksjon. Her møter den tette byen det
naturskjønne elvelandskapet. Lenger sør passerer
turstien Petersøya, som er byens nye grønne
lunge – en stor åpen gresslette med plass til alle.
Lenger sør føres stien gjennom skogkanten helt
ytterst mot elven. Her er skeplasser,brygger,
kajakkplasserog badeplasser.Helt i syd passerer
stien Schjongslunden som er byens idrettspark, med
ballbaner og ulike innendørs sportsaktiviteter. De
nye broene over Storelva kobler Elvelangssammen
på tvers, og gir mulighet til å enkelt komme fra byen
til marka.

Gang og sykkelvei
Rekreativsykkel og gangsti

Elvelangs, snitt

UTSIKTSPUNKT

HOLTEKILEN
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GJEDDE-OG ØRRETFISKE

ELVELANGS
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Idrett, grønt, friluftsliv og rekreasjon
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Dagens sentrum har god dekning av lekeplasser,
parker, oppholdsarealer og idrettsarealer nær
sentrum.
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Byplanen legger opp til følgende endringer:
Arealene ved Ringerike videregående skole
opparbeides som et grønt aktivitetsareal.
Petersøya gis en større plass i bybildet. Den
sentrale ate delen av øya oppgraderes og
tilrettelegges for aktivitet, lek, arrangementer og
uformell idrett, og kobles til den grønne aksen fra
Ringerike videregåendeskole via Søndre park.
Petersøya vil dermed bli et viktig aktivitetsområde
og en destinasjon for gående og syklende fra
sentrumskjernen og fra vesternsiden når ny gangbro
kommer.
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Friområdet ved Ådalsgata med utsiktstårnet
oppgraderes til strøkslekeplasseller plass for
uformell idrett
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Schjongslunden etableres som rent idrettsområde og
arrangementsarenaog skog/friluftsområde og
badeplass/bystrand.
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Strøkslekeplasser
Viser radus på 500 meter rundt strøkslekeplasser
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SCHJONGSLUNDEN
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SØNDREPARK

AKTIVEFORBINDELSER
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Fra vei ti l gate
Storgata:
Sentrumsviktigste grønnegate, og hovedgatefor
gående.Gaten etableresmed brede fortau med
regnbedog trær på østsiden,og beholdernoe
gateparkeringlangs vestsiden. Gaten er kjøregate
mellomOwrensgateog Kong Ringsgate, med sykling
i kjørebaneni blandet tra kk. Fra Kong Ringsgate til
Søndretorv er Storgata gågate.Gaten kan i framtiden
utvikles som sambruksgate.

Nordre torv

Jernbanestasjonen
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Søndre torv
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Osloveien/ Owrens gate/ Kongens gate:
Byensboulevard,og hovedtransportgategjennom
sentrum for buss,sykkelog bil, er en bred gate, med
regnbedog trerekker langs vestsiden.Gatesnitt med
kjørebaner,kollektivfelt,svingefelt og gjennomgående
dedikert sykkeltrasé.Tosidigfortau og grønn rabatt/
regnvannsbedmed trær langskjørebanenpå
vestsiden.
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Sundgata
Gata er kjøregate,samlegatefor overvann,og
parkeringsgate.Opparbeidesmed regnbed,trær og
parkeringlangssydsidenav gateløpet.
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Bloms gate:
Gata er kjøregatevest for Storgata,med noe parkering
i kvartalet nærmest Storgata.På østsidenav Storgata
etableresden som en gågate/ oppholdsgatemed
regnbedog trær frem til Kongensgate.
Stangs gate/Holmboesgate:
Gata er kjøregateog viktig øst-vest forbindelse
gjennomkvadraturen.Holmboesgate opparbeides
med bymessigkarakter og beplantninglangs østsiden
av gateløpet.

at a

Kong Rings gate:
Dette blir en viktig gang og sykkelforbindelseinn til
sentrum fra øst, når broforbindelserover Petersøya
etableres.Gaten formes som bygate med tosidig
fortau på hele strekningenfra Petersøyatil Kuben/
Nordenhovsgata.StrekningenmellomKvernberggata
og Kongensgate utvides i nord og etableressom
hovedforbindelsetil Søndrepark, med regnbed
og trebeplantning,som knyttes sammenmed
busstasjonen.
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Gateplan
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Kirkegata:
Viktig grønnakse og gangaksei øst-vest retning

gjennomsentrum over Søndretorv. Øst for torget
kobler gaten seg til busstasjonenog den grønne
aksensom forbinder kvadraturenmed Søndrepark
og kirkegårdenpå østsidenav Kongensgate. Fra
Norderhovgatafrem til Kvernberggatavil den være
gågate med regnbedog gatebeplantning.Gaten kan ha
noe parkeringmellomSøndretorv og Kvernberggata.
Øst for Kvernberggataer Kirkegatakjøregate.
Kvernberggata:
Gata er byensnye holdeplassfor buss på strekningen
mellomStangs gate og Kirkegata,og er en viktig grønn
forbindelsefra Søndretorv via busstasjonentil Søndre
park i øst. Gata er bred, og har brede fortau. Den øvre
delen mellomKong Ringsgate og Kirkegataog hjørnet
ved Kong Ringsgate opparbeidessom grønt torg med
oppholdsareal,trær og regnbed.
Syd for den videregåendeskolenetableresgaten som
gangforbindelsegjennomkvartalenefrem til Owrens
gate i syd.
Stabellsgate/ Soknedalsveien:
Adkomstentil byen fra jernbanestasjonen,og en viktig
ledegatefor overvannfra Riperbakkenned til Søndre
torv. Det er en smal bygate og kjøregatemed tosidig
fortau i øvre del ned til Flattumsgate.Fra Flattumsgate
via Søndretorv til Storgata er gaten gågate (som i
dag).
Fossveien:
Viktig gangforbindelsemellomSøndretorv og
Tømmertorget.Gågatemed trebeplantningog regnbed.
Arnemannsveien:
Veienfungerer som hovedadkomsttil stasjonenog
etableressom kjøregatemed tosidig fortau og dedikert
sykkelveilangssydsidenav gaten.
Dronningens gate:
Viktig grønn forbindelsesgatefor gåendefra sentrum
og grøntdragetvia Søndrepark til Schjongslunden.
Gaten bør beholdessom enveiskjørtgate som i dag.
Ringeriksgata:
Gaten utvikles som aktivitetsgate med torg og
oppholdsarealeri tilknytning til Schjongslunden
idrettspark.Kobler seg til byen i øst og vest med nye
gangbroerover elva.
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By rom og for bi n delser
Byens ryggrad

Nordre torv

Hønefoss bru
Jernbanetorget

Pipetorget

Tømmertorget

Byrommene har en viktig oppgave i Hønefoss; de
skal bidra til god helse, integrere nye innbyggere,
øke livskvalitet, skape vennskap og naboskap, og
øke innbyggernes engasjement. Byrommene skal
også skape bevegelse mellom de ulike bydelenes
satsningsområder – kultur, handel og kunnskap.

Søndre torv

Storgata

Hønefoss har et nmasket nettverk av byrom. De
store rommene nner vi på blant annet Søndre
og Nordre torv og det nye Tømmertorget. De små
byrommene nner vi i alle bygårdene, der naboer
møtes i det daglige. Felles for alle disse rommene
er at det er innbyggerne som er rommenes motor.
Byplanens ambisjon er at innbyggerne selv skal
de nere bruken av de framtidige byrommene, og
at det utvikles grunnrom med gode kvaliteter som
trivsel, estetikk og godt mikroklima.
Diagrammet illustrerer byens nettverk av byrom
med de viktigste nye og eksisterende byrommene.
Sammen utgjør disse rommene byens sosiale
ryggrad.

Byporten

Rådhusplassen

Ringeriksgata

Forløpet fra ankomsten til byen ved broen i sør, til du
forlater byen i nord, er forsterket og kjedet sammen
ved opprettelsen av nye byrom som Tømmertorget,
ved forskjønning og oppgradering av Storgata og
ved en mulig justering av veitrasé og brukaret ved
Hønefoss bru som i større grad leder fotgjengere
og syklister inn mot Søndre torv. Hønefoss får
en ny urbanitet når handel, kulturopplevelser og
matopplevelser kombineres og forsterkes gjennom
en tydeligere sammenhengmellom byrommene, og
mellom byen og elva.

AKTIVEPLASSER

Byromsdiagram
Viser oversikt over byrom og forbindelser
PLASSER
OGBENKER
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UTSIKTSPUNKT
PÅBYBROA,
PARALLELLOPPDRAGET,
DYRVIK

MØTEPLASSER
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Over van n
Overvannshåndtering som et positivt tilskudd til sentrum

Overvannet i Hønefoss håndteres på tradisjonelt
vis i dag, med sluk i gatene og ledningsnett frem til
elva. Kapasiteten på ledningsnettet er oppgradert
noen steder, men er i hovedsak gammelt og har
for liten kapasitet til å møte utfordringer fremover.
Enkelte steder blir det stående vann i gata i lengre
tid etter nedbør.
BLÅGRØNN FAKTOR ( BGF)
Blågrønn faktor er et planleggingsverktøy som bidrar
til å ivareta økologiske, blågrønne verdier i en urban
sammenheng. Det er gode erfaringer ved bruk av til svarende verktøy i land som Tyskland,Sveits og Sverige.
Gjennom beplantning, grønne tak og fasader reduserer vi andelen av harde ater i områder, bidrar til lokal
håndtering av over atevann, bedrer grunnlaget for
natur mangfold, reduserer svevestøv og gir rom for
en allmenn miljøskapende faktor integrert i en urban
byform. Grønne tak og fasader blir en strategi for å realisere den overordnete ambisjonen om å skape en så
grønn bydel som mulig. Videre må det utredes hvordan
åpne løsninger kan benyttes i håndteringen av overatevann.
Ved gjennomtenkte vellykkede løsninger for håndtering av overvann i terreng reduseres belastningen på
teknisk infrastruktur. I tillegg styrkes mulighetene for
vegetasjon og beplantning i bymiljøet, med følgende
positive virkninger:
•
•
•
•
•
•

Dempe skader fra kraftigere og mer nedbør.
Bærekraftig overvannshåndtering.
Fremmeøkologiske og estetiske kvaliteter.
Utvikle jordsmonnet.
Forbedre mikroklima,vann- og luftkvalitet.
Legge til rette for bedre uterom.

I byplanen vil gatene få en viktig rolle i
overvannshåndteringen,
Det bidrar også til karakter
og og
vannet
identitet forvil
Madlai større
Revgrad
heim - noe som gjør området unikt og minneverdig.
En god blanding
hardscape
og softscape skaper
håndteres på over
atenavslik
at ledningsnettet
mangfold i det urbane området og beskytter bygninger
infrastruktur fra
ekstremvær,
som tung skybrudd.
avlastes. Noenogviktige
grep
byplanen
legger opp
for harde
og myke
ater
til er å utformePrinsipper
gatene
med
blågrønne
strukturer
Harde og myke ater
• Gatene og forsidene av bygningene må ha
Det kreves en god balanse mellom
bygninger
og
åpne
minimum
10
%
myke
ater
inkludert
drenerings
– regnbed, grønnemuligheter
rabatter,
trær mm. – som
plasser,samt mellom harde og myke fasader. Å fokufor regnbede til samling og hvor
sere på plasseringenav bygningene,
og området mel
regnvann
oppbevaring.
Regnbed
skal normalt
fordrøyer,
absorberer
og
forsinker
regnvannet,
lom, er avgjørende for å skape levelig, spenstig urban
være et minimum av ca. 1meter bred og ca. 30offentlig sfære.
40
centimeter
dyp.
og etablere renner• Uteområdene
som leder
overvannet i ønsket
i grønnstrukturen bør ha miniDe nisjonav hardeog myke ater
mum 80 % myke ater.
retning.
Løsninger
som
dette
gjør
byen bedre rustet
Harde ater - asfalt, betong, stein – prioriteres på
• De indre grønne gårdsrom i bygningene bør
arealer som skal sikre god og effektiv fremkommeligha minimum 60 % - 80 % myke ater inkludert
til å møte klimaendringene
vi står overfor.
het og samtidig sikre universell tilgjengelighet.
grasmark,busker,dreneringsløsningerfor regnDet er et mål om at arbeidet med BGF i planen har
en overføringsverdi til andre byutviklingsprosjekter i
Stavanger, og kan knyttes direkte opp til retningslinjene for BGF i kommuneplanen for Stavanger 20142029. For byggeområder, torg og aktivitetsområder
stilles det krav om Blå Grønn faktor på 0,7.

Myke ater - over ater av vegetasjon, trær og andre
absorberbare ater

utformes med renner som styrer vannet i ønsket
retning. Hovedoppsamlingsgatefor overvann med
grøntarealer,vil kunne fordrøye og in ltrere en
del av regnvannet som tre er vegen. Ved større
nedbørshendelservil vann fra høyereliggendearealer
renne ned til disse grønne arealeneog holdes tilbake.
Vann som ikke holdes tilbake ledes videre i ønsket
retning
via
oppsamlingsgater.
Avskjæringsgater
O
VERVAN
NSHÅN
DTERING
for overvann etableres der det er viktig å dempe
Klimaendringene
tilstrømming
stiller store
avutfordringer
overvann
for urbane
fra høyereliggende
Vi må planlegge for åpne og naturlige dreneringsløsområder, og har gjort løsninger og strategier for overninger i området:
vannshåndtering
viktigere.
områder.enda
Der
det Den
ergrunnleggende
plass etableres det regnbed
strategien for å være motstandsdyktig er å tilpasse seg
• Sikre fordrøyning ved hjelp av grønne tak på
endringer
og dempe virkningeneog
- heller
å fokusebebyggelsen,
og som integrerte
for fordrøyning
inennltrasjon.
Disse
beplantes
medovervannsløsre på øyeblikkeligå bli kvitt vannet.
ninger i gater og uterom.
I vekster
den første fasen
vil regnvann
bli samlet
opp og be
som
trives
i miljø
med
varierende fuktighet.
handlet på grønne tak og grønne områder, og på harde
• Minst 50 % av samlet bebyggelse skal ha
og
myke
ater.
Avrenning
fra
over
aten
vil
bli
samlet
grønne tak
Trær
i
disse
arealene
vil
øke
in
ltrasjonskapasiteten.
inn og følge presise’fall’ på planlagte hydrologiske forsenkningerpå over aten.

• Alle større bygg (skoler og næringsbygg) skal
ha grønne tak

vannsin ltrasjon, fordampning og rensing av
regnvannsavrenningog regnvann lagring.

Hovedoppsamlingsgaterfor overvann uten
grøntarealer vil ikke ha over atearealer for
in ltrasjon eller fordrøyning av vann. Disse gatene

Den blågrønne struktur har mange viktige funksjoner.
Den styrker identitet og særegenhet, bidrar til renere
luft og vann, reduserer støv, håndterer ekstremvær
gjennom in ltrasjon, fordampning og reduksjon.Videre
kan grønne byrom forbedre det sosiale klima,og gi rom
for sosiale aktiviteter.

De re trin for overvannshåndtering.
I den blå-grønnekorridor vil vann
bli samlet opp og sluppet ut i miljøet.

H

De re trin for overvannshåndtering.I den blå-grønne korridor vil vann bli
samlet opp og sluppet ut i miljøet.
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Illustrasjonviser prinsipperfor overvannsh
oppsamlesi regnbede,hvor de gjennomgå
de slippesvidere ut i miljøet.

FLOMSIKRING

BLÅGRØNNE
GATER
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N ye br u for bi n delser

4

Nye og utbedrede bruforbindelser
1

1.
Hønefoss bru:
Eksisterende bru beholdes. Det er avsatt et større
tra kkareal i området der brua går over land, som
gir mulighet for å forskyve denne delen av brua som
går over land mot øst, slik at traseen her blir en
fortsettelse av Kongens gate og kobler seg på denne
ved det nye Tømmertorget. Kongens gate heves
slik at høyden blir jevn fra Tømmertorget til krysset
Kongens gate/Kirkegata. Dermed kan bruas pro l
justeres med tilrettelegging for tosidig fortau, to
kjørefelt og ensidig toveis sykkelvei. I tillegg vil man
se på muligheten for prioritering av kollektivtra kk.
Disse grepene vil gi en god sykkelforbindelse og et
bedre gangareal.Prioritering av buss vil gjøre det
mer e ektivt å komme seg mellom de ulike delene
av byen med buss. Kryssing av Arnemannsveien
foregår i plan eller via eksisterende undergang.

3

3

3

2.
Kvernbergsund bru:
Egen gang-sykkelbru etableres vest for
Kvernbergsundbru. Brua utformes som toveis
sykkelvei med fortau. Eksisterende bru beholdes
som den er; om mulig sideforskyves kjørebanen mot
vest og fortau utvides på østsiden.

2
6

5

3.
Petersøya bru:
Ny gang- og sykkelforbindelse med et eventuelt felt
for kollektivtra kk, etableres fra Vesterntangen til
Kong Rings gate. Bruforbindelsen vil være todelt –

den første brua over Storelva til Petersøyas østlige
bredd, og den andre over elvedraget på innsiden av
øya, som graves ut for å få permanent vannføring.
Etablering av bru her nødvendiggjør heving av
deler av Petersøya til over omnivå. En mindre
gangforbindelse sør på Petersøya gir en forbindelse
her for Elvelangs.
4.
Ny Begna bru:
Ny bru fra stasjonen over elva til Hønefoss nord vil
bli tilrettelagt for alle tra kanter. Eksakt traséføring
og utforming må vurderes nærmere. Brua vil gi
en direkte forbindelse mellom Hønefoss nord og
stasjonen, samt avlaste Nordre torv og Hønefoss bru.
5.
Schjongslunden – Eikli:
Ny gang- og sykkelbru i forlengelsen av
Ringeriksgata vil gi en kortere forbindelse
mellom skolene på Eikli og idrettsområdet
på Schjongslunden,samt muliggjøre bruk av
parkeringsarealenepå Eikli ved større arrangementer
på Schjongslunden.
6.
Schjongslunden – Krakstad:
Ny gang- og sykkelbru i forlengelsen av
Ringeriksgata vil forbinde Krakstadmarka med
idrettsområdet på Schjongslunden.

GANG-OG SYKKELBRU

NYEBROER
Ny gang-/ sykkelbru
Ny kollektiv,
gang-/sykkelbru
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Ny bru - alle
tra kanter

YPSILON,
DRAMMEN

GANG-OG SYKKELBRU

FORSLAG
TILRINGERIKSGATA
BRU
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Sy k k el
Mangfoldige muligheter
Sykkelsystemet er inndelt i hovedsykkeltraséer og
sekundærsykkeltraséer,der hovedsykkeltraséen
følger Osloveien – Owrens gate – Kongens gate
– Hønefoss bru – Nordre torv – Hønengata, samt
Vesternbakken – Petersøya – Kong Rings gate
og Arnemannsveien.Tilretteleggingen avhenger
av tilgjengelig areal, potensielt antall syklende og
gående og ev. prioritering av gående.
Vi har seks kategorier for ulik grad av tilrettelegging
for sykkel:
1. Bred sykkelvei separat fra kjørebane og fortau
på strekninger med potensiale for mange
syklende (og gående) – Osloveien, Kongens
gate, Hønengata, Arnemannsveien,Vesterngata
og Petersøya
2. Smalere sykkelvei, separat fra kjørebane
og fortau på strekninger med potensiale
for en del syklende og mange gående, for
eksempel skoleveier og veier med smalere
tverrsnitt – Askveien, Vesterngata og bruer til
Schjongslunden
3. Gang- og sykkelvei på strekninger med
potensiale for en del syklende og gående,
for eksempel i ytterkant av byen eller
sykkelforbindelse utenom vei – Elvelangsog
Livbanen

4. Tilrettelegging for sykling i blanda tra kk
i sentrum, med lav fartsgrense, ingen eller
ensidig gateparkering med sikkerhetssone mot
kjørebanen,smalere gatetverrsnitt og skilting/
markering av sykkelrute – Storgata, Kong Rings
gate (vest), Bloms gate (øst), Sundgata (vest),
Stabells gate, St. Olavs gate og Ringeriksgata.
5. Tilrettelegging for sykling i blandet tra kk i
boliggater, med lav fartsgrense, ingen eller
begrenset gateparkering, smalt gatetverrsnitt
og skilting/markering av sykkelrute Kong Rings
gate (øst), Bloms gate (vest), Sundgata (øst),
Dronningens gate
6. Rolig sykling i gågate på de gåendes premisser –
Søndre torv og omkringliggende gågater
Premisser for tilretteleggingen nevnt ovenfor, og vist
i kart, er at Ringeriksgata tilrettelegges for sykling i
kjørebanen uten parkering (ev. kantsteinsparkering
parallelt med kjørebanenpå en side), samt at
Petersøya-forbindelsen er forbeholdt gående og
syklende.

SYKKELSYSTEM

HOVEDSYKKELRUTER
OPPMERKEDE
SYKKELFELT

SYKKELPARKERING

Sykling i fotgjengerareal
på de gåendespremisser
Sykling i blandet tra kk i
boliggater

Sykling i blandet tra kk i
bygater
Gang- og sykkelvei

Smaleresykkelvei,
separert fra kjørebanen

SYKKELFESTIVAL

58

GODEVINTERGATER,
OGSÅFORSYKKEL
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M ob i l i tet
Nye og eksisterende mobilitetspunkter
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Et av byplanens mål er økt mobilitet. Økt mobilitet
innebærer at det skal bli lettere å bevege seg i
og gjennom byen, for alle tra kanter. Samtidig
skal veksten i tra kk dreies mot kollektiv, gange
og sykkel, mens privatbilen får lavere prioritet.
På denne måten ønsker vi at det skal bli mindre
biltra kk, kø, støy og forurensning gjennom byen.
For å få til denne utviklinga er vi avhengig av å
gjøre endringer i kryss, i gatepro ler, i hvordan ulike
tra kantgrupper prioriteres og ved å justere enkelte
veitraseer.
Nytt kryss sør for Hønefoss bru er et svært viktig
punkt i transportnettet i Hønefoss, og foreslått
endring åpner for gode løsninger her som muliggjør
god tilrettelegging for alle tra kantgrupper gjennom
krysset og over Hønefoss bru.

Dagens og framtidige busstraseer følger hovedaksen
nord-sør via busstasjonen og Storgata, samt
Arnemannsveienforbi stasjonen mot vest og over
Vesterntangen mot øst. Mulige framtidige traseer
avviker noe inn mot stasjonen fra nord og sør og
mellom sentrum og Vesterntangen.
Både jernbanestasjonenog busstasjonen i sentrum
vil være viktige kollektivknutepunkt i framtida, og
lokalbussenebør betjene begge stasjoner. Dette
er ivaretatt i foreslått plan ved nye holdeplasser i
sørenden av Hønefoss bru, ved jernbanestasjonen
og ved ivaretakelse av dagens kapasitet på
busstasjonen.

BUSSHOLDEPLASS

MOBILITETS
KULTUR
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FØRELØS
BUSS

RINGERIKSBANEN
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Viktige forbindelser for alle tra kantgrupper
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Viktige transportårer inn mot Hønefoss sentrum
inkluderer nord-sør forbindelsen:
• Osloveien
• Owrens gate
• Kongens gate
• Hønefoss bru
• Torvgata/Strandgata
• Hønengata,
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samt øst-vest forbindelsene:
• Vesterngata
• Ole Thorkelsens vei
• Vesterbakken, Arnemannsveien
• Soknedalsveienog Stangs gate
• Holmboes gate
• Askveien.
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Disse forbindelsene er vesentlige for mobilitet med
både bil, buss, sykkel, gange og næringstra kk.
Vareleveringtrenger adkomst til Søndre torv og
gatene rundt. Dette er ivaretatt i foreslått plan
gjennom vei- og kryssutforming som gir like god,
eller bedre, løsninger enn i dag.
Bussrutenettet opprettholdes tilsvarende dagens,
med mulighet for enkelte justeringer. Planen legger
opp til bussprioritering på problempunkter i nord-sør
aksen.

Planen muliggjør også en ny trasé mellom stasjonen
og Hønengata. I tillegg er Storgata en viktig
sentrumsforbindelse.
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KONGENSGATESETTFRALØKKAOG MOTFOSSENOGØYA
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BUSSOVERGANG,
REFERANSE
MEDTANKEPÅTØMMEROTRGET

STORGATA
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Par k er i n g
Parkering i sentrum

Parkeringstilgang og -styring er viktige verktøy for
å redusere tra kkmengden og nå nullvekstmålet.
Hønefoss trenger en tydelig parkeringsstrategi
som styrer og begrenser parkeringstilgangen
i sentrumsområdet. Det må tilrettelegges for
korttidsparkering sentralt, mens tilgangen på
langtidsparkering må begrenses og yttes
til utkanten av sentrum. I tillegg må total
parkeringstilgang på sikt reduseres.

2. Arbeide aktivt for å fortette sentrumsområdet
og redusere omfanget av parkeringsplasserpå
bakkeplan – bygge ned ateparkeringsplassene.
3. Innføre tiltak som stimulerer til mindre
langtidsparkering/arbeidsparkering, for å redusere
bilkjøring i forbindelse med arbeidsreiser – ytte
langtidsplassenetil utkanten av sentrum og i p-hus.

Følgende re punktene gir nødvendige føringer for
parkeringsarbeidet i Hønefoss:

4. Tilrettelegge for et godt tilbud for
innfartsparkering ved stasjonen og viktige
holdeplasser for å gjøre det mulig for ere å reise
kollektivt på lengre reiser – i utkanten av bysonen.

1. Prioritere mellom følgende brukergrupper:
a.
For ytningshemmede
b.
Varelevering
c.
Korttidsbesøkende
d.
Langtidsparkering

Potensielle parkeringsareal inkuderer både
korttidsparkering i sentrum og langtidsparkering i
ytterkant av sentrum, samt boligparkering

NEDKJØRING
PARKERING

PARKERINGSKJELLER
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FLEKSIBLE
KANTPARKERINGER

FLEKSIBLE
KANTPARKERINGER
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B evar i n g
Hensynssoner og vernede bygg
Nordre torv

FIGURHANSBERGS
OPPMÅLINGSOG
REGULERINGSKART
FRA1855-1856.

Jernbanetorget

Kvartalsplanen fra 1800-tallet
Strukturplanenlegger til rette for å styrke den opprinnelige
kvartalsplanen

Tømmertorget

Søndre torv

STRUKTURPLAN
2019

NORDSIA

Petersøya

ØYA/TIPPEN

KVADRATUREN
ØST VED
SØNDRE PARK

KVADRATUREN

LØKKA

TANGEN

EIKELI

Styrke nabolagskarakter
Ny bebyggelseskal være i tråd med nabolget og styrke dens
karakter.
Nordre
torv

Nordre
torv

Jernbane
stasjonen

Tømmertorget

Den nye planen fokuserer på byreparasjon, gjennom
å styrke kvartalsstrukturen i sentrum og ved å
tydeliggjøre forbindelsen mellom Nordre og Søndre
torv. Et viktig grep er å forskyve krysset mellom
Kongens gate og Hønefoss bru mot vest, slik at
Kongens gate framstår som en bygate istedenfor
som en barriere. Forskyvningen gjør at det dannes
et nytt byrom foran jugendgavlenepå Hønefoss
Brug - Tømmertorget. Når Tippen bebygges, vil det
bidra til en komplettering av aksen mellom Nordre og
Søndre torv, og de to torgene bindes dermed tettere
sammen
Bebyggelseni planområdet skal, med unntak av Øya/
Tippen, få høyder og utnyttelsesgrad som samsvarer
med de som allerede nnes i kvartalet. Øya/Tippen
får en høyere utnyttelsesgrad og større høyder enn
resten av byen.

Petersøya
Søndre
torv

Søndre
torv

Tømmertorget
For å styrke forbindelsenmellom Søndretorv og
Nordre torv er det i planen lagt vekt på utviklingen av
Tømmertorgetsom potensielt nytt byrom og knutepunkt i
hjerte av Hønefoss.

Forslagtil
nabolagsinndeling

KRUMSKARTFRA1899 SOMVISERHVORDANBYENUTVIKLESRUNDTFOSSENMEDNORDREOG SØNDRETORVSOMSENTRALE
BYROM

Fredet
NB!registeret
Hensynsoner
bevaring kulturmiljøer
LØKKA
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AKSENTILNORDSIA, MEDDENGAMLEBENSINSTASJONEN

WEXHALGÅRDEN
OG STABBELSGATE

67

Si k tl i n jer

an au n

Viktige byakser

Siktlinjer fra byen mot naturen bidrar til å trekke
naturen inn i byen og gi et mer variert bybilde. Det
styrker kontakten mellom byen og omlandet, gir
mer luft og åpenhet i bybildet, og sørger også for at
viktige elementer i byen og omlandet gjøres synlig og
gis oppmerksomhet. Siktlinjene som er markert på
kartet er viktige siktlinjer i Hønefoss. Dette er steder
der den visuelle kontakten med byens omland skal
være tydelig, eller steder der det skal være god sikt
til viktige elementer i byen eller naturen. Disse må
ivaretas, slik at man ikke stenger igjen byen, men
åpner opp og trekker omgivelsene inn.

au n

ra

n

a

n

n

nru

nj r
an

nj r
a

a
r

un

an r

STABBELSGATE
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FOSSVIEN
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95 %
180%
BFS16
SPP

130%

BKS2

Str u k tu r pl an

85 %
BKS1

BS20
BBB4

125%

BS17
145%

Prinsipper for byens form

26 5%
370%

235%

30 0%
BKB9

200%

235%

150%

230%

BVA2

315%

250%
180%
215%

160%

35 0%
20 0%
220% 46 5%
230%

90 %

270%

205%

170%

Byplanen skal sørge for å ivareta kvartalsstrukturen
i Hønefoss. Kvartalsstrukturen i Hønefoss er formet
som et rutenett. Denne strukturen skal bevares
og videreføres for å styrke kvartalsutviklingen
i Hønefoss. Byplanen viser prinsipper som gir
forslagstillere frihet og spillerom innenfor gitte
rammer.

80 %

265% 120% 80 %

20 0%

25 %

20 0%
25%
26 5%

125%

245%

25 0%

45 %

45 %

45 %

145%

80 %

45 %

235%

45%

165%

45%
235%

125%

80 %
45 %
45%

235%

235%

150%

25 0%

45%

25 0%
220%

150%

130%

80 %
80 %

360%

45 %

80 %

80 %

160%
80 %

80 %
80 %

80 %

80 %

80 %

80 %
80 %

BOP1
80 %

BOP2
80%
80 %
95 %
90 %

BAKGÅRDER

%-BRA
BRA
* Eksisterende bebyggelse er anslått
utifra tegninger og etasjetall

SØNDRETORV,
KVARTALSTRUKTURENS
HJERE
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GÅRDSROM

VARIASJONI MATERIALER

71

Kvartal spri n si pp

MIDTLA-BLOKKEN

Kvartalprinsipper:

LSESPRINSIPPER
OLAGENE

Strukturplan og prinsipper for formgivning

SØR

Perimeterblokken er 4-5 etasjer

Blokken nedtrappes mot sydvest

gjennomsnitt, med max 12 meter i

for å få lys og kvalitet inn i kvartals-

leilighetdybde for å sikre gode og

rommet.

gjennomgående lysforhold i alle
leiligheter.

Lave bygg i
Blokken
heves mot nordøst
sørvest
og for å
sikre god tetthet, gode solforhold og
utsikt
fra leilighetene
høyest
i nordøst

Blokken deles opp i mindre enheter

Intime kvartalsrom suppleres og

for å bryte skalaen ned av bygningen

Oppdelte
blokken.
volumer
Blokken deles opp skår, passsager og

knyttes tett opp mot det åpne grøn-

og skape et variert uttrykk i og rundt

ne parkforløp som omkranser Midtla.

porter for å gjøre kvartalsrommene
mer tilgjengelig samt for å gi leilighe-

"Avkuttede hjørner"
Hjørne bygg vinkles45 grader slik
at fasaden på hjørnet blir 3 meter
lang.

Begrønning.
Grønnebakgårder,
skaper et sosialt og aktivt sted til passetvegger
værforholdene påog tak.
Inntrukne 1.etasjer og balkonger

Nord-Jæren

tene mer kvalitet og lettere å utvikle.

Som hovedprinsipp skal det bygges lavest mot
sydvest og høyest mot nordøst.
Bebyggelsen skal innenfor disse hovedprinsippene ha
variasjon i høyder, fasadeliv og materialer.

135

Fasadevarasjon:

Hvert kvartal bør så langt det er mulig sees på
samlet og tenkes som et samarbeid mellom ere
aktører og grunneiere. Dette vil sikre en helhetlig
utvikling for de enkelte kvartalene, og en god
fordeling av ulike arealformål.

Variasjoni høyder

G

VARAISJON I
HØYDER

Forskyvningi plan

Ulikefasadutrykk

ULIKE
FASADEUTTRYKK

FORSKYVNING I
PLAN

EGEN NABOLAGS
IDENTITET

Overordnet plan for kvartalsstrukturen

Helhetlig kvartaler:

123
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Fra fragmenterte kvartaler til tydelige

Historiskespor, føringer for

Mulighet forbindelse

gårdsrommed gode felleskaper

bevaringog utvikling

gjennom kvartalet

Bo, jobbe og leve på sammested

Fra to hver til en sammen
- lag deleløsinger
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Forslag til byggehøyder og bebyggelsesplan
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Det er her gjort et forslag til bebyggelsesplan
med høyder utifra de forutsetninger som ligger
til grunn, samt utkast til byggehøyder og volumer
utfra prinsippene i kvalitetsprogrammet.
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8

3
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4

3

3

3

4

3

1 etg.

Forslag til bygg som kan rives

Forslag til ny bebyggelsesstruktur

2-3 etg.
4-6 etg.
8-10 etg.
10+ etg.

Forslag til byggehøyder
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ER

GGELSES
IPPER

1:Maks5-6 etasjergir god kontakt mellom
gate og bolig

KONTAKT
Max 5-6 etasjer gir god kontakt
mellom
gate
og bolig
1:Maks5-6
etasjer
gir god kontakt mellom
gate og bolig

2: TryggeByrom(også om
natten)

TRYGGHET

Byform

3: Opplevelsesmessige
skift i kantsoner,
inngangspartierog fasader

Verktøykassesom sikrer en tett by, tilrettelagt for alle

KANTSONER

Trygge byrom
(også om natten)

Opplevelsesmessigeskift i
kantsoner,inngangspartierog
2: TryggeByrom(også om
3: Opplevelsesmessige
skift i kantsoner,
fasader
natten)
inngangspartier
og fasader

BEBYGGELSES
PRINSIPPER

7: Byrommed godt
5: Lysematerialeri byrom
6: Alle leiligheterog kontorer
mikroklima
og på bygningerhar stor
har fasadertil to siderfor at
8: Beplantningenbidrarmedadskilligefaktorertil en
innvirkningpå det samlede
sikregjennomstrømmende
forbedringav byrommetsmiljømessigekvaliteter:
energiforbruktil belysningi
naturligventilasjon
• BeplantningenopptagerC02
bygninger.Samtidigminsker
• Forbedrerluftkvalitet – fjernerstøv og
det overopphetning.
forurensningspartikler.
7: Byrommed godt
4: Orienteringmot sol og
5: Lysematerialeri byrom
• Forbedrervannmiljø – forsinker og opptar
6: Alleleiligheterog kontorer
mikroklima
bygningshøydersikrergode
og på bygningerhar stor
regnvannog
reduserer
risikomed
for adskilligefaktorer til en
har fasadertil to siderfor at
8: Beplantningen
bidrar
forhold for dagslysog optiinnvirkningpå det samlede
oversvømmelse.
sikre
gjennomstrømmende
MATERIALER
forbedringav byrommetsmiljømessigekvaliteter:
DYBDER
MI
KROKLIMA
maleforhold for utnyttelse
energiforbruktil belysningi
• Forbedrer
naturmangfold
i byen. C02
naturlig ventilasjon
• Beplantningen
opptager
Lyse materialer
i byrom
og på minsker Flest mulig leiligheter bør ha
Byrom med godt mikroklima
av passivsolenergi.
bygninger.
Samtidig
• Forbedrer
det fysisk
miljø – opplevelsesrike,
•
Forbedrer
luftkvalitet
– fjernerstøv og
bygninger har stor
på det
detinnvirkning
overopphetning.
fasader til to sider for å sikre
attraktive
rammerfor sosialaktivitet.
forurensningspartikler.
samledeenergiforbruket til belysning
• Forbedrer
det psykisk
miljø – grønne
omgivog
- opptar
gjennemstrømmendenaturlig
• Forbedrer
vannmiljø
– forsinker
god kontakt mellom
i bygninger.Samtidig minsker det 1:Maks5-6 etasjergirventilasjon
2: TryggeByrom(også om elser reduserer
stressreduserer
og økerskift
generelt
3:regnvannog
Opplevelsesmessige
i kantsoner,
risiko
for velbeog bolig
1:Maks5-6 etasjergir god kontakt
mellom
natten)
nnende.
inngangspartier
og fasader
2:gate
Trygge
Byrom(også om
overoppheting
3: Opplevelsesmessige
skift i kantsoner,
oversvømmelse.
gate og bolig
natten)
inngangspartierog fasader
• Forbedrernaturmangfoldi byen.
• Forbedrerdet fysisk miljø – opplevelsesrike,
65
attraktive rammerfor sosialaktivitet.
• Forbedrerdet psykiskmiljø – grønneomgivelser redusererstress og øker generelt velbennende.

eringmot sol og
shøydersikrergode
or dagslysog optihold for utnyttelse
vsolenergi.

I kvalitetsprogrammet er det lagt til grunn høy
tetthet i Hønefoss sentrum. Prinsipper for
utbyggning blir derfor viktig å følge om høy tetthet
også skal føre til en bedre by å bo, arbeide og leve i.
Ved utforming av enkelt prosjekter og områder, blir
det blant annet viktig å svare ut hvordan prosjektet
følger opp prinsipper listet opp nederst på siden.
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7: Byrommed godt
4: Orienteringmot sol og
5: Lysematerialeri byrom
6: Alleleiligheterog kontorer
mikroklima
bygningshøyder
sikrer6:
gode
på bygningerhar7:
stor
Byrommed godt
5: Lysematerialer
i byrom
har fasadertil to siderfor at
Alleleiligheterogog
kontorer
mikroklima
optifasader
innvirkning
og på bygningerforhold
har storfor dagslysog har
sikregjennomstrømmende
til to sider
for at på det samlede
8: Beplantningenbidrarmedadskilligefaktorertil en
male
forhold
for utnyttelse
energiforbruktilFARGER
belysningi
innvirkningpå det
samlede
LYS
naturlig ventilasjon
sikregjennomstrømmende
forbedringavGRØNT
byrommetsmiljømessigekvaliteter:
passivsolenergi.
bygninger.Samtidigminsker
energiforbruktilav
belysning
i mot solnaturlig
• Beplantningen
opptager
C02
I sentrum vil det være viktig å å
Orientering
og ventilasjon
Beplantningen
bidrar
med mange
det
overopphetning.
bygninger.Samtidigminsker
• Forbedrerluftkvalitet – fjernerstøv og
være bevist på valg av farger i
bygningshøyder
sikrer
gode
positive faktorer til en forbedring av
det overopphetning.
forurensningspartikler.
tråd med Hønefosspalletten
forhold for dagslysog optimale
byrommets
miljømessige
• Forbedrer
vannmiljøkvaliteter
– forsinker og opptar
forhold for utnyttelse av passiv
regnvannogredusererrisikofor
solenergi
oversvømmelse.
• Forbedrernaturmangfoldi byen.
• Forbedrerdet fysisk miljø – opplevelsesrike,
attraktive rammerfor sosialaktivitet.
• Forbedrerdet psykiskmiljø – grønneomgivelser redusererstress og øker generelt velbennende.

8: Beplantningenbidrarmedadskilligefaktorer til en
forbedringav byrommetsmiljømessigekvaliteter:
• BeplantningenopptagerC02
• Forbedrerluftkvalitet – fjernerstøv og
forurensningspartikler.
• Forbedrervannmiljø – forsinker og opptar
regnvannogredusererrisikofor
oversvømmelse.
• Forbedrernaturmangfoldi byen.
• Forbedrerdet fysisk miljø – opplevelsesrike,
attraktive rammerfor sosialaktivitet.
• Forbedrerdet psykiskmiljø – grønneomgivelser redusererstressog øker generelt velbennende.
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MINDREGÅRDSROM

GRØNNE TAK OG VEGGER
for å sikre biologisk mangfold, hindre
svevestøv,dempe støy og gi en
grønnebyskal det bygges med
grønneveggerog tak

KANTSONER

76

FELLESKAPER

MELLOMSONER

77

Han delsson er

D

Handelsstrøk, kantsoner

C

A

Når befolkningen i Ringeriksregionen øker i
årene som kommer, vil kjøpekraften i regionen
øke tilsvarende. Handel bør bli en viktig drivkraft
for å skape et attraktivt og levende bysentrum.
Derfor må man sørge for at mest mulig av
handelsetableringenehavner i sentrum av Hønefoss
Kvalitetsprogrammet har som mål at bykjernen får
en større tetthet av handels- og serveringstilbud.
Stabells gate inneholder otte, tradisjonelle
butikklokaler der det skal tilrettelegges for
detaljhandel. Også den nye bebyggelsen mot
stasjonen skal få publikumsrettet virksomhet i
førsteetasjene. Det samme gjelder i aksen fra torget
til kulturhuset, slik at de gatene som har mest
fotgjengertra kk blir de gatene der hverdagslivet er
mest aktivt.

B

Bid-modell er en viktig strategi for å få dette til.
Dette innebærer at alle næringslivsaktørenei byen
samarbeider tettere og skaper et mer enhetlig

inntrykk. BID gir handelspartnerskap i byen og
styrker handel og byliv.
Næringsliv med areale ektive kontorarbeidsplasser
skal nne tilbake til sentrum og skape nye
etableringer i området rundt stasjonen. Her blir
det attraktivt å etablere seg på grunn av nærhet til
jernbanen og kontakt med hovedstaden, samtidig
som det blir lett å komme seg hit uten bil. .
Byløftet legger ikke opp til store omveltninger i
handels- eller næringsstruktur i byområdene utenfor
sentrum. Noen områder kan transformeres på
sikt, som nærings- og handelsområdet i Sydbyen.
Hvis bebyggelsen og parkeringsordningenelangs
gjennomfartsgaten gjennom byen struktureres bedre
enn i dag, vil disse områdene fortsatt fremstå som
attraktive for den handelen og næringen som ikke
skal ligge midt i sentrum. Det er plass til mye ny
næringsbebyggelsei disse områdene.

KULTUR

HANDEL

78

D

Kultur og nisjehandel

C

Kultur og handel

A

Handel

B

Kunnskap og
arrangements

AKTIVEHANDLEGATER

KUNNSKAP

HANDELSSONER

SALGAV LOKALEGENPRODUSERT
MAT

OPPLEVELSER

GODTILGJENGELIGHET

79

Kan tson er

Kantsonene de neres som det området langs
bygninger og kvartaler som henvender seg ut mot
det o entlige rom – veier, gater, fortau, parker, torg
mm. Denne sonen skal være mer enn bare et fortau.
Sonene skal formes og innrettes på en måte som
gjør at de bidrar med noe positivt i bybildet, både
når det gjelder estetikk og når det gjelder aktivitet
og trivsel.

KANTSONER

For boligområdene kan kantsonene inneholde
små forhager, terrasser, bed eller benker. For
områder med kombinerte formål som bolig og

KANTSONEBOLIG

KANTSONE
BOLIG

KANTSONE
FLEKSBOLIG/ NÆRING

Oplevelsesmessige
skift i kantsoner,
inngangspartierog fasader

Ill. 61

Utadvendt og aktiv kantsone:
Plasseringav primære innganger,
skilting osv.

Utadvendt og aktiv kantsone:
Plasseringav primære innganger,
skilting osv.

Mellom kantsone 0,5-1,5m.
Evt. som en liten terrasse

Aktiv kantsone:
Sekundæreinnganger, mest mulig
transparent

Imøtekommende fasader:
Sekundæreinnganger, mest mulig
transparent. Ved lukkede fasader
attraktivt og imøtekommende
fasadeuttrykk.

Oplevelsesmessige
skift i kantsoner,
inngangspartierog fasader

KANTSONE
FLEKSBOLIG/ NÆRING

GRØNNEBOLIGSONER

67

FASE1-5
totalt nybygg 174.625 kvm
ca. 1800 boliger og
rundt 3800 nye beboere

AKTIVEKANTSONER

80

KANTSONEHANDEL

Ill. 62

KANTSONE
HANDEL

Stor kantsone 3-5 m.
Evt. som forhage

Liten kantsone 0,5m.
Evt. som en benk eller et plantebed

Disse forutsetningene tilrettelegger for at
kantsonene brukes i størst mulig grad, og
sørger for å skape aktivitet, trivsel, åpenhet og
gjennomsiktighet i bybildet. Dette gjør byen attraktiv
for næring og handel som dermed får en større
eksponering og større aktivitet i tilknytning til sine
lokaler.

KANTSONENÆRING

Oplevelsesmessige
skift i kantsoner,
inngangspartierog fasader

Ill. 60

næring, og for handelsformål skal kantsonen være
aktiv – hovedinnganger og skilting skal vende ut
mot kantsonen, og fasadene skal være mest mulig
transparente.

TOWNHOUSE

HANDELSSONER

81

5.
N AB OL AG

- illustrerer en samlet plan for Hønefoss sentrum
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N abol agen e
Fortettingspotensiale innenfor de forskjellige nabolag
NORDSIA

NORDSIA
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

ØYA/TIPPEN

18 675
13 565
3 180

NORDSIA

Det samlede fortettingspotensialet innenfor
planområdet er følgende:

ØYA OG TIPPEN
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

ØVRE
KVADRATUREN

63 770
9 485
3 010

ØYA/TIPPEN

NORD VED
SØNDRE PARK

ØVRE
KVADRATUREN
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

NEDRE
KVADRATUREN

28 840
80 585
2 465

ØVRE
KVADRATUREN
KVADARATUREN

= 287.000 kvm

Fordelt:
Bolig
Næring

= 200 000 kvm
= 87 000 kvm

LØKKA

NEDRE
KVADRATUREN
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

109 865
152 010
13 280

NEDRE
KVADRATUREN

SCHJONGSTANGEN

NORD VED
SØNDRE PARK
EIKLI

Samlet
BRA

NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

6 835
10 475
0

NORD VED
SØNDRE PARK

LØKKA
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

6 885
22 005
2 500

64 360
16 090
12 000

Figuren viser hvordan denne fortettingen vil
kunne fordele seg på de ulike nabolagene
innenfor planområdet. I tillegg er det vist en
fortetting på Schjongstangen og Løkka som
ligger utenfor planavgrensningen.

LØKKA

SCHJONGSTANGEN
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

For Hønefoss betyr dette en dobling av areal
i bykjernen. Hvis man tar utgangspunkt i
at hver leilighet har et gjennomsnittsareal
på 90 kvm og at det i gjennomsnitt bor 1.8
personer i hver leilighet, vil sentrum – med en
fullstendig realisering av byplanen – få 4000 nye
innbyggere.

SCHJONGSTANGEN

Fortettingen bygger på et samarbeidsprinsipp
hvor det åpnes for høyere fortetting i enkelte
kvartaler. Detter forutsetter at det innenfor
hvert felt er enighet om økt fortetting dersom
foreslåtte høyder er moderate og i tråd med
nabolaget forøvrig.

EIKLI NORD
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

84

10 180
8 075
1 450

EIKLI
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Nordsia
Lav/moderat fortetting

N abol agsk ara k ter
Bygge videre på historiske spor

Øya/Tippen
Høyere bebyggelse

Øvre kvadratur
Åpner for høyere bebyggelse mot
øst pga. terrengfall

Nord for Søndre park
Lav /moderat fortetting

Nedre
kvadratur
Moderat fortetting

Løkka
Småbebyggelse
mindre eplehagefortetting

Schjongstangen
Villa, småhus og rekkehus

Eikli

Schjongslunden
Idrettsanlegg opp til 12 meter

Moderat fortetting

Alle nabolageneinneholder områder som er
regulert til hensynssonefor bevaring, bortsett fra
Schjongslunden. Nabolagene blir i sin helhet regnet
som selvstendige kulturmiljøer, fordi de områdene
som er regulert til bevaring anseeså være viktige
for nabolageneskarakter i sin helhet.
Nordsia
Rundt St. Hanshaugenligger et av Hønefoss’ mest
interessante og kulturhistorisk viktige bebyggelse.
Området representerer historiske spor av den
selvgrodde bebyggelsen før reguleringen av byen
og rutenettstrukturen rundt Nordre torv. Områdets
karakter skal trekkes over i neste fase av utviklingen
i området.
Øya/Tippen
Det er planlagt høy utnyttelse på Øya og Tippen.
Området ligger godt til rette for dette, men det blir
viktig å knytte utviklingen til byens industrihistorie
og til eksisterende kvartalsstruktur. Nettopp i dette
området må det tilrettelegges for folk og aktiviteter
langs elva/fossen. Det må sikres o entlige plasser
for byliv ute- og innendørs både på dagtid og
kveldstid, sommer som vinter.
Øvre kvadratur
Kvartalsstrukturen løser seg opp i dette området,
men det historiske fosselandskapet har satt sitt

avtrykk på bystrukturen. Det blir viktig å bevare
Stabells gates særpreg.
Nedre kvadratur
Sentrum har stort fortettingspotensial. Den robuste
historiske kvartalsstrukturen har mange hull og
tomrom som kan utnyttes. Flere beboere sentralt vil
øke behovet for nye funksjoner, og med etablering av
nye funksjoner i kombinasjon med ere innbyggere
vil sentrum og det urbane bylivet styrkes.
Løkka
Her blir det viktig å bevare særpreget og følge opp
på NB! -registreringen fra Riksantikvaren. Området
tåler en beskjeden eneboligfortetting mot elva.
Schjongstangen
Sørøst for sentrum ligger en villastruktur med mange
kvaliteter som må løftes med videre i utviklingen av
Hønefoss. Det kommer til å komme et press på disse
områdene, men det må utvikles en fortettingsstrategi
som går skånsomt til verks på lang sikt.
Eikli
Området langs elva på Eikli har store
fortettingspotensialer som kan kombinere attraktive
boformer i ytterkant av bykjernen med det mer
urbane bylivet mellom bruene. Området ligger relativt
langt fra stasjonen, så det legges opp til en medium
tett bebyggelse.

PUNKTHUSPÅØYA

Nabolag
URBANVILLAERPÅSCHJONGSTANGEN
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GODEKANTSONER
I BAKGÅRDEN
I KVADRATUREN

GRØNNEBAKGÅRDER
PÅNORDSIA

87

N ord si a
HISTORISK OG AVSLAPPET

PRINSIPPSNITT
Bydelenlegger seg rundt
St. Hanshaugen,etablerer
indre verdner med kreativ
utfoldelse og respondererpå
eksisterendebebyggelser.

Privathave

Privat have

Rækkehusbebyggelse,
3 etager

Lokalt felles-rom

Rundt St. Hanshaugenligger et av Hønefoss’
mest interessante og kulturhistorisk viktige
bebyggelse.Områdets karakter og aktivitetene
som foregår i dette området skal videreføres i
den framtidige utviklingen av Hønefoss.

KANTSONER
Ut mot byrom og gaterom hvor det er
kommersiellaktivitet, styrkes kantsonene
og det arbeidesmed å trekke aktiviteter
ut i disserommene.I det indre forløpet
etableresdet kantsonerpå all bebyggelse.
Her trekkes erhverv,produksjon,
verksteder og boligliv.ut.

Området utvikles med bevaring av den
eksisterende nabolagsfølelsen,og stedets
karakter videreforedles. Området har St.
Hanshaugensom et felles rekreasjonsområde.

GRØNN- STRUKTUR
Stort mangfold og en uhøytidelig,fargerik
selvgroddkarakter.

Privat have
Kantsone

Torvgata

Kantsone

Bebyggelsenrundt Nordre torv og Riddergården
videreutvikles med mindre butikker, bistroer,
kultur og kreative næringer, med en avslappet
atmosfære.
Bebyggelsenut mot Hønengaten etableres
rundt mindre gårdsrom, og utformes slik at den
harmonerer godt med den eldre bebyggelsen.

FELLESROM
Fleksiblefellesrometableresi gårdene,som kan
tilpassesbeboernesulikebehov.Gårdenekan
tilretteleggesproduksjonog kreativebedrifter,
og de eksiblefellesrommenegir muliget for
prosjekter,utstillingerog events.

BLÅ STRUKTUR
Vannfra bebyggelsenføres inn i det
indre gårdforløpet.

NORDSIA
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

19 215
13 565
3 180

NORDSIA

OFFENTLIGE STIER OG
PASSASJE
Området er med på å invitere opp på St.
Hanshaugen,og o entlige stier går gjennomområdet
på tvers. Det etableresikke en o entlig sti gjennom
alle gårdsrommene,dette for å understøtte den litt
hemmeligekarakteren,der man går på oppdagelseog
for å støtte det kommersiellelivet langskanten.

BEBYGGELSESTYPOLOGI
ER
Rundt St. Hanshaugenvarierer bebyggelsenalt etter hvilken
lokal kontekst og hvilkenbebyggelseden relatererseg til.

INTEGRERING AV
EKSISTERENDE OG ELDRE
BEBYGGELSE
Området har tydelige kanter med eksisterendebebyggelse
av stor kvalitet. Dennebebyggelsenstår i front, og det
byggesut til mindregårder med ny bebyggelsei bakkant.

STILLE
GÅRDER

Det fylles inn i hullenemot gaten, så kanten står tydelig
og markant med bebyggelsesom harmonerermed den
eksisterendeeldre bebyggelsen.

Bileneholdeslangs gaten
eller i parkeringskjeller,for å
muliggjørevarelevering.

OVERSIKTSKART
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TETTPÅST.HANSHAUGEN

FELLESMIDDAG
PÅNORDSIA
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URBAN GRØNNSTRUKTUR
Gjennomsentrum går det et grøntdragsom
har urbane kvaliteter.

TAKTERASSER
Fellesskap,sol og utsikt på
toppen. Det arbeidesmed
aktive takterassermed et
godt mikroklimai denne tette
bydelen.

Øya og Ti ppen
NYTT OG GAMMELT

BEBYGGELSESTYPOLOGIER
Byhus fylles inn i kvartalsstrukturen,med stor
variasjoni høydeog med en generellintensiv
fortettning. Alle hus har aktive første etasjer
med kantsonerut mot byens rom. Dissekan
være med varierendeprogramsom støtter opp

KANTSONER
Stor variasjonmed kantsonertilpassesfunksjoneni
første etasje.Her etableresdet mulighet for å trekke
urbant boliglivut på gaten der solforholdog gatens
skalagjør det mulig.Institusjoner,butikker,kontorer,
samt kulturinstitusjonertrekkes ut og preger byen
med sitt hverdagslivog tilhørendeaktiviteter.

Fellesrom

Øya og Tippen har et stort fortettingspotensial.
Den robuste historiske kvartalsstrukturen fra
sentrum videreføres. Nærheten til fossen, elva
og jernbanestasjonengjør at området blir helt
sentralt i den videre utviklingen av Hønefoss.
Området er det eneste i byplanen som
får storbykarakter med høye punkthus.
Områdets industrielle karakter skal bevares
gjennom enkeltbygg, samtidig med at nye
bygningsvolumertilføres. Til sammen skal
bebyggelsen avspeile framtidas behov for
funksjonalitet og bærekraft. Intensjonen er å
skape moderne arkitektur i møtet mellom nytt
og gammelt for handel og kontor, o entlige
funksjoner blandet med attraktive leiligheter.
Området ligger rundt 50 - 300 meter
fra stasjonen. Byaksen vestover fra
Tømmertorget forbinder stasjonen med
området, og betjeningen av området skjer fra
eksisterende gatenett. Parkeringen foregår i

Fellesrom

parkeringsanleggunder terreng.
I denne bydelen forenes det o entlige byliv
og boliglivet. Det skal etableres o entlige
plasser som Tømmertorget og Pipetorget
hvor beboerne, naboer og de som bruker byen
møtes. Det vil være mulighet for å utvikle mindre
møterom i gårdene. Disse møteplassenevil få
en mer privat karakter, og en viktig sosial e ekt
dersom de legges ved inngangene.I denne
bydelen vil det være minimalt med sol i gårdene,
og derfor må det prioriteres å etablere gode
takterasser, med utsikt og mye lys.

ØYA OG TIPPEN
Nytt
66 985
Eksisterende 9 315
Rives
3 010

ØYA/TIPPEN

Karrébebyggelse4 etager
Kantsone

Lokalgate

Kantsone

Karrébebyggelse6 etager

OVERSIKTSKART
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LLOYDSMARKED

LEILIGHETER,
KØBENHAVN
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tsone

Kvadratu ren

FLEKSIBLEROM

FELLESROM

Det etablereset eksibeltrom for brukere i denne
bydelen.Her møtes kontorliv med boligliv.

URBANT OG LEVENDE

I gården etableres
felleshagerog
utfoldelserommed plass
til lek, dyrkningmm.

Sentrum har stort fortettingspotensial. Den
robuste historiske kvartalsstrukturen har mange
hull og tomrom som kan utnyttes. Flere beboere
sentralt vil øke behovet for nye funksjoner, og
med etablering av nye funksjoner i kombinasjon
med ere innbyggere vil sentrum og det urbane
bylivet styrkes.

BEBYGGELSESTYPOLOGIER
I denne bydelenblandes
kvartalsbebyggelsenmed en
stangbebyggelse,som legger seg inn
mot jernbanen.Mindre by-villaerstår
i mellomromog bringer skalaenned
i området.

I denne bydelen forenes det o entlige byliv og
boliglivet. O entlige plasser som Søndre torv
tilrettelegger for at beboere, naboer og de som
bruker byen møtes. På samme måte som for
Øya og Tippen vil det være mulighet for å utvikle
mindre møterom i gårdene. I denne bydelen
vil det også være minimalt med sol i gårdene,
og derfor må det prioriteres å etablere gode
takterrasser med utsikt og mye lys.

Området har et urbant og levende byliv, og har
beholdt sin historiske kvartalsstruktur. Å bygge
videre på denne kvartalsstrukturen bidrar til å
styrke byens sentrum som en historisk bykjerne.
Deler av området bærer preg av hagebyidealet.
Her er det kort vei til alt, og dagliglivets
gjøremål er tilgjengelige rett utenfor boligen.

KANTSONER
Bebyggelsenhar markante
kontorkantsonerut mot
exrommet.Her dyrkes
kontorlivet i kanten.
Boligkantsonerut mot
exrommet,gatene og inn
mot de indre gårdrom.

ØVRE
KVADRATUREN
Nytt
28 425
Eksisterende 91 020
Rives
2 465

Området ligger rundt 500-800 meter fra
jernbanestasjonen.Adkomst til området skjer
fra eksisterende gatenett, og parkeringen
foregår i parkeringsanleggunder terreng.

Rækkehusbebyggelse,
3 etager
Lokalt Felles ex-rom

Bolig-kantsone

Rækkehusbebyggelse,
3 etager

Privat have

Lokalt felles haverom

Privat have

Karré-hus4 etager

Privat have

Soknedalsveien

Bolig-kantsone

Karré-hus4 etager

Vej

Privat have

OVERSIKTSKART
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Forareal

NEDRE
KVADRATUREN
Nytt
85 890
Eksisterende 70 480
Rives
11215

TORGHANDEL

ØVRE
KVADRATUREN
KVADARATUREN

NEDRE
KVADRATUREN

have Privat

STABBELSGATE
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Løkk a
GENERASJONERBOR SAMMEN
I FORSIKTIG FORTETTING

Privathave

Privat have
Lokalgård for bebyggelsen

Gangog sykkelsti
Smålokale punkter for opphold

Området er markert til bevaring av kommunen,
og her ligger villaene med relativt stor avstand.
Det kan nt gis mulighet for villaeieren til å
fortette på egen grunn etter behov i området
ned mot elva.

FELLESROM
Det etableresmindrenedslag
for opphold i stien langs
elven.Her møtes beboerne
med den som er på tur på
mindreplattformer med utsikt
og aftensol.

GRØNNSTRUKTUR

Områdets mest sentrale og best bevarte
del består av en arkitektonisk tidstypisk
villabebyggelsefra 1920-tallet med
store forhager og beplantning. Området
representerer en boform der familier kan
leve sammen i generasjonereller venner kan
slå seg sammen og etablere et naboskap.
Lys og luft preger området og bebyggelsen
gir menneskenesom bor her grønne og
harmoniske omgivelser.

«Elvelangs» skal tilrettelegges med hvile- og
utsiktsrom i dette området, og vil gi beboerne et
supplement til livet i egen hage.
LØKKA
Nytt
6 885
Eksisterende 22 005
Rives
2 500

Hager og gaterom preger området.
Mot elven arbeidesdet med
åpningeri skogender det er mulig.

INTEGRERINGAV NY
BEBYGGELSE
Lavskalaog og følsom fortettning tilpasset de
historiskevillaene.

LØKKA

ELVELANGS
Langskanten etableresen
forsiktig innfelt gang- og
sykkelsti.Dennestien
inngår i et større grønt
forløp for hele byen. Langs
stien etableresmindre
utsiktspunkter med sol og
opphold.

OVERSIKTSKART
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Området ligger rundt 600-800 meter fra
jernbanestasjonen.Her kan man gå og
sykle i rolige omgivelser.Adkomst skjer fra
eksisterende gatenett. I sør kobles området opp
på «Elvelangs» som skal videreutvikles som en
Soknedalsveien
gang- og sykkelrute langs elva. Denne
legges litt
ned i elveskråningenså beboerne ikke opplever
denne visuelt. Området kobles derved på byens
rekreative nettverk.

SØNDREPARK

VILLA
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KANTSONER

FELLESHUS

GRØNNSTRUKTUR

I enkelte av gårdeneetableres
det et felleshussom legges
i fellesrommet.Her kan
det være sykkelreperasjon,
skismøring,verksted eller
drivhus.

Karakterener fruktig,
og grønn,hvor
beboerneskantsoner
og dereshager preger

Kantsonenehenvenderseg
hovedsakeliginn mot fellesskapet.
Her kan man ha parallellesosiale
aktiviteter gående,eller man kan
ha en stille kveld i egen hage,mens
det er fellesspisingpå fellesplassen.
Her tre es man over hekken,og
barn løper inn og ut hos hverandre.
Ut mot gaten holdeskantsonene
minimale.

Sch jon gsta n gen
FELLESAREAL OG EGEN HAGE

FELLESROM
Fellesromi midten av kvartalet. Her ligger en
grunnstruktur som lett kan tas i bruk av beboerne.
Nivået av engagementog aktivitet ligger hos
beboerei dette kvartalet. Her er det plasstil
lokaleaktiviteter som fellespising,dyrking,kreativ
utfoldelse.

MINDRE OASER
Mindre oaseretableresmellombebyggelsen,
her kan det skapeset felleskapi mindreskala.

I området mellom Schjongslundenog Løkka
er det store fortettingspotensialer som kan
kombinere attraktive boformer med det urbane
livet i sentrumskjernen. Området ligger relativt
langt fra stasjonen, så det er valgt en medium
tett bebyggelse.

BLÅ STRUKTUR
I gårdrommeneholdes
belegningeri permeable
materialer.Vannavrenningsamles
i fellesrommetsgård, hvor den
brukes til lek og opplevelser.

OFFENTLIG
PASSASJE
O entlig passasje
går på tvers av alle

BEBYGGELSESTYPOLOGIER

INTEGRERING
AV ELDRE
BEBYGGELSE
Eksisterendehus ligger i
relasjontil den nye helheten.
Gamlenaboer får nye
herlighetsverdier,og kan inngå
i det nivå de ønsker.

En stor eksibilitet og variasjon preger
typologiene i denne bebyggelsen. Den holder
seg i en mindre og tett skala,hvor man bor med
stor tilgang på sosial struktur.

Gatelivet får en viktig rolle i dette området.
Bebyggelsenligger i større grupper, og disse
har sin orientering rundt fellesarealene.Disse
arealeneer sammensatt av mindre hage ekker
der beboerne lever side om side, og møtes over
hekken.

Nabolageneligger langs elvas naturlige løp.
De varierte nabolageneforholder seg til elva
og tilbyr et aktivt liv med tilgang til rekreative
aktiviteter. Boligene er strukturert rundt et
fellesareal. Her bor man med elva i forkant og
familieliv og hageliv på fellesarealene.

FREDELIG OG TRYGT
Bileneholdespå utsiden av
bebyggelsen.Inne kan man utfolde seg i
en avslappethverdag.

SCHJONGSTANGEN
Nytt
Eksisterende
Rives

64 360
16 090
12000

SCHJONGSTANGEN

Rækkehusbebyggelse,3 etager

OVERSIKTSKART
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DELERAVSCHONGSTANGEN
FØRUTBYGGNIGN

NEDSKALERT
OGTETTPÅNATUREN,
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6.
OVERSIKTSBILDER
FRA 3D-MODELLEN
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Tippen og øya
100

101

Fra jernbanestasjonen

102

103

Tømmertorget

104
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Storgata

Owrens gate

Byporten og Kvadraturen
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7.
VI SJON ER FOR FREM TI DA
Hønefoss 2040 "En by for alle"
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Møteplass for alle,
alltid!

Petersøya
Petersøya blir framtidas nye urbane, grønne møteplass for fysisk aktivitet, lek og rekreasjon.
Gjennom ulike tilrettelegginger skal Petersøyas grønne kvaliteter foredles, utvikles og gjøres
allment tilgjengelig. Med ny forbindelse over elva, og koblingen til «Elvelangs», vil Petersøya
bli aktualisert som en ny attraktiv, sosial møteplass.

110
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Mobilitet i øyehøyde

Elva
Nyttige snarveier skal binde byen bedre sammen og øke tilgjengeligheten til sentrum.
Ei ny bru over Petersøya vil styrke sentrum og sentrumsnære områder som et
attraktivt sted å bo, besøke og drive næring. Brua vil representere en ny grønn
transportakse fra østsiden, og vil tilby de myke tra kantene en trygg og attraktiv
kobling mellom Petersøya og sentrum. Brua skal bli en attraksjon i seg selv både på
dagtid og kveldstid, og gi stolthet og identitet til byen.
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Fossen i ny drakt

Fossen og fortetting
Det er fossen og elva som har skapt Hønefoss, og det er på arealeneknyttet opp
mot de historiske næringsaktivitetene at fortettingen og transformasjonen vil være
størst. Fortettingen på Øya og Tippen skal re ektere de industrihistoriske verdiene og
kulturarven skal tas i bruk for å utvikle et attraktivt byrom. Fossen speiler byens sjel,
og er en ressurs som gir området en unik kvalitet.
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Nye forbindelser

Ringeriksgata
To nye gang- og sykkelbruer skal forlenge Ringeriksgata, inngangsporten til Schjongslunden,
mot Eikli og Krakstadmarka. De nye forbindelsene skal befeste Schjongslunden som
byens idrettsarena for barn, ungdom, seniorer og profesjonelle utøvere både sommer og
vinter. Arenaområdet har mange brukere og besøkende,og de nye forbindelsene må være
framtidsrettede og inspirere til bedre folkehelse og miljø. Arenaområdet har mange brukere og
besøkende,og de nye forbindelsene må være framtidsrettet og inspirere til en utvikling med
folkehelse og klima som ledesnor.
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Historien som en del
av hverdagen

Tømmertorget
Byens nye torg skal binde byens akser sammen i området der Hønefoss' industrihistorie startet.
Mange mennesker beveger seg daglig i byens nord/sydgående akse over Hønefoss bru, men
sammenhengenmellom Søndre- og Nordre torv er ikke synlig med dagens transportsystem.
De to torgene vil knyttes tydeligere sammen når hovedfartsåren over Hønefoss bru vris mot
øst for å åpne opp for det nye torget midt imellom.. Tømmertorget vil også aktualisere en ny
øst/vestgående akse som understøtter kontakten mellom Hønefoss stasjon, Øya, Tippen og
elva. Med Ringeriksbanenvil denne aksen fungere som et samlende element for byens største
transformasjonsområde.
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1.

HØN EFOSS

S AM M EN D RAG
Hønefoss er kommunesenter i Ringerike kommune og regionsenter i Ringeriksregion en. Byen er
trafikknutepunkt
for bil, tog og buss. Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund bru
i sør og Hønefoss bru i nord. Det skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene
som
kommer i form av Ringeriksbanen og ny E16. For å gjøre dette skal det tilrettelegges for vekst i
befolkning og arbeidsplasser i sentrum, i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel –
Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet.
Vekstkraften Ringeriksbanen utløser skal brukes til å vi dereutvikle Hønefoss. Med de rette
grepene kan Hønefoss utvi kles til en levende og vital by . I byplanen legges det til rette for
fortetting for å tilrettelegge for den ventede befolkningsveksten.
Slik blir Hønefoss mer kompakt
og tilgjengelig, slik at innb yggerne kan nå det meste til fots eller med sykkel. Dette vil igjen gi
grunnlag for mer bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert
service - og kulturtilbud.
Det planlegges endringer i infrastrukturen
i sentrum som på s ikt vil bidra til å redusere
biltrafikken , tilrettelegge for kollektivtransport,
gående og syklende, samt forbedre forbindelsen
mellom sentrum og stasjonen. Samtidig styrkes også forbindelsen mellom sentrum og den
bynære grønnstrukturen.
De største samferd selsprosjektene i planen er omlegging og
oppgradering i området rundt Hønefoss bru, endringer i hovedtrafikksystemet,
bru over
Petersøya og flere nye gangbruer. Vridning av Hønefoss bru og heving av Kongens gate vil åpne
opp dette området for etablering av et nytt stort torg i forbindelse med utviklingen på Øya og
Tippen. I hovedtrafikkårene
i sentrum skal gående, syklende og kollektivtrafikken
prioriteres over
biltrafikk gjennom etablering av speedsykkelnett mellom nord og sør, samt kollektivfelt i Kongens
gate og etablering av ny kollektivbru over Petersøya. I tillegg skal det etableres to nye gangbruer
i hver ende av Ringeriksgata for å få flere gangforbindelser til sentrum og for å styrke
tilgjengeligheter
til Schjongslunden.
Den historiske kvartalsstru kturen videreføres og styrkes som et viktig identitetsskapende
element i byen. Eksisterende blågrønne forbindelser styrkes og det skapes nye. Fotgjengere skal
prioriteres og det tilrettelegges for opplevelser langs fossen og elvene. Samtidig sikres viktige
natur - og kulturhistoriske verdier vern.
Planforslaget legger til rette for en utvikling som samlet sett har positive konsekvenser . Planen
bygger opp under nasjonale, regionale og lokale mål om utvikling rundt knutepunkter og
fortetting i sentrale, kompa kte områder med boliger, handel og arbeidsplasser uten å øke
transportbehovet.
Særlig for temaene trafikk, klima og energi, miljø og forurensning er planen
positiv. De nye bruene vil kunne ha en negativ konsekvens for naturmangfoldet i og i tilknyt ning
til elva. For kulturmiljøet inneholder planen mange elementer som drar i positiv retning, selv om
høy utnyttelse ved Øya og Tippen utfordrer kulturmiljøet der . Samlet sett vurderes planen å ha
positiv konsekvens for Hønefoss og Ringerike. De fleste utrednings teamene viser at planen drar i
en positiv retning. De fleste negative konsekvenser vil kunne minimeres ved hjelp av avbøtende
tiltak.
I risiko - og sårbarhetsanalysen er det avdekket høy risiko knyttet til flom og brann. I tillegg er
det en viss risiko kny ttet til andre enkelttema. Risikoene er håndtert i planen gjennom
hensynssoner og bestemmelser.
Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets
Veileder T- 1490 Reguleringsplan Vedlegg
2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). Planbeskrivelsen hører sammen med plank art og
bestemmelser .
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HØNEFOSS

2.

B AKGRUN N

2.1

Hensikten

med planen

Hensikten med områdeplanen er å fastlegge overordnede rammer fo r utvikling av Hønefoss som
et attraktiv t , kompakt og bærekraftig regionsenter, med en tydeli g identitet og et bredt utvalg av
funksjoner.
Det er
1.
2.
3.

satt følgende overordnede mål for byutviklingen:
Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by der mennesker trives.
Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
Ve kst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

Fire sentrale målsetninger er valgt for planarbeidet:
Kollektivknutepunktet
i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal,
drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanest asjonen.
Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser.
Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel.
Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksisterende,
ny e når byen fortettes.

og sikre

Byp lanen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum for
alle brukere av byen. Det angis ikke noe definert tidsperspektiv eller gyldighetsramme,
men
planen vil revideres ved behov når den ikke lenger fungerer hensiktsmessig.
I Hønefoss skal det bygges opp under de store samferdselsinvesteringene
som kommer, ved å
tilrettelegge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser i sentrum. Kommuneplanens
samfunnsdel legger opp til at 70 % av befolknings veksten i Ringerike kommune skal tas i
Hønefoss.
Ringeriksbanen er under planlegging og forventet byggestart er i 2021. Ringeriksbanen vil
forkorte reisen mellom Oslo og Bergen betraktelig og bli en del av IC - nettverket rundt Oslo.
Vekstkraften Ringeriks banen utløser skal brukes til å videreutvikle Hønefoss. Med de rette
grepene kan Hønefoss utvikles til en levende og vital by. Byen skal bli kompakt og tilgjengelig
slik at innbyggerne kan nå det meste til fots eller med sykkel. Dette vil igjen gi grunnlag for mer
bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert service - og
kulturtilbud. Hønefoss skal bli triveligere og mer tilgjengelig for alle, også for de som av ulike
grunner har begrenset aksjonsradius, som funksjonshemmede , barn og eldre.
Tilknytningen mellom Hønefoss stasjon, sentr um og annet kollektivtilbud er en viktig del av
planforslaget . Det planlegges for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem,
tilpasset
forventet og ønsket befolknings - og næringsvekst. Stasjonsområdet skal være lett tilgjengelig
gående, syklende og kollektivreisende.

for

Planen bygger på «Fremtidsbilder for Hønefoss», et parallelloppdrag for Ringerike kommune for å
få tegnet et godt bilde av mulighetene for Hønefoss sentrum når Ringerik sbanen kommer. Tre
arkitektgrupper
med bred kompetanse fikk i oppdrag å tegne hvert sitt fremtidsbilde av byen,
hvor hvert tema hadde noe ulik innfallsvinkel.
Forslagene viser hvilken retning byen kan utvikle seg i og gir et rikt tilfang av ideer som kan
brukes i videre byutvikling. Evalueringskomiteen
kom med sine anbefalinger 22.06.2016.
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Anbefalingene tar hensyn til nasjonale forventninger og har som mål å gi føringer som sikrer at
Hønefoss utvikler seg til å bli en selvstendig og vital by i Osloregionen , med en tydelig identitet
og et velfungerende næringsliv.

2.2

Planeier

og plankonsulent

Planeier er Ringerike kommune. Kontaktperson hos kommunen er Linda Kristin Nethus, telefon.:
40804257, email: linda.kristin.nethus@ringerike.kommune.no
.
Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder
rune.tondell@ramboll.no
.
Prosjektets

2.3

Tidligere

er Rune Tøndell, tlf.: 90982861,

email:

arkitekt er DRMA v/Petter Grimm, tlf.: 90120197 , epost: grimm@drma.no

vedtak

.

i saken

Mandatet for igangsetting av arbeid med områderegulering
vedtak 30.06.2016 om plansamarbeid i Ringeriksregionen.
har ført frem til denne prosessen.

for Hønefoss er kommunestyrets
Det er gjort flere sentr ale vedtak som

Ringerike kommune vedtok den 02.12.2010 å starte arbeidet med Ringerikspakke og KVU for å
komme fram til en framtidig transportløsning for Hønefoss der veg, kollektiv og sykkel ses i
sammenheng. Den 24.04. 2014 besluttet kommunestyret å avvente med å oppheve
reguleringsplan nr. 64 (gjeldende plan for sentrum) med tilhørende delplaner i påvente av
avklaringer i overordna plan - og utredningsarbeid knytta til byutvikling og transportbehov.
Vedtaket slår fast at oppheving skal skje gjennom en planprosess hvor en ny plan tilpassa
framtidige behov erstatter den gamle. Den 27.08.2015 vedtok kommunen å starte arbeidet med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss og det ble vedtatt å sette i gang en mulighetsstudie.

2.4

K rav om konsekvensutredning

(KU)

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om
konsek vensutredninger av 21. juni 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis
hva som automatisk fører til konsekvens utredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes.
I dette tilfellet er det en områdereguleringsplan
etter plan - og bygningslovens § 12 - 2 som
fastlegger rammer for byutvikling og infrastruktur. Planforslaget vurderes dermed å medføre
vesentlige k onsekvenser for miljø og samfunn og det skal derfor utarbeides
konsekvensutredning . Krav om konsekvensutredning
innebærer at det må utarbeides et
planprogram for området.

Planprogrammet
Planprogrammet skal avklare premisser og klargjøre hensikten med p lanarbeidet. Det skal videre
gis en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Omfanget av planarbeidet
er en beskrivelse av alternative problemstillinger som vil bli belyst og utredninger som ansees
nødvendig for å gi et samlet bilde a v tiltakets konsekvenser for miljø, natu rressurser og samfunn.
Se også forskrift om konsekvensutredninger,
§ 6.
Planprogrammet
08.03.2018.

ble lagt ut til offentlig ettersyn i 9 uker fra juni til novem ber 2017, og vedtatt
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3.

P LAN P ROSE SSE N

3.1

Varsel

om oppstart

Ringerike kommune varslet oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev av 04.07.2017 og
kunngjorde det i Ringerikes Blad 08.07.2017, samt på kommunens nettsider, jf. pbl. §12 - 8.
Samtidig ble høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram va rslet, jf. pbl. § 4 - 1. Frist for
å komme med innspill var 03.11.2017.
Planområdet ble varslet utvidet to ganger. Første gang den 17.01.2018 , med frist for innspill
12.02.2018. Utvidelsen omfattet arealer vest for Rådhuset. Hensikt en var et behov for å opp heve
gamle reguleringsplaner som aldri ble gjennomført.
Planområdet ble så varslet utvidet igjen den 05.11.2018. Utvidelsen omfattet et mindre område
på Støalandet. Bakgrunnen var å regulere planlagt gang - og sykkelbru fra Ringeriksgata.
Fristen for innsp ill var 01.12.2018 .
Kommunen mottok 30 innspill/uttalelser
til oppstart av planarbeid og høring av planprogram.
Hovedtrekkene i innspillene går på transportsystemet,
fortetting, hensyn til verneverdig
bebyggelse, kulturmiljøer, grøntområder og elva, plana vgrensning og at byen bør være attraktiv
for alle.
Innspillene har ført til flere konkrete endringer i planprogrammet,
forme temaer til medvirkningsprogrammet.
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Øvrig medvirkning
I forbindelse med utarbeidelsen av en byutvikl ingsstrategi ble det i 2018 gjennomført en større
medvirkningsprosess.
Det ble holdt planverksteder der innbyggere i Ringerike ble invitert til å
bidra i arbeidet med byutviklingsstrategien
og byplanen. Tre av verkstedene omhandlet
bystrategi . Første planv erksted handlet om å identifisere drivkrefter som påvirker Hønefoss og
sortere dem etter hvor viktige de er for byutviklingen. Andre planverksted handlet om å utvikle
ulike fremtidshistorier
om hvordan livet i Hønefoss kunne se ut i 2040. Tredje planverkst ed
handlet om utarbeidelsen av mål og tiltak. Resultatet av verkstedet ligger til grunn både for
byutviklingsstrategien
og byplanen.

Planverksted

om Bystrategi

I tillegg til medvirkningsprosessen
temaene trafikk og attraktivitet .

Planverksted

for Byutviklingsstrategien

ble det holdt planverksteder

om

om attraktivitet

Rambo ll
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HØNEFOSS

4.

P LAN STATUS OG RAM M EBE TIN GELSE R

4.1

Statlige

planer

og føringer

Nasjonale forventninger
til regional og kommunal
planlegging
Plan - og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forventinger til planleggingen
hvert 4. år. Gjeldende forventningsdokument
er vedtatt 12.06.2015. Når det gjelder utviklingen
av by - og tettstedsområder,
peker forventingsdokumentet
bl.a. på følgende:
•
Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig og variert b oligbygging, lokalisert ut i fra hensynet til
samordnet areal - og transportplanlegging
•
Kommunene skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet
•
Kommunene skal sikre trygge og helsefremmende bo - og oppvekstmiljøer
•
Kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet, bl.a. ved å sikre sammenhengende
grønne strukturer og nær tilgang til områder for lek, rekreasjon, idrett og nærfriluftsliv
•
Kommunene skal legge prinsipper om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i
planlegging av om givelser
Statlig planretningslinje
for klima - og energiplanlegging
i kommunene
(2009)
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima - og energiplanleggingen i kommuner
fylkeskommuner.
De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets - og vir ksomhetsutøvelse
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

og

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.
Revisjon av planer som behandler klima - og energispørsmål,
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.

skal vurderes regelmessig

og minst

Rikspolitisk
retni ngslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Arealer og an legg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige,
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Statlige planretningslinjer
for samordnet
bolig, areal - og transportplanlegging
(2008)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - , areal - og transport planleggingen og bidra til mer effektiv e planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds - og byutvikling.
Retningslinjene gjelder for planlegging
reg ionale og lokale forhold.

KVU Hønefoss

– Konseptvalgutredning

i hele landet. Praktisering

for transportsystemet

av retningslinjene

må tilpasses

i Hønefossområdet

KVU Hønefoss ble ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter
mulige strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefos s by og det nære omland frem mot 2040.
I prosjektgruppen har også Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Buskerud
fylkeskommune og Jernbaneverket vært deltakere.
Konseptvalgutredningen
ble utarbeidet før planarbeidet
forholder seg i liten grad til effektene av denne.
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Statlig

detaljregulering

av fellesprosjektet

Ringeriksbanen

og E16 (FRE)

Tiltaket er definert som fellesprosjekt veg/bane og statlig reguleringsplan, og berører de tre
kommunene Bærum, Hole o g Ringerike i Akershus og Buskerud fylker. Fellesprosjektet
Ringeriksbanen / E16 Høgkastet - Hønefoss er bundet prosjekt i Nasjonal transportplan.
Prosjektet vil legge følgende føringer for områdeplan
-

Hønefoss sentrum:

Plassering og utforming av Hønefoss sta sjon.
Prosjektet vil knytte Ringerike nærmere Oslo med en reisetid med tog på 35 minutter .
Ny innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne medføre endringer i
trafikkmønster og trafikkbelastning.

Tilgjengelighet
for alle
Prinsippene f or universell utforming er nedfelt i plan - og bygningsloven. Samfunnet skal utformes
slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske
planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert
bevegelseshemmede, orienteringshemmede
og miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal
være behov for spesiell tilpasning.

4.2

Regionale

planer

Regional plan for kulturminnevern
Regional plan for kulturminnevern
– Kulturkompasset – skal sikre godt vern og bærekraftig
av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Kulturkompasset har fokus på utviklingspotensialet
fylkets kulturarv og vern gjennom bruk. Kulturarven skal brukes som ressurs for
samfunnsutviklingen.

bruk
ved

Regional plan for areal og transport
i Buskerud
Planen skal legge til rette for at innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende byer og
tettsteder hvor det tilrettelegges for gode boligområder, handel og servicefunksjoner,
arbeidsplasser og opplevelser. Gjennom å prioriter e økt sykkel og gange, og tilgang til frilufts - og
grøntarealer skal den fremme helse og trivsel.
Hovedmålene er byer og tettsteder med gode levekår, reduserte klimagassutslipp og mindre
transportbehov. Fortetting og transformasjon, lokalisering etter ABC- prinsippet, tilrettelegging for
sykkel og gange og styrking av kollektivtilbudet
i og mellom byene er vikti ge virkemidler for å nå
målene.
Regional plan for R ingeriksregionen
(under utarbeidelse)
Parallelt med planarbeidet for Hønefoss skal det også utar beides en regional plan for
Ringeriksregionen, hvor målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til rette
for en bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport. Arbeidet er igangsatt og vil
blant annet munne ut i en tiltaksl iste som skal kunne videreføres i en utviklingsavtale med
staten.

4.3

Kommuneplanen
Da områdeplanarbeidet
ble startet opp gjaldt kommuneplanen 2007 - 2019. Kommunestyret
rullerte i 2012 kommunal planstrategi for Ringerike som fastsetter at kommuneplanen skal
r evideres.
Planprogram

for revisjon

av kommuneplanen

til perioden

2013 - 2025

Rambo ll
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HØNEFOSS

Planprogram for revisjonen ble vedtatt i 2013. Det legges opp til å revidere både samfunnsdelen
og arealdelen av kommuneplanen. Fokuset i arbeidet med ny kommuneplan er befolkning svekst,
styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.
Kommuneplanens
samfunnsdel
2015 - 2030
Samfunnsdelen ble vedtatt 30.04.2015 og fastsetter visjonen om at Ringerike skal være det mest
spennende vekstområdet på Østlandet. Det legges opp til en st erk, men bærekraftig vekst og
målet er at 70 % av veksten skal tas i Hønefoss.
Ringerike kommune ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge familier i
etableringsfasen. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad og
være et forbilde innen energieffektivisering,
bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp. Det
skal legges opp til effektive samferdselsløsninger,
videre økt verdiskapning og produktivitet i
kommunen og et robust næringsliv med god bredde.
Kommuned elplan for nytt hovedvegsystem
i Hønefoss
I 2008 ble forslag til kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss lagt fram til
sluttbehandling. Flere alternativer ble utredet og kommunestyret vedtok å gå videre med
alternativ 0+. Dette innebærer utbedrin g av eksisterende vegsystem med nye tilfarter og
optimalisering.

4.4

Gjeldende,

tilgrensende

og overlappende

PLANID

Rambø ll

reguleringsplaner
PLAN N AVN

VEDTAKS DATO

20

Rådhuset

31.02.1956

64 - 02

Hønefoss sentrum

20.12.1976

64 - 51a

Kvartal 51 A

13.03.1978

64 - 03

Hoff sgårdsgata/forlengelse

22.11.1978

64 - 31 - 32 33 - 34

Kvartal 31, 32, 33, 34

29.11.1978

128

Adkomst Benterudgaten

04.01.1979

64 - 42

Kvartal 42

02.02.1979

64 - 51c

Kvartal 51 C

08.06.1979

129

Petersøya

29.10.1980

64 - 23

Kvartal 23

26.10.1981

64 - 35 - 36

Kvartal 35 - 36

23.09.1983

64 - 21

Ny adkomst Tippen

23.05.1984

64 - 11

Kvartal 11

21.10.1987

64 - 16

Kvartal 16

24.03.1988

64 - 25

Kvartal 25

26.10.1989

64 - 55

Kvartal 55

30.08.1990

64 - 19

Kvartal 19

27.09.1990

64 - 48

Kvartal 48

27.06.1996

223

Gang - og sykkelvei ved Vesternbakken

28.09.2000

281

Helgesbråten

26.09.2002

289

Sentralt stoppested for kollektiv

31.10.2002

292 - 02

Rutebilplata

07.07.2004

311

Boligområde

på Benterud

04.05.2006

HØNEFOSS

15 ( 73 )

300 - 02

Hønefoss Senteret

08.06.2006

261

Rabba - Storløkka

23.11.2006

358

Hønen gata 18 - 20

29.11.2012

314 - 01

Brutorget

05.12.2012

120 - 03

Løkka og Schjongstangen

10.04.2014

298 - 05

Schjongslunden

21.10.2014

313 - 02

Byporten

04.05.2015

398

Strandgata

317

Ankersgate 6 - 10

Gjeldende

k ommuneplan

10.12.2015
23.02.2012

gjelder

foran

følgende

gamle

reguleringsplaner

15

S- V av Norderhov

25.08.1947

7

Hønefoss

18.02.1956

9

Ved St. Hanshaugen

07.01.1958

9 - 04

Blyberghaugen

21.03.1991

Reguleringsplaner

4.5

1 – showscene og restaurant

under

arbeid

NO211604

Ringeriksbanen

427

Byporten

421

Lloyds marked

421

Stormarkedet

420

Kvartal 46

414

Kvartal 36 Storgata - Sundgata

387

Øya

385

Arnemannsveien

370

Askveien 1 - 3 / St. Olavsgate 7 - 9

366

Områderegulerings

395

Nordre park boligsameie

Analyser

og E16

Tippen

for Kunnskapsparken

Ringerike

og utredninger

I planarbeidet er det flere eksisterende utredninger og analyser som har inngått som en del av
kunnskapsgrunnlaget.
Denne listen er ikke uttømmende, men inneholder de mest sentrale:

-

Energi og klimaplan for Ringerike, vedtatt 02.1 2.2010
Temautredning

for kulturminner

Hønefoss

DIVE - analyse (kulturminneanalyse)
Handels og byutviklingsanalyse
Fortettingsanalyse

i 2018

for Hønefoss

for Hønefoss, Nesbakken og Vik

By - og stedsutvikling
Mulighetsstudie

, utarbeidet

i Ringeriksregionen

2030 – Samferdselsan alyse

Schjongslunden

Grønn plakat, vedtatt 30.11.2000
Kommunedelplan
Kartlegging

for gående og syklende, vedtatt 29.06.1995

av situasjon for myke trafikanter

Kollekti vutredning,

utarbeidet

i 2018
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5.

HØNEFOSS

EKSISTE RE N DE FORH OLD
For temaene som konse kvensutredes

Høne foss og omkringliggende

5.1

Beliggenhet

beskrives eksisterende

situasjon i det samme kapitlet.

områder

og arealbruk

Hønefoss ligger i Buskerud fylke, ca. 40 km nordvest for Oslo og er kommunesenter i Ringerike
kommune og regionsenter i Ring eriksregionen. Byen er trafikknutepunkt
for bil, tog og buss. Her
møtes E16, Rv 7, Rv 35 og Bergensbanen. Oslo, Drammen, Hokksund og Gardermoen kan nås
med bil i løpet av en time. Sandvika, Asker og Lier nås innen 40 minutter.
Osloregionens areal - og tran spo rtstrategi peker konkret på Drammen, Hønefoss, Hokksund og
Kongsberg som del av regionens flerkjernet e utvikling.
Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund bru i sør og Hønefoss bru i nord.
Boligområdene Haugsbygda og Heradsbygda ligger 3 - 5 km unna sentrum, henholdsvis øst og
vest for byen.
Bystrukturen ligger hovedsakelig på flatene der Bregna og Randselva flyter sammen til Storelva
og Hønefoss sentrum er delt i flere deler av elvenes slyngninger. Bebyggelsen rundt strekker seg

Rambø ll
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opp på furumoe ne i vest og mot de frodige jordbruksarealene i øst. Hønefoss er en gammel
kjøpstad og stasjonsby med en etablert kvadratur og urbane kvaliteter i sentrum. Utover dette
består bebyggelsen i stor grad av eneboliger, også i sentrale områder . Hønefoss sentrum er til en
viss grad utflytende, preget av mye biltrafikk, store åpne parkeringsplasser, og uutnyttede
bykvartaler. Viktige målpunkter som bussterminal og jernbanestasjon har plassering isolert fra
hverandre, og jernbanestasjonen har uklar sammenheng med b ysentrum.

5.2

Planområdet
Planområdet er stort for å gi en fleksibilitet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige
løsninger og gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområ det. Avgrensningen
omfatter det meste av sentrumsområdet . I tille gg omfattes Nor d sia langs Hønengata og området
vest for jernbanen. Eikli på sørsiden av Kvernbergsund bru og to mindre områder på østsiden av
Storelva er også inkludert i planavgrensningen.
Mesteparten av områdene på Løkka/Schjongstangen
og Schjongslunden er ikke tatt med fordi
det ikke er planlagt endringer her og fordi de har svært detaljert regulering. Det foregår også
egen regulering av stasjonsområdet.
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Planavgrensning

Rambø ll

for områdereguleringen

av Hønefoss
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5.3

Grøntområder
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og rekreasjonsverdier

Schjongsl unden er et viktig bynært friluftsområde for Hønefos s. I dag er det en godt etablert
idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett. Det mest brukte enkeltelementet
turstien Elvelangs som slynger seg langs Storelva rundt hele Schjongslunden .

er

Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefoss. Øya har det
meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og kirkegården. Petersøya ligger nær
til Søndre park med sin aktivitetspark (Tufteparken), utescene og s tiene elvelangs. Øyene er
flomutsatte og til tider utilgjengelige.
Et viktig nytt element i bybildet er Glatved brygge. Dette er endepunktet til den merkede
båtleden opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for sightseeingbåten Dronning Tyra. Brygga er
gjensta nd for større og mindre arrangementer, et uformelt treffsted utomhus og et yndet sted for
soling og mating av fugler.
Nordre park og Søndre park er viktige grønne lun g er i byen. Parkene er planlagt etter prinsipper
for gamle engelske landskapsparker og ho vedtrekkene er bevart. Parkene brukes ved spesielle
anledninger og er med på å komplettere aktivitetene som regionbyen har å by på.
Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsområder.
byen i større grad tilrett elegges for aktivitet i nærområdene,

For å bedre folkehelseprofilen
der folk bor.

må

Petersøya
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5.4

HØN EFOSS

Offentlig

og privat

servicetilbud

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av undervisnings - og omsorgstilbud vil møte store
utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i byområd et. Nært sentrum ligger Hønefoss
skole, Benterud skole og Ringerike videregående skole. Det mangler ungdomsskole nært
sentrum. I tillegg er det en barnehage innenfor planområdet og flere nært sentrum.
Omsorgstilbud er i liten grad representert innenfor pla nområdet.
Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til mer liv og livsutfoldelse og bidra til rasjonell
sambruk av bygninger og arealer. Det er blant annet mange kirkesamfunn og menigheter som
skaper byliv i helgene og bidrar til et aktivt kulturli v.
D et har utviklet seg en bykultur som verdsetter det urbane liv i Hønefoss . Kulturlivet blomstrer
og særlig innenfor musikk og revy er det stor aktivitet på nasjonalt nivå. Utelivet er begrenset,
men økende. Det er også et veletablert og rikt tilbud inn enfor idrett; Hønefoss arena er et
sentralt møtested for idrett - og helsetilbud.

5.5

Hønefoss

skole

Teknisk

infrastruktur
Det ligger utfordringer knyt tet til teknisk
infrastruktur og det er et ønske om å skille
kloakk og overvann. Det er mange gamle vann og avløpsledninger i grunnen. Det meste er
separert, kloakk/overvann,
men ikke alt. De
fleste steder i byen er det områder nær el va
som er mottaker av overvann.
Det er etablert fjernvarme i Hønefoss, basert på
brenning av biologisk materiale . Det er
f je rnvarmeanlegg med varmesentraler på
Hvervenmoen og Follum, og i tillegg kan det
tilbys fjernkjøling.

Utsnitt

Rambø ll
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6.

P LAN FORSLAGE T

6.1

Planens

hensik t

Planen skal legge til rette for framtidig utvikling og vekst i Hønefoss sentrum. Formålet er å
oppnå et variert og levende byliv som bygger videre på byens historiske bebyggelse og
kvartalsstruktur.
Det legges opp til varierte boformer og en betydelig kontor - , nærings - og
forretningsutvikling
i nærhet til jernbanestasjonen.
Sentrum skal styrkes og utvikles med god
kvalitet og estetikk, som et tett sentrum med gater og møteplasser, der gående prioriteres og
det er god kontakt med elva. Planen skal fastlegge rammene for et framtidsrettet og
miljøvennlig transportsystem som skal sikre tilgjengelighet til sentrum og bygge opp unde r
jernbanestasjonen som et knutepunkt på Ringeriksbanen.
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6.2

HØN EFOSS

Plankartet

Plankartet
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til områdeplanen
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6.3
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R eguleringsformål
Planen består av følgende arealformål

i henhold til plan - og bygningslovens

Nr.
-

1 Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – frittlig gende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
Sentrumsformål
Forretninger
Offentlig eller privat tjenesteyting
Barnehage
Undervisning
Institusjon
Kirke/annen religionsutøvelse
Kontor
Hotell/overnatt ing
Energianlegg
Vann - og avløpsanlegg
Grav - og urnelund
Nødvendige bygg og anlegg for grav og urnelund
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Bolig/forretning
Bolig/forretning/kontor
Bolig/tjenesteyting
Bolig/kontor

Nr.
-

2 Samferdselsanlegg og teknisk infr astruktur
Kjøreveg
Fortau
Torg
Gatetun
Gang - /sykkelveg
Gangveg/gangareal/gågate
Annen veggrunn – grøntareal
Bane (nærmere angitte baneformål)
Kollektivterminal
Parkering

Nr.
-

3 Grønnstruktur
Naturområde
Turveg
Friområde
Park

§12 - 5:

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og v assdrag, med tilhørende strandsone
Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
I det følgende angis de mest sentrale formålene enkeltvis og hvor i planområdet

de gjelder.

Rambo ll

24 ( 73 )

6.4

HØNEFOSS

§12 - 5 nr. 1 – Bebyggelse
S entrumsformål

Rambø ll

og anlegg
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Sentrumsformål in nbefatter hovedsakelig forretninger, kontor, tjenesteyting og boligbebyggelse,
herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen. Det vil kunne være offentlig tjenesteyting og tilbud i dette området.
Det er krav om detaljregulering for nybygging i disse områ dene. Noen av feltene anses som fullt
utbygget. Det er angitt byggegrenser i plankartet. Tillat byggehøyde er i hovedsak 2 - 6 etasjer og
varierer fra 1 til 8 etasjer. Det kan vurderes et høyere bygg på inntil 12 etasjer ved Lloyds
marked. Tillatt %BRA i man ge av feltene er på rundt 150% og 250%. %BRA varierer fra 85 % til
270%.

Rambo ll

26 ( 73 )

HØNEFOSS

Næring,

tjenesteyting

og fo rretning

alene og i kombinasjon

Planen inneholder noen få rene forretnings - , og næringsområder og mange kombinasjoner.
Kombinasjonene omfatter bolig/for retning, bolig/forretning/kontor,
bolig/tjenesteyting,
bolig/kontor og andre kombinerte bebyggelse og anleggsformål. Tetthet og omfang i disse
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områdene varierer. Tillatt % BRA er for mange felter rundt 235%. Tillat byggehøyde er i hovedsak
3 - 5 etasjer og va rierer fra 1 til 8 etasjer . Det kan vurderes høyere bygg på inntil 10 etasjer på
denne delen av Øya og inntil 12 etasjer på Tippen.
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Boligbebyggelse

I disse områdene skal det v ære boligbebyggelse. I planen skilles det mellom frittliggende
konsentrer t småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

Rambø ll
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Konsentrert småhusbebyggelse
I to områder, ved Vesterngata og øst for Nordre park skal det være konsentrert
småhusbebyggelse i kjeder eller rekker. Det tillates her en relativt høy utnyttelse
bebygget areal og gesimshøyde på 8 m og mønehøyde på 9 m.

29 ( 73 )

med 45 %

Frittliggende småhusbebyggelse
Disse områdene skal beholde sitt preg, men kan fortettes med eneboliger, tomannsbolig
enebolig med sekundærleilighet inntil 65 m 2 . Ved oppføring av ny bebyggelse skal det
ette rstrebes og bevare særpreg og/eller tilføre nye visuelle kvaliteter til området.

eller

Utnyttelsen er noe lavere med 35 % bebygget areal. Det tillates fradeling av eiendommer, men
ingen eiendom skal være mindre enn 500 m 2 .
Høyder skal ikke overstige 8 meter ge sims og 9 meter møne for bolig og 3,5 meter gesims og 5
meter møne for garasje.
Blokkbebyggelse
I disse områdene skal det være boligbebyggelse i blokk. For flere av feltene tillates ikke
ytterligere bebyggelse enn dagens situasjon. Ved nybygging etter bra nn eller lignende skal
områdene inngå i detaljregulering.
Det kan gjøres unntak fra plankrav for oppføring av
bebyggelse med samme dimensjoner, areal og høyder som opprinnelig bebyggelse.
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HØN EFOSS

Offentlige

formål

Her er arealer avsatt til skole r, barnehage, kirke og gravlund. I tillegg er det områder for offentlig
tjenesteyting og anlegg for energi og vann - og avløp. Det er aktuelt med utvikling for Ringerike
videregående skole.
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plassering

og utforming
Planen muliggjør en økning av boliger i se ntrum
gjennom fortetting. Hvert enkelt felt har
bestemmelser om utnyttelsesgrad og intervaller
av byggehøyder. Som hovedregel skal konkret
byggehøyde avklares i detal jregulering.
Solforhold i kvartalene er et viktig hensyn i
fastsetting av byggehøyder. Byg gehøyde
innenfor hvert enkelt kvartal skal derfor varieres
slik at bebyggelsen er lavere i sør - vest og
høyere i nord - øst.

Hovedregel for ny bebyggelse i nærheten til bevaringsverdig bebyggelse er at plassering og
utforming mht. størrelse, form, materialer , detaljering, farger og lignende skal samspille med
eksisterende bevaringsverdig struktur og bebyggelse i området.
Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder,
materialbruk og detaljering.
Det er lagt in n krav om å sikre kvaliteter i enkelte av utbyggingsfeltene,
eksempelvis siktlinjer og
etablering av byrom. Kvalitetsprogrammet
er førende for utforming av bebyggelse. Det stilles
krav til blant annet utforming, arkitektonisk kvalitet, materialbruk, samt p lassering og utforming
av balkonger, rekkverk og teknisk infrastruktur.

6.4.2

Boligmiljø,

bokvalitet

For områder med konsentrert bebyggelse er det krav om sandlekeplasser og felles
uteoppholdsarealer og kvaliteten på disse. Arealene skal utformes med vegetasjon og variasjon
og skal ha høy kvalitet og god tilgjengelighet. De skal være sammenhengende og ha gode
solforhold. De skal være beskyttet mot vind, trafikk, forurensning og støy.
Mesteparten av utbyggingsfeltene ligger innenfor avvikssonen for støy i sentru m. Det vil si at det
tillates boligbebyggelse mot støypåvirkede gater. Bokvalitet i disse områdene sikres gjennom
bestemmelsene. Alle boenheter skal ha tilgang til privat eller felles uteplass på terreng,
takterrasse eller balkong med sol minst 5 timer ved jevndøgn.

6.4.3

Parkering
Det skal opparbeides parkeringsplasser

etter denne tabellen:

Enhet

Antall

parkeringsplasser

Pr. 100 m 2
BRA
Pr boenhet
Pr. boenhet

Min 2
Min 1
Inntil 60 m 2 BRA

Min 0,8 Maks 1*

Pr. boenhet

Fra 60 til 100 m 2 BRA

Min 0,8 Maks 1,5*

Bolig
Sykkel

Bil

Pr. boenhet

2

Mer enn 100 m BRA

Min 1,5 Maks 2*

Kontor
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Sykkel
Bil

Pr. 100 m 2
BRA
Pr. 100 m 2
BRA

Min 1
Min 0,8 Maks 1,5

Forretning
Sykkel

Pr. 100 m 2
Min 1
BRA
Bil
Pr. 100 m 2
Min 0,8 Maks 1,5
BRA
Butikklokaler med inngang fra gate og torv trenger ikke å opparbeide parkering.
Bevertning
Pr. 100 m 2
Min 1
BRA
Bil
Pr. 100 m 2
Min 4 Maks 6
BRA
Bevertning med areal under 100 m 2 BRA trenger ikke å opparbeide parkering.
Bevertning med inngang fra gate eller torv tre nger ikke å opparbeide parkering.
Hotell/
overnattingssteder
Sykkel

Sykkel
Bil

Pr. 100 m 2
BRA
Pr. 100 m 2
BRA

Min 1

Pr. 100 m 2
BRA
Pr. 100 m 2
BRA

Min 0,5

Min 0,5 Maks 1

Industri/lager
Sykkel
Bil

Min 0,5 Maks 1

BRA i denne tabellen beregnes etter teknisk forskrift,

* De biloppstillingsplassene

men eksklusiv parkeringsarealer.

for beboere som ikke reserveres den enkelte boenhet , skal være felles for alle

boligene innenfor feltet.

For felter til frittliggende
Enhet

og konsentrert

småhusbebyggelse , er krav til par kering følgende:
Antall parkeringsplasser

Bolig
Sykkel

Bil

Pr. 100 m 2
BRA
Pr. boenhet
Pr. boenhet

Inntil 60 m 2 BRA

Min 0,8 Maks 1*

Pr. boenhet

Fra 60 til 100 m 2 BRA

Min 1,0 Maks 2,0*

Pr. boenhet

Mer enn 100 m 2 BRA

Min 1,5 Maks 2 ,5*

Min 2
Min 1

For andre bruksformål skal parkeringsbehov fastsettes ved detaljregulering eller rammesøknad.
felles parkeringsanlegg med flere enn 5 plasser skal minst 5 % og minst 1 plass avsettes
forflytningshemmede.
Parkeringsanlegg for sykkel skal i størst mulig grad plasseres slik at gangavstanden fra
bebyggelse til sykkelparkering er kortere enn avstanden mellom bebyggelse og parkeringsanlegg
for bil.
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Miljøfokus
Energiløsning skal redegjøres for i detaljregulering og skal være fremtidsrettede og basert p å
fornybar energi. Ny bebyggelse i planområdet skal tilrettelegges for oppvarming med vannbåren
varme. Byggeprosjekter på over 1000 m2 må tilknyttes fjernvarmeanlegg
når det ligger innenfor
konsesjonsområdet.
Ved søknad om nye bruer, opparbeidelse av tur sti Elvelangs og andre større tiltak nær
vassdragene stilles det krav til en vurdering av miljørisiko og miljøoppfølgingsprogram.
Formålet
med dette er å hindre spredning av miljøgifter og partikler ut i vassdraget som kan ha
konsekvenser for planter og va nnlevende organismer i og langs vassdraget, samt å redusere
påvirkning på viktige naturtypeforekomster
og sårbare og truede arter. Avbøtende tiltak skal
beskrives i miljøoppfølgingsprogrammet.
Ved detaljregulering eller rammesøknad stilles det krav
til en luftkvalitetsutredning.

6.4.5

Uteoppholdsareal
I planen stilles krav til størrelse og kvalitet til arealer for uteopphold og lek til ulike formål. For
småhusbebyggelse er krav til minsteuteoppholdsareal
(M UA) 100 m 2 for primærbolig og 50 m 2
for sekundærbolig. For konsentrert bebyggelse er det krav til felles sandleke - og
uteoppholdsarealer.

Illustrasjonen

viser hvordan

det indre

kvartalene

kan benyt tes til gode uteoppholdsarealer
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6.5

HØNEFOSS

§ 12 - 5 nr. 2 – Samferdselsanlegg

Samferdselsformålene

Rambø ll

omfatter

og teknisk

infrastruktur

veg og bane, gang - og sykkelveger,

torg og grøntareal.
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I kjørevegformålet
kan det opparbeides kjøreveg, kollektivfelt, speedsykkelrute og grøntareal.
Kvalitetsprogrammet
og illustrasjonsplanen
er førende med tanke på utforming av gatesnitt.
Kvalit etsprogrammet avgjør også prioritering når det må avvikes fra standard gateprofil.
Offentlige arealer og felles uteareal med gode solforhold skal fortrinnsvis forbeholdes byliv og
uteopphold. Torg skal opparbeides med fast dekke og med møbler. Torg skal ha høy kvali tet i
materialbruk og utforming . Torg skal utformes slik at det gis gode forhold til gående og syklende.
Det skal legges vekt på gangforbindelser, soner for opphold, aktivitet og sykling. Blågrønne
løsninger skal være fremtredende i gater og to rg.
Det legges til rette for en rekke samferdselsprosjekter
i planen. Ved Hønefoss bru vil brukaret
vris slik at det følger Kongens gate. Samtidig skal Kongens gate heves flere meter for å jevne ut
terrengforskjellene.
På denne måten åpnes det opp for å e tablere et større torg mellom ny
vegtrase og Lloyds marked i forbindelse med utvikling av Øya og Tippen. Samtidig skal det
opprettes to nye gangbruer i hver ende av Ringeriksgata ved Schjongslunden, samt en ny
kollektivbro over Petersøya. I tillegg skal kr ysset Storgata, Owrens gate og Kvernbergsund bru
strammes opp.

6.5.1

Universell

utforming

Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp jf. Ringerike kommunes strategi for
universell utforming. Torg, byrom, parker og friluftsområder skal være til passet bevegelses - og
orienteringshemmede
slik at de kan benyttes av de fleste på like vilkår. Rådet for
funksjonshemmede skal ha anledning til å medvirke i detaljregulering.
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§12 - 5 nr. 3 - Grønnstruktur

Grønn strukturen

Rambø ll
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i planen er delt inn i formålene naturområde,

turveg, friområde

og park.
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I naturområdene skal det ikke gjennomføres tiltak som forringer naturverdiene. Eksisterende
naturtyper skal ivaretas. Det kan tillates tursti innenfor området og vedlikeho ld og skjøtsel av
eksisterende tiltak og vegetasjon.
Turveier skal være offentlige og åpne for allmennheten. Turveier skal tilpasses terrenget og ha
enkel standard med grusdekke og fast dekke der forholdene tilsier det. I vanskelig terreng kan
tursti ha ut forming som natursti. Ny beplantning langs turveier skal være stedegne arter.
Friområder

er offentlig tilgjengelige

grøntareal i kombinasjon

med eventuell teknisk infrastruktur.

Områder for park skal nyttes til offentlig park. Møblering, beplantning og materialbruk skal ha
høy kvalitet. Parker skal opparbeides med vegetasjonsflater,
trær, stier og møblering for ulike
fy siske aktiviteter gjennom året.

Illustrasjonen

viser de ulike grøntområdene

i byen og hvilken

funk sjon de har
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Kulturminner
Følgende kulturminner
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Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner
skal bevares og deres identitet og særpreg sikres. Dette gjelder også parker, friareal, hager ,
alleer, trær, trapper og gjerder. Kvartalsstrukturen,
bebyggelsesstruktur,
gateløp, høyder og
volum skal hensyntas og videreføres. I hovedsak skal ikke eksisterende bygninger innenfor
hensynssonen på - eller tilbygges, men det kan gis unntak når tiltaket ikke vil endre bygningens
hovedfasader eller hovedform. Det er krav om detaljregulering i de feltene som er helt eller
delvis omfattet av hensynssonen. I søknad om tiltak eller detaljregulering skal det følge en
estetisk redegjørelse der konsekvensene for områdets kulturmiljø og verneverdi skal vurderes.
Plassering, byggehøyder, form, volum, karakter, materialbruk, fasadeuttrykk og nær - og
fjernvirkning i forhold til eksisterende bebyggelse og gateløp skal omtales.

6.8

Andre

6.8.1

Faresone

h ensynssoner

I områder som omfattes av hensynssone skred i bratt terreng og kvikkleire skal det ikke oppføres
bygg, anlegg eller andre installasjoner. Det tillates heller ikke snauhogst eller andre inngrep som
kan øke rasfare. Ved tiltak på eksisterende bygg skal geotekniske forhol d dokumenteres og
behov for eventuelle avbøtende tiltak vurderes.
Ved graving i og langs elvebredden skal det vurderes om det er behov for geotekniske
undersøkelser. En slik undersøkelse skal fastsette nødvendige tiltak for å unngå erosjon,
utglidning og ras. Tiltak skal utformes slik at de også tar høyde for flom.
I områder som omfattes av hensynssone flom skal det i søknad om tiltak eller detaljregulering
vurderes flomfare og redegjøres for nødvendige sikringstiltak.
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Naturmiljø
Det till ates ikke inngrep i terreng og vegetasjon
naturmiljø.

i områdene som omfattes av hensynssone for
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6.9

HØN EFOSS

Avvikssone

for støy
I sentrumsområdet
vil hensynet til samordnet
areal - og transportplanlegging
gjøre det aktuelt
med høy arealutnyttelse på tross av utfor dringer
med støy. Det reguleres derfor en sone der det
kan tillates med avvik fra retningslinje T- 1442
for støy i arealplanlegging. Detaljregulering eller
søknad om rammetillatelse i dette området skal
inneholde en støyutredning som skal redegjøre
for løsn ingene som foreslås, avveiningene som
er gjort og fastsette avbøtende tiltak. Det
tillates nye bygninger med støyfølsomt
bruksformål i områder med støynivå opp til L den
70 dB fra vei og Lden 73 dB fra jernbane, jf . T1442.

6.10

Teknisk

infrastruktur

Ove rvann
Overvann skal som hovedregel fordrøyes og infiltreres innenfor kvartalet eller feltet, ved bruk av
åpne overvannsløsninger,
permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av vegetasjon
på tak og utearealer. Overvannshåndteringen
skal vises i en helhetlig plan ved detaljregulering
eller rammesøknad.
Vegnettet vil få en viktig rolle i overvannshåndteringen.
Ulike vegprofiler definerer hvilken rolle
gatene har. Kongens gate er definert som hovedoppsamlingsgate,
mens Storgata og Kirkegata
blir v iktige avskjæringsgater.
Disse vil utformes med regnbed og beplantning som trives i miljø
med varierende fukt der det er plass til dette.
Renovasjon
Valg av renovasjonsløsning skal redegjøres for i detaljregulering eller søknad om tiltak og skal
veies opp mot hensynet til bystruktur og krav til minste uteoppholdsareal (M UA).
Renovasjonsløsning skal sikres i plankart og bestemmelser. Boligkomplekser med mer enn 15
boenheter skal fortrinnsvis ha nedgravd renovasjonsløsning. Der forholdene ligger til rette fo r det
tillates etablering av felles renovasjonsløsning med tilgrensende boligkompleks.
Renovasjonsløsning som ikke er nedgravd skal integreres i bygningsmassen.

6.11

Plankrav

og r ekkefølgebestemmelser

Plankrav
Bestemmelsene angir hvilke områder som omfattes a v krav om detaljregulering.
Der det er krav
om detaljregulering skal planavgrensning følge feltavgrensning. Det kan gis unntak fra plankrav
dersom omsøkt tiltak er i tråd med områdereguleringen
om tilhørende kvalitetsprogram.
Kvalitetsprogrammet
supplerer bestemmelsene i områdereguleringen
og skal være førende ved
utarbeidelse av detal jreguleringer og byggesøknader. Ved detaljregulering skal det følge en
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illustrasjonsplan
fellesareale r.

som viser bebyggelsens

plassering, bruk og møblering av utomhusarealer

og

Detaljregulering skal redegjøre for hvilke formål arealet skal benyttes til. Dersom det skal bygges
bolig, skal planen også redegjøre for varierte leilighetsstørrelser og mulighet for innpassing av
kommunale boliger eller omsorgsboliger. I tillegg skal atkomst, parkering, renovasjon sløsning ,
anleggsområde, gr ad av utnytting, plassering og utforming, utearealer og terrenginngrep
avklares.
Rekkefølgekrav
I detaljregulering eller søknad om tiltak skal det dokumenteres sikret atkomst til alle eiendommer
in nenfor feltet. Før tiltak som medfører inngrep i grunnen skal det gjennomføres
grunnundersøkelser for å avdekke om grunnen inneholder konsentrasjoner av helse - eller
miljøfarlige stoff over normverdien som anses som forurenset grunn.
Tekniske anlegg som skal overtas av kommunen skal ha tekniske planer godkjent av kommunen
og avtale om overtakelse før igangsettingstillatelse
gis. Dersom anlegget skal overtas av
fylkeskommunen skal gjennomføringsplan
være godkjent av Statens Vegvesen.
Før det gis brukstill atelse til ny bebyggelse skal eventuelle støyskjermingstiltak
parkeringsanlegg være opparbeidet eller avtale om frikjøp undertegnet.

og felles

Før bebyggelsen på feltene BBB1 og BKB5 kan tas i bruk skal gangvei i forlengelsen av
Norderhovsgate være oppar beidet. Det samme gjelder for feltene BU2, BKB2 og BKB3 for
gangveien langs disse.

6.12

Utbygging

/ gjennomføring

Det forutsettes inngått utbyggingsavtaler
der det fra kommunens side er ønskelig å regulere
antall boliger i et område, største og minste boligstø rrelse, eller å stille krav til bygningers
utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett t il å kjøpe en andel
av boligene.
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7.

HØNEFOSS

KON SE KVE N SUTRE DNIN G
Områderegulering en fastlegge r rammer for byutvikling og infrastruktur , og m edføre r vesentlige
konsekvenser for miljø og samfunn. Planen skal derfor konsekvensutredes etter plan - og
bygningslovens § 4 - 2. Våren 2018 vedtok kommunen planprogrammet som fastslår hvilke
temaer som skal inngå i konsekvensutredningen . I tillegg er det ønsket ut redning av andre tema,
utover det som er angitt i planprogrammet.
Temaet samfunnssikkerhet,
beredskap og
ulykkesrisiko var angitt i planprogrammet,
men man har i ettertid avklart at det i sin helhet
omtales i risiko - og sårbarhetsanalysen (ROS).
I planarb eidet er derfor følgende temaer konsekvensutredet:
1. Naturmangfold
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Energi og klima
4. Forurenset grunn
5. Vannmiljø
6. Støy forurensning
7. Luftforurensning
8. Landskapsbilde
9. Trafikk
10. Folkehelse
11. Barn og unges oppvekstsvilkår
12. Universell utforming
Utredningstemaene er behandlet hver for seg i egne kapitler i denne rapporten . Behov for
avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger, samt oppfølgende undersøkelser, er vurdert
for hvert tema.
Konsekvensene av å gjennomføre planen fremkommer ved at virkningene er sammenliknet med
virkningene av et referansealternativ
eller "nullalternativ".
Referansealternativet
er en
framskriving av dagens situasjon og trender, uten at t iltakene som denne område reguleringen
legger til rette for er gjennomført . For de ulike temaene redegjøres det for 0 - alternativet kun der
det har spesiell betydning for det aktuelle temaet.
Konsekvensutredningen
er basert på metodikk fra Statens vegvesens håndbok V712
"Konsekvensanalyser".
konsekvenser fremkommer gjennom tre tri nn:
Verdi , som angir hvor viktig temaet er eller hvor verdifulle influensområdene er med hensyn til
det aktuelle temaet.
Omfang , som er en mest mulig konkret og kvantitativ vurdering av hvordan og hvor sterkt et
område påvirkes. Omfanget kan ha både posit iv og negativ retning.
Konsekvens , som er en funksjon av verdi og omfang.
Konsekvensutredning
skal være beslutningsrelevant
i forhold til planvedtaket, og legge r vekt på
det som er mest relevant og sentralt for beslutningen. Formålet er å sikre at hensyne t til miljø og
samfunn blir tatt med i betraktning under utarbeidelse og vedtak av planen. Dette ved å gi en
særskilt vurdering (konsekvensutredning)
av planens virkninger for miljø og samfunn.
Konsekvensutredninger
skal svare på utredningskravet
slik det er definert i planprogrammet.
Beskrivelse og begrunnelse for planens grep og innhold er ikke del av konsekvensutredningen
og
ligger i andre kapitler i områdereguleringens
planbeskrivelse og i kvalitetsprogrammet .
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Naturmangfold

Verdivurdering

over det ak tuelle

området

i og ved Hønefoss

sentrum

Hønefoss sentrum er en by plassert ved krysningspunktet
mellom by og natur. Elva med sine
tilknyttede naturverdier rammer inn byen, og de som bor der har kort vei til registrerte verdifulle
naturområder med hovedvek t på fugleliv og livet knytta til elva.
Det er flere av tiltakene i ny områdeplan for Hønefoss sentrum som vil berøre avgrensede og
verdi satte naturområder . Metodikken for konsekvensvurdering
av naturmangfold følger Statens
vegvesens håndbok v 712, juster t for å passe til dette overordnede plannivået. Utredningen
baserer seg på vedtatt planprogram for områdeplanen.
Planen berører hovedsakelig fire lokaliteter/naturområder,
med følgende verdi (se i kart i Error!
Reference source not found. , side Error! Bookmark
not defined. ):
•
Naturtypelokaliteten
med c - verdi: middels verdi
•
Naturtypelokaliteten
med b - verdi: stor verdi
•
Naturtypelokaliteten
med a - verdi: svært stor verdi
•
Elva med kantsoner: m iddels verdi som potensielt økologisk funksjonsområde for NT- arter
og med landskapsøkologisk korridor.
Tiltakets påvirkning er vurdert for de konkrete elementene i planen som berører natur :
1. Begna bru: Mellom «noe forringet»
og « Forringet».
2. Petersøya inklu dert den nye brua: Mellom «ubetydelig»
og «noe forringet».
3. Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad: « Noe forringet ».
4. Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli: Mellom «noe forringet»
og «forringet
».
5. Kvernbergsund bru: Mellom «ubetydelig»
og «noe forringet ».
6. Tursti langs elvebredden: « Noe forringet ».
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Dette gir følgende konsekvensvurdering:
1. Begna bru: « B etydelig miljøskade
( -- ) ».
2. Petersøya inkludert den nye brua: « N oe miljøskade
( - ) ».
3. Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad: « U betydelig/noe
miljøskade
(0/ - ) » .
4. Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli: « N oe miljøskade/betydelig
miljøskade
( - / -- ) ».
5. Kvernbergsund bru: « Ubetydelig/noe
miljøskade
(0/ - ) ».
6. Tursti langs elvebredden: « U betydelig/noe
miljøskade
(0/ - ) ».
For å redusere negative virkninger er det identifiser t en rekke tiltak. Dette er lokale tilpasninger,
samt oppfølging i anleggsperioden for å unngå unødig miljøsk a de. Det er også foreslått å
gjenåpne dagens fylling me llom Petersøya og land for å gje nopprette naturområdet der til en
tilstand lik den som var f ør fyllingen ble etablert.
Planen legger opp til en økning i antall bruer over elva langs en relativt kort strekning, og det er
viktig å se disse i sammenheng og ikke kun vurdere hver bru isolert. Det anbefales å gjør e en ny
vurdering av hvorvidt det er n ødvendig m ed alle de planlagte burene, og/eller om det er mulig å
slå sammen funksjonene for noen av dem. Dette vil minke den samlede belastningen for elva
gjennom planområdet. For eksempel ved Kvernbergsund bru og ny bru mellom Schjongslunden
og Eikli: Di sse berører samme naturtypelokalitet
og utgjør til sammen stor påvirkning av denne
lokaliteten.

7.2

Kulturminner

og kulturmiljø

7.2.1
Dagens situasjon
Hønefoss har en svært rik kulturarv med verneverdig bebyggelse og fredede anlegg. Den
parallelle fremveksten av skognæring, industri og jordbruk førte til at knutepunktet – og senere
byen - Hønefoss ble utviklet. Områdeplanen for Hønefoss sentrum som denne
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konsekvensutredningen
gjelder, vil berøre flere kulturmiljøer som er ansett som kulturhistorisk
viktige for Hønefoss. Dette gjelder ikke minst de fredede anleggene Hønefoss fengsel og
Riddergården, men det gjelder også andre områder med stor kulturhistorisk verdi:
Nordre torv er byens eldste torv. Området rundt torget har et autentisk uttrykk med bebyggelse
fra siste halvdel 1800 - tallet. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på
Blyberghaugen, men det lille arbeidersamfunnet,
som representerer en annen side av Hønefoss
enn det bevarte velstående bebygde miljøet, er en viktig del av byens historie.
I den delen av Hønefoss sentrum som ligger vest for elva finnes flere store bygårder med en høy
grad av autentisitet og høy arkitektonisk verdi. Industrietableringen
og byen som
handelsknutepunkt
– en viktig del av byens historie og identitet - kommer tydel ig frem her. Den
sentrale delen av Hønefoss, med jugendgårdene og sentrumsbebyggelse i Stabells gate , Storgata
og deler av Søndre torv, har bebyggelse med høy verneverdi. Bebyggelsen viser særlig
variasjonen av stilperioder som rådet siste kvartal 1800 og frem til første kvartal på 1900 - tallet:
jugend, historisme og klassisme. Men også bebyggelse av nyere dato er representert.
Øya - området og Tippen forteller byens industrihistorie. Området er utviklet på grunn av
nærheten til fossen, og flere av bygning ene er viktige industrihistoriske
bygg som i dag til dels
eksponeres på Hønefoss bru, som jugendgavlene på Lloyds, og til dels er innbygd i andre bygg av
nyere dato, slik at de framstår uten sin historiske sammenheng.
7.2.2
Den nye sentrumsplanen
Store deler av Hønefoss sentrum er historiske kulturmiljøer som speiler byens vekst og utvikling.
Graden av autentisitet varierer fra kvartal til kvartal. I denne konsekvensutredningen
er det

relevant å kommentere det overordnede byplangrepet, tillegg til de spesifikke kulturmiljøene,
effekten av planen på kulturmiljø og kulturminner skal utredes.

når

Den nye planen tilrettelegger for transformasjon og fortetting gjennom byreparasjon. Det betyr
at den viderefører og kompletterer eksisterende byplangrep. Hovedfokuset er på å styrke
kvartalsstrukturen
samt forbindelsen mellom Nordre og Søndre Torg. Et viktig grep er å åpne for
at krysset mellom Kongens gate og Hønefoss bru kan forskyves. Hvis dette gjennomføres, vil
Kongens gate kunne framstå som en bygate istedenfor som en gjennomfartsåre - og dermed
barriere - i byen. Forskyvningen gjør at det kan dannes et nytt byrom foran jugendgavlene på
Hønefoss brug, og området Tippen kan få en størrelse som passer med de eksisterende
bykvartalene. Begge deler vil kunne bidra til en komplettering av byveven mellom Nordre og
Søndre Torg, og dermed til at de to torgene bindes sammen..
Planen åpner for at eksisterende gateløp kan forlenges der dette er naturlig for forbindelser og
lesbarhet. Det gjelder Stabells gate, som kan forlenge s opp mot jernbanestasjonen,
og de sørlige
kvartalene i nedre kvadraturen, som kan bli delt opp med gater der det er mulig.
Det er lagt opp til at bebyggelsen i alle områder, bortsett fra på Øya og Tippen, får høyder og
utnyttelsesgrad som samsvarer med de som finnes i nabolaget. Øya og Tippen får en høyere
utnyttelsesgrad og en høyere bebyggelse enn resten av byen.
Flere områder er regulert til hensynssone bevaring. Bestemmelsene skal sikre at den
kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre histori efortellende elementer/kulturminner
bevares og at kulturmiljøenes særpreg og identitet sikres.
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7.2.3
Konsekvens
av planen
Urbaniteten forsterkes ved at Hønefoss’ karakter som en rutenettby videreføres. Byens karakter
forsterkes også av at de romdannende avkutted e hjørnene i gatekryssene, typiske for Hønefoss,
videreføres. Den tette bykjernen får en tydelig avgrensning mot hagebyene rundt, noe som er en
ytterligere betoning av den urbane karakteren. Urbaniteten styrkes også av at Nordre og Søndre
Torg knyttes samm en, ved at byveven kompletteres mellom dem slik at de inngår i et
sammenhengende byromsforløp. Ved at det bygges videre på kulturhistoriske kvaliteter, vil
nabolagskvaliteter
i alle delområdene videreføres.
Alt dette er svært positive konsekvenser av den nye sentrumsplanen.

Den største utfordringen i planen når det gjelder kulturminner og kulturmiljøer, finnes på Øya og
Tippen. Den høye utnyttelsesgraden
som tillates her for å bygge opp under knutepunktet
Hønefoss stasjon på Ringeriksbanen, er en potensie ll trussel for det kulturhistoriske miljøet som
Hønefoss Brug representerer. Men med riktig volumfordeling vil områdene kunne bebygges med
respekt for de kulturhistoriske verdiene på Øya. Med en riktig bygningsstruktur
kan de verdifulle
bygningene framhev es og hele området revitaliseres. Det er i denne sammenheng svært positivt
at planen setter krav om detaljreguleringer
til de fleste feltene, inkludert Øya og Tippen.
7.2.4
Avbøtende tiltak
På Øya og Tippen bør det i detaljreguleringene
sikres at bygningsvolum ene blir fordelt på
områdene på en måte som sikrer at kulturmiljøet Hønefoss Brug og tilknytningen til elva og
fossen ikke svekkes.

7.3

Energi

og klima

Denne konsekvensutredningen
tar for seg energi og klima for Hønefoss områdeplan. Ved å
kartlegge dagens situasjon og et 0 - alternativ er det gjennomgått verdi, omfang og konsekvenser
av plantiltaket. Metoden følger « Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen) » i
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utgangspunktet, og når det i konsekvensutredningen
refereres til verdi, omfang, konsekvense r
og tiltak, er det termer som er definert i denne håndboken. I korte trekk kan termene defineres
som følgende:
•
Verdi i denne sammenhengen, er verdier som kan berøres av tiltaket og av den grunn er
relevant å beskrive som en del av dagens situasjon.
•
Til taket eller «grepet» er i denne konsekvensutredningen
plantiltaket og effekten av den.
•
Omfang dreier seg om hvor sterkt eller hvor mye tiltaket berører verdiene
Konsekvens er samstillingen av v erdi og omfang og medfører en positiv, nøytral eller negativ
konsekvens med en viss styrke
Tilstanden og kapasiteten i høyspentnettet i Hønefoss er god, da industri på Follum et lavere
energiforbruk etter 2011. Det samme gjelder for fjernvarmeinfrastruktur
som og har en god
tilstand med tilgjengelig kapasitet for v idere tilknytninger. Det er og tilgjengelig kjøleinfrastruktur
i deler av midtbyen som gir en meget høy samlet verdi av dagens energiinfrastruktur.
Energiproduksjonen i Ringerike er i dag fornybar, der bioenergi og vannkraft dekker mesteparten
av stasjonær t energibehov. Det er fortsatt noe bruk av olje/parafin, som er i ferd med å fases ut.
Verdien til energiproduksjonskilder
som leverer energi i energiinfrastruktur
er høy. Økt utbygging
i Hønefoss sentrum vil øke behovet for energi. Dette kan forsynes av d agens infrastruktur for
strøm, varme og kjøling, med mindre tilpasninger dersom det gjøres sentralt i Hønefossområde.
Tiltaket vil derfor få lite konsekvens for kraftnett og fjernvarmeinfrastruktur.
En positiv effekt av utbyggingen i tiltaket er at varme - og kjølegrunnlaget øker, noe som er bra
for økonomien i hele fjernvarmesystemet.
Kostnadene for varmeproduksjonsenheter
og
rørinfrastruktur
fordeles da på flere kunder, noe som reduserer kostnaden for energileveransen
for varme og kjøling per kWh. Slik s ett vil tiltaket være positivt for varme - og kjøleforsyning. Det
er også grunn til å anta at utslippene fra fjernvarme er lavere i Hønefoss enn for andre
sammenliknbare byer grunnet lave klimagassutslipp i fjernvarmeproduksjon.
Klimagassutslippene i Ringe rike kommune og Hønefoss - området har gått litt ned de siste årene
som følge av utfasing av olje/parafin til oppvarming og tilknytning til fornybar fjernvarme.
Utslippene fra industri har også sunket litt av samme årsak som for energi. Klimagassreduksjon
ha r en stor verdi i en bærekraftsammenheng,
og det er viktig at det tenkes globalt og handles
lokalt. For klimagassutslippene
er både omfanget og konsekvensene for tiltaket mer omfattende
da klimagassutslippene
skal reduseres mye for å oppnå overordnede nasj onale målene om en
klimagassreduksjon
på 40 %. Ved vurderingen av konsekvens er det en sammenlikning av 0 alternativet med planalternativet/tiltaket.
Det er valgt å legge vekt på trafikk, energi,
oppvarming og anlegg når det ses på de totale utslippene som konsekvens av grepet. Tiltaket er
sammenlignet med et 0 - alternativ noe positivt sett i et klimagassperspektiv,
grunnet trolig lavere
utslipp som resultat av en mer sentralisert bebyggelse. For å bidra til de nasjonale, regionale og
kommunale målene for re duksjon av klimagassutslipp, må det for plantiltaket imidlertid utføres
trafikkreduserende
tiltak og krav om fossilfri anleggsplass.
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7.4

HØN EFOSS

Forurenset

grunn

Planområdet ligger i en del av Hønefoss preget av sentrumsbebyggelse.
Århundrer med
menneskelig akti vitet kan ha gitt opphav til diffus forurensning. Det er registre r t forurensede
lokaliteter og nedlagte kommunale fyllinger innenfor planområdet. På store deler av planområdet
består berggrunnen av alunskifer og løsmassene av antropogent påvirkede fyllmass er.
Arbeider som omfatter gravearbeider i Hønefoss sentrum medfører krav om gjennomføring av
miljøtekniske grunnundersøkelser etter krav gitt i Forurensningsforskriften
kap. 2. Ved funn av
forurensning vil det måtte utarbeides tiltaksplan for forurenset g runn. Tiltaksplanen vil bl.a.
beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for at gravetiltaket ikke medfører negativ konsekvens
for mennesker eller naturmiljø.
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Vannmiljø

Planområdet ligger i en del av Hønefoss preget av sentrumsbebyggelse.
Vannforekomste ne
Randselva, Hønefossen og Storelva ligger innenfor planområdet. Dette er vannforekomster som
tilhører Tyrifjorden vannområde. Århundrer med menneskelig aktivitet som landbruk og industri
kan ha gitt opphav til diffus forurensning. Det kreves egne tillate lser for graving i og ved elven.
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7.6

HØN EFOSS

Støy forurensning

Hønefoss sentrum er i dag preget av støy fra veitrafikk fra fv. 35 som går gjennom sentrum. Om
målet for null trafikkvekst i biltrafikken oppfylles vil det kun være endringer i støy fra jernbanen
når den nye Ringeriksbanen kommer. Ved å legge om trafikken i områdene rundt Hønefoss bru
og stasjonen vil det være støyfølsomme bygg som tidligere har hatt lite støy som nå havner i gul
eller rød sone. I tillegg vil økt bebyggelse langs støykildene føre til at f lere bygg havner i rød eller
gul sone sammenlignet med dagens situasjon.
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Luftforurensning

Hønefoss er trafikknutepunkt
for bil, tog og buss. Her møtes E16, Rv 7, Rv 35 samt
Bergensbanen. Luftforurensing anses å være en utfordring , og det råder bekymri ng for
helsetilstand til utsatte grupper som oppholder seg langs hovedtrafikkårene.
Det antas for øvrig
at det kan være overskridelser av både juridisk bindende grenseverdier og nasjonale mål for
svevestøv og nitrogendioksid langs de sterk est trafikkerte v eiene.
Det bor omtrent 15 000 mennesker i planområdet
og dermed helserisiko .

som potensielt

utsettes for dårlig luftkvalitet

Luftsonekartene over området Hønefoss viser at for dagens situasjon, for 0 - alternativet og for
planalternativ konsentrasjonene a v PM10 overstiger nedre grense for rød sone i henhold til
retningslinje T- 1520 ved Kongens gate, Hønefoss bru, samt ved fasaden ved bygninger langs
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Torvgata og Strandgata. Gul sone er litt større enn rød sone. For planalternativet ligger i tillegg
Arnemann sveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon i gul sone.
Konsentrasjoner av NO2 ove rstiger nedre grense for gul s one i henhold til retningslinje T- 1520 for
nesten hele området, for alle alternativer. Nedre grense for rød sone overstiges for deler av
området ut fra de mest trafikkerte veiene. Som for PM10 er k onsentrasjoner av NO2 høyest for
planalternativ og Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon ligger
i gul og rød sone .
Det vil være omlegging av trafikken til bruene (planalternativ)
som har størst negativ konsekvens
for luftkvalitet i Hønefoss. Der det etableres nye veier eller trafikk flyttes over på veier som har
lite trafikk i dag og det samtidig ligger bebyggelse som er følsomt for luftforurensning i nærhet en
vil det ha en negativ konsekvens med økt luftforurensning.

7.8

Landskapsbilde

Under tema landskapsbilde vurderes konsekvensene for den romlige og visuelle opplevelsen av
omgivelsene. Området ligger innenfor Landskapsregionen innsjø - og silurbygdene på Østlandet,
Tyrifjorden. De viktigste overordnede landskapstrekkene i Hønefoss sentrum er de distinkte
topografiske nivåene :
0. Elvenivået – elvene med fossen, flomlandskapet og de frodige kantene med tydelig naturpreg
1. Bynivået – den flate sletten, med kvarta lsbyen og småhusbebyggelse
2. Hau gene/de grønne skrentene som den nære rammen rundt byen
3. Åsene - den større avgrensningen av landskapsrommet mot horisonten
Landskapet i og omkring planområdet er ikke av nasjonal viktighet, men lokalt er landskapsbildet
av stor betydning, spesielt knyttet til opplevelsen av bynær natur. Landskapsv erdiene som
berøres av tiltaket er naturen langs elvedraget Storelva , opplevelse av visuell kontakt mellom
byen og det omkringliggende landskapet (ås - og bakkelandskapet),
samt fjern virkning av ny
bebyggelse fra det omkringliggende landskapet.
Planforslaget innebærer fortetting av bykjernen med ny bebyggelse med volumer som i
tilgrensende nabolag. Den høyeste utnyttelsen foreslås på Øya - området og Tippen, samtidig som
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Hønefoss bru vr is for å skape en akse i Kongens gate, som ny byboulevard. Gatestrukturen
forsterkes ved å trekke de blågrønne strukturene inn mot bykjernen gjennom hovedgatene. Det
foreslås regulert nye forbindelser over Storelva og Begna. Det planlegges også tilretteleg ging
langs elven/elvekanten med brygge og urban utformet elvepromenade nærmest Hønefossen. Det
planlegges fem nye broforbindelser.
Ny bebyggelse mot elva ved Hønefoss bru styrker Hønefoss’ identitet som kompakt kvartalsby og
styrker kontrasten mellom natu r og by, som er Hønefoss´ identitet i dag. Men dette vil gi mindre
sikt og kontakt med elva fra byen over Tippen. Tilrettelegging langs Storelva gir flere muligheter
for å oppleve landskapet, samtidig som naturpreget reduseres på tilrettelagte områder. Bro er
over elva skaper nye steder for opplevelse av elvelandskapet, men svekker opplevelsen av
sammenhengende elvelandskap. Opparbeiding av gater vil kunne definere bylandskapets
kvadratur og siktelinjer klarere .

7.9

Trafikk

Totalt sett er dagens trafikksitua sjon i Hønefoss preget av ensidig tilrettelegging for bil, også i
sentrum der det er tydelige negative konsekvenser av høy bilbruk og dårlig tilrettelagt for
alternative reisemidler. De negative konsekvensene inkluderer tidvis dårlig framkommelighet
og
kø, forsinkelse og variabel reisetid for bussen, barriereeffekt av hovedveien for myke trafikanter,
relativt høy ulykkesrisiko, samt støy og luftforurensing. Dette gjenspeiler seg i høy bilandel
(75%) på reiser i Hønefoss - området.
Dagens situasjon har forbed ringspotensial når det gjelder følgende forhold:
• Biltrafikkmengde med påfølgende negative effekter for byliv og myke trafikanter
• Trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter
• Tilrettelegging for, og bruk av, gange og sykkel
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•
•

Prioritering av buss for korte re og jevnere reisetid, og dermed økt bruk
Arealbruk knyttet til trafikkformål og barriereeffekt av dette

Dagens trafikksituasjon vurderes til å være mindre god med vesentlige forbedringspotensial.
Den
høye trafikkmengden og de negative konsekvensene av d enne påvirker alle beboere i Hønefoss,
samt de som kommer til byen for arbeid, studier, handel og/eller fritid.
Foreslått områderegulering innebærer oppgradering av infrastrukturen
og bedre tilrettelegging
for gående og syklende, samt økt prioritering av buss med kollektivfelt og signalprioritering.
Veikapasiteten vil reduseres noe gjennom smalere kjørefelt og reduserte fartsgrenser og
parkeringstilgangen
i sentrum reduseres og styres. Samtidig opprettholdes veinettets robusthet
gjennom dimensjonering for buss og vogntog/lastebil på nødvendige trasée r og opprettholdelse
av biltrase er og venstresvingefelt i sentrum der nødvendig for trafikkavviklingen.
Det er viktig å se tiltakene i lys av ny Ringeriksbane, som koordinert med andre tiltak kan gi
kollektiv - t rafikken et løft, også lokalt. En utbyggingsstrategi
som fokuserer utbygging i Hønefoss
sentrum og begrenser det ellers er viktig for å klare ønsket utvikling.
Enkelte spesifikke tiltak er trukket ut og vurdert særskilt i forhold til innvirkning
er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

på trafik k, disse

Bedret tilknytning til stasjonen, både for bil (innfartsparkering),
kollektivt og med gang - og
sykkel
Nye/utbedrede gang - og sykkelbruer
Nye kollektivbruer
Nye veiforbindelser for bil (bru over Begna, vridning av landkaret på Hønefoss bru), i
utgangspunktet ikke for styrket kapasitet, men bedret lokal tilgjengelighet
Ombygging fra vei til gate mht. arealbruk/tverrsnitt
Sammenhengende sykkelveinett med separering av syklende og gående
Sykling på gangareal i sentrum
Tilgjengelighet for og aktiv p rioritering av buss
Tilgjengelighet for næringstrafikk (spesielt varelevering)
Parkeringstiltak (prioritering av p - areal, langtidsparkering parkering i utkanten av bykjernen,
innfartsparkering,
forslag til endret parkeringsnorm, osv.)
Busstasjonen – kompri mert, men tilpasset fleksibel drift, utvikling av busstorv
Adkomst til Tippen og Sentrumskvartalet
p - hus (kryss i Kongens gate)

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til dagens situasjon
(mht. utbygging av infrastrukt ur) og nullalternativet (mht. trafikkøkning). Konsekvensgraden av
et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang.
Konsekvenser av områdereguleringsplanen
vurdering i kursiv):
•
•

•
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er vurdert i forhold til følgende temaer (med

Tilbud til gående og syklende – stor utbedring av infrastruktur gir bedre tilrettelegging for
gående og syklende og vil gi økt andel sykling/gåing – svært positiv
Kollektivtilbud – noe bedring av prioritering på strekninger og i kryss gir bedre
framkommelighet,
kortere reise tid og bedre punktlighet for lokalbusser og andre busser.
Tilrettelegging for kobling til stasjonen for, samt pendelsetting av, lokalbussene vil bedre
kollektivtilbudet.
Vil bidra til økt bussbruk – positiv
Trafikksikkerhet – sannsynlig bedring pga. bedre tilrettelegging for alle trafikgrupper, lavere
hastighet, tydeligere gateløp og separering av trafikantgrupper
på strekninger med høy
trafikk – svært positiv
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Veikapasitet – begrenset reduksjon i veikapasitet pga. hastighetsreduksjon,
innsnevring av
kjøreba ne og kantstopp for buss (som bedrer forholdene for andre trafikantgrupper).
Modelltest viser fortsatt akseptabel kapasitet og liten endring i reisetid for bil – negativ
Trafikkmengde – lik belastning som i dag, på tross av befolkningsvekst – nøytral
Nærin gstransport – dagens robusthet opprettholdes gjennom kapasitet i viktige kryss.
Framkommelighet for næringstransport på viktige strekninger like god/bedre enn i dag –
nøytral

Totalt sett vil områdeplanen, såfremt identifiserte tiltak gjennomføres, ha en positiv innvirkning
på trafikksituasjonen
i Hønefoss. Flere av tiltakene må følges opp i neste fase, samt mer generelt
av kommunen og veieiere.

7.10

Folkehelse

I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjon gs lundens mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger seg langs Storelva
rundt hele Schjongslunden.
Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som skaper
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og gående. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.
I denne utredningen avgrenses folkehelse til faktorer i det ytre miljø som påvirker positivt eller
negativt befolkningens helse og trivsel. Det legges særlig vekt på mulighetene for fysisk aktivitet
og møteplasser i det offentlige rom.
Andre tema dekker de viktigste perspektivene med folkehelse, men folkehelse er et viktig
perspektiv i planleggingen og verdien settes derfor til middels.
I denne saken er det snakk om en overordnet plan ( områderegulering ) og ikke et konkret
prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, bestemmelser mv. ) som skal utredes
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og vurderes opp imot dagens plansituasjon.
konsekvensutredning .

Det blir derfor også snakk om en overordnet

I forhold til gjeldende plan for området kan vi vi si at vi forventer en forbedring be folkningens
«folkeheldesituasjon»
innenfor planområdet, men at denne ikke får stort utslag. Dette må også
ses i lys av at flere andre relevante temaer for folkehelsen får sine vurderinger i andre KU notater.
Vi har også gjennomgått s jekkliste for påvirkn ingsfaktorer (fra Helsekonsekvensutredning).
ser at relevante og viktige påvirkningsfaktorer
er dekket av de ulike KU- notatene.

Og

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til middels/noe positiv.

7.11

Barn og unges oppvekstsvilkår

Det bor få barnefamilier i sentrum, spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente
mønsteret med at eldre flytter til sentrum, og barnefamiliene overtar eneboligene i utkanten. Vi
har den klassiske utfordringen for byboligene med å gi de stor nok uteplass samt skjerming mot
trafikkstøy. Det bygges og planlegges boliger i sentrum. Det bygges også mye i utkanten av
byen .
I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongs lundens mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger seg langs Storelva
rundt hele Schjongslunden.
Dagens infrastru ktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som skaper
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og gående. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.
I denne saken er det snakk om en overordnet plan ( områderegulering ) og ikke et konkret
prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslag et (formål, bestemmelser mv. ) som skal utredes
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og vurderes opp imot dagens plansituasjon.
konsekvensutredning .

Det blir derfor også snakk om en overordnet

I forhold til gjeldende plan for området kan vi vi si at vi forventer en forbedring
oppvekstsvilkår innenfor planområdet , noe som gir et positivt omfang.

av barn og unges

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til stor positiv.
Det er gjort en avgrensing mot tema friluftsliv, idrett og aktivitet for alle, ved at dette notatet
bare er barn og unges bruk av områdene. Det gjøres også en avgrensning mot trafikk og
tilgjengelighet ved at dette notatet vurderer hvordan gang - og sykkelveier bidrar til kobling mot
nærmiljøområder for barn og unge.

7.12

Universell

ti lgjengelighet

Områdereguleringen
for Hønefoss legger til rette for bedre
planområdet. Området inneholder et viktig knutepunkt og
viktig at er universelt utformet. Busstasjonen ligger midt i
planforslaget vil styrke den visuelle koblingen med Søndre
gaterommet med grønnstruktur.

universell utforming innenfor
flere kommunikasjonslinjer
som det er
sentrum og er lett tilgjengelig i dag,
torv gjennom møbleringe n av

Viktige kommunikasjonslinjer
er blant annet Hønefoss bru, gangbru som går parallelt med
Hønefoss bru og Kvernbergsund bru. Begge vegbruene har i dag smale fortau som hindrer
framkommelighet
for de myke trafikantene. Plan forslaget legger opp til tiltak som vil prioritere
areal til de myke trafikantene og bedre situasjonen for alle brukergrupper.
Prinsippet «fra veg til gate» og møbleringen av gatene er et viktig satsningsområde for universell
utforming. De gående skal ha høyest prioritet i de aller fleste gatene i sentrumskjernen,
med
fortau og oversiktlige og trygge trafikkløsninger . Enhetlige kryssløsninger og gatesnitt vil gi bedre
lesbarhet og gjøre det enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å bevege seg i bye n.
Sentrumskjernen og boligområdene ligger i en del av planområdet som er relativt flatt.
Planforslaget legger opp til å videreføre og reparere kvartalsstrukturen.
Kvartalsstrukturens
rutenett bidrar til at sentrum har en logisk struktur det er enkelt å orientere seg i.
Hønefoss har en tilnærmet helhetlig turvei langs elva kalt «Elvelangs». I tillegg til dette finnes
det en rekke turområder og grøntområder innenfor planområdet. Områdene er ikke tilrettelagt
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Planfo rslaget legger opp til at deler av «Elvelangs»
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skal ha universell utforming, mens andre områder skal få en møblering og funksjon som gjør at
områdene kan benyttes av flere med funksjonsnedsettelser.
Planforslaget legger opp til flere nye gangbruer som vil bedre forbindelsesmulighetene
på tvers
av elvene, gjøre elverommet mer tilgjengelig, og redusere barrierevirkningen
elven har i dag.
Flere nye bruforbindelser gir korte avstander mellom og god tilgang til flere viktige funksjoner i
sentrum.
I planforsla get er det lagt opp til fortetting i store deler av sentrum med en blanding av bolig og
næring. Det er foreslått en høykommersiell handelssone for detaljhandel rundt Søndre Torv, og
det er avsatt areal til fremtidig skole og barnehage sentrumsnært. Til sam men vil dette føre til
kortere avstander i sentrum til de daglige gjøremål for alle, uavhengig av funksjonsevne.
I forhold til gje ldende plan for området vil tiltakene i planforslaget bidra til at Hønefoss blir mer
universelt utformet, noe som vil være en positiv konsekvens av områdeplanen.
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Sam let vurdering
Planforslaget legger til rette for en utvikling som samlet sett har positive konsekvenser. Planen
bygger opp under nasjonale, regionale og lokale mål om utvikling rundt knutepunkter og
fortetting i se ntrale, kompakte områder med boliger, handel og arbeidsplasser uten å øke
transportbehovet.
Særlig for temaene trafikk, klima og energi, miljø og forurensning er planen positiv. Dette er
fordi planen inneholder en rekke tiltak for å begrense biltrafikken i sentrum og å tilrettelegge for
gående, syklende og kollektivtilbud.
Reduksjon av trafikkmengden medfører også en reduksjon i
støy og forurensning fra veitrafikk som er den største utslippsfaktoren i dag. Planen bygger opp
under de store statlige infrastr ukturinvesteringene
som kommer gjennom ny E16 og
Ringeriksbanen. Likevel vil planen på kort sikt medføre at flere boliger blir bygget i områder
preget av støy og dårlig luftkvalitet.
Gjennom en satsning på tilrettelegging for gående og syklende, samt en s tyrking av
grønnstrukturen i byen vurderes planen å innebære en liten forbedring av folkehelsesitasjonen
barn - og unges oppvekstsvilkår.

og

De nye bruene vil kunne ha en negativ konsekvens for naturmangfoldet i og i tilknytning til elva,
men med hjelp av avbøtende tiltak som fokus på utforming og restriksjoner på anleggsperioden
vil denne konsekvensen bli mindre. En styrking av rutenettstrukturen
og opprusting av Kongens
gate er positiv i forhold til kulturminnehensyn.
Tillatte høyder og utnyttelse vil i de fleste områder
ikke bryte for mye med eksisterende bebyggelse i de ulike nabolagene. Den planlagte utnyttelsen
av områdene på Øya og Tippen vil utfordre kulturminnehensynene
der.
Samlet sett vurderes planen å ha positiv konsekvens for Hønefoss og Ringe rike. De fleste
utredningsteamene
viser at planen drar i en positiv retning. De fleste negative konsekvenser
kunne minimeres ved hjelp av avbøtende tiltak.

vil
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RI SI KO - OG SÅRB ARH ET SAN AL YSE
Det er gjennomført
områdeplan

risikovurderinger
kommunens

en ROS- analyse i henhold til plan - og bygnings lovens § 4 - 3 i forbindelse med prosjektet

Hønefoss sentrum.
og Direktoratet

ROS- analysen følger metodikken
for samfunnssikkerhet

beskrevet i NS 5814:2008

Krav til

og beredskap sin veileder « Samfunnssikkerhet

i

arealpl anlegging».

ROS- analysen er basert på foreliggende

dokumentasjon

uønskede hendelser som vil kunne få konsekvenser

om prosjektet

pr. 30.10.2018 , og vurderer aktuelle

for følgende samfunnsverdier;

Liv og helse, Stabilitet

og

med deltakere fra prosjektgruppen

til

Materielle verdier.
Det ble gje nnomført et eget analysemøte
Rambøll/DRMA og Ringerike kommune.

på Hønefoss den 23.10.2018
Hensikten med analysemøtet

var å kartlegge aktuelle risikoforhold

og

mulige uønskede hendelser, vurdere risiko og aktuelle tilt ak for videre oppfølging. Resultatene har videre blitt
sammenstilt

i denne rapporten,

som også har vært på høring hos de involverte

parter i arbeidet med

analysen.
Følgende temaer, aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold

er kartlagt og vurderes i ana lysen:

Naturrisiko:
1.

Elveflom

2.

Overvannsflom

3.

Kvikkleireskred

4.

Masseutglidning

5.

Radon

og jordskred

Andre uønskede hendelser:
6.

Trafikkulykker

7.

Utslipp av farlige stoffer

8.

Svikt i fremkommelighet

9.

Brann i bygninger

for nødetater

10. Dambrudd
11. Svikt i vannforsyning/avl

øp

12. Grunnforurensning
13. Kriminalitet

Risikonivået

og tilsiktede

hendelser

som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål

for de aktuelle identifiserte

tabellen nedenfor sammen med en vurdering av kunnskapsgrunnlaget
kvalitativ
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Risikonivå

pr. konsekvenstype/samfunnsverdi

ID

Uønsket

Sannsynlig

nr.

hendelse

- het

1

Elve flom

Sannsynlig

Verdi

for aktuelle

identifiserte

Konse -

hendelser.

Risikonivå

Usikkerhet

Endring

Lav

Uendret

Middels

Redusert

Middels

Uendret

Middels

Uendret

Middels

Redusert

Mi ddels

Redusert

Middels

Redusert

kvens
Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

En viss fare

Materielle

Farlig

verdier
2

Overvannsflom

Sannsynlig

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

En viss fare

Materielle

Farlig

verdier
3

Kvikkleireskred

Mindre

Liv og helse

Kritisk

sannsynlig

Stabilitet

Kritisk

Materielle

Kritisk

verdier
4

Masse utglidning

og

Mindre

Liv og helse

En viss fare

sannsynlig

Stabilitet

-

Mate rielle

En viss fare

jordskred

verdier
5

Langvarig
eksponering

for

Mindre

Liv og helse

Kritisk

sannsynlig

Stabilitet

-

-

Materielle

-

-

helseskadelige
radonkonsentra

verdier

sjoner
6

Trafikkulykker

Sannsynlig

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

En viss fare

Materielle

-

-

verdier
7

Utslipp av

Mindre

Liv og helse

Kritisk

farlige stoffer

sannsynlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle

-

-

verdier
8

Svikt i

Lite

Liv og helse

Kritisk

fremkommelig -

sannsynlig

Stabilitet

En viss fare

het for

Materielle

nø detater
9

Brann i

Uendret/
Redusert
Høy

Kritisk

foreslåtte

verdier
Sannsynlig

bygninger

ved
tiltak

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

-

Materi elle

Farlig

-

Middels

Uendret

Middels

Uendret

Lav

Redusert

verdier
10

Dambrudd

Lite

Liv og helse

Farlig

sannsynlig

Stabilitet

Farlig

Materielle

Farlig

verdier
11

Sannsynlig

Liv og helse

-

-
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ID

Uønsket

Sannsynlig

nr.

hendelse

- het

12

Verdi

Konse -

Risikonivå

Usikkerhet

Endring

Lav

Redusert

kvens

Svikt i

Stabilitet

En viss fare

vannforsyning/

Materielle

-

-

avløp

verdier
Liv og helse

-

-

Grunn -

Mindre

Stabilitet

-

forurensning

sannsynlig

Materielle

Kritisk

verdier
13

Kriminalitet

og

-

-

-

-

Uendret/

tilsiktede

Redusert

handlinger

Høy

ved
foreslåtte
tiltak

Tre ( 3 ) av hendelsene er vurdert å utgjøre en høy risiko (rødt område). For alle disse hendelsen er det
foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens
•

Elveflom (1)

•

Overvannsflom

•

Brann i bygninger (9)

ID - nummer i parentes):

(2)

Seks ( 6 ) av hendelsene er vurdert å utgjøre en middels risiko (gult område).
foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens
•

Kvikkleireskred

•

Radon (5)

•

Trafikkulykker

•

Damb rudd (10)

•

Svikt i vannforsyning/avløp

•

Grunnforurensning

For alle disse hendelsen er det

ID - nummer i parentes):

(3)
(6)
(11)

(12)

Tre (3) hendelser er vurdert som lav risiko. Det er også foreslått ytterligere

tiltak for oppfølging for samtlige

av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens I D - nummer i parentes):
•

Masseutglidning

•

Utslipp av farlige stoffer (7)

•

Svikt i fremkommelighet

Risiko tilknyttet

og jordskred (4)

kriminalitet

for nødetater (8)

og tilsiktede

ikke satt , men d et er også redegjort

handlinger

for muligheter

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte
av planbestemmelser

(13) er mtp. risikonivå (sannsynlighet

og konsekvens)

til oppfølgende tiltak for dette i videre planlegging.

tiltakene,

enten i forbindelse med videre planlegging,

utforming

eller oppfølging ifm. detaljreguleri ngsplaner og byggesaker vurderes det at risikoen vil

kunne ivaretas. De foreslåtte planene slik de foreligger vurderes å ikke gi økt risiko for noen av de vurderte
hendelsene og risikoforholdene.

For 6 av de vurderte hendelsene vurderes det at foreslåtte

medføre en bedring i forhold til dagens situasjon.
De foreslåtte tiltakene er vis t i påfølgende tabell .
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Oversikt

over foreslåtte

tiltak

for videre

oppfølging.

Tilknyttet
uønsket(de)
ID

1

hendelse(r)

Elveflom

1

Elveflom

1

Elveflom

Tiltak

Oppfølging

- Etable re hensynssone for elveflom med

- Forslag til hensynssone for

utgangspunkt

planavgrensning

i flomsoneberegninger

for 200 - års

områderegulering

Ikke tillatt med nye bygg/infrastruktur

utførte flomsoneberegninger.

(sikkerhetsklasse

- Hensynssone basert på

F2) i 200 - års flomsone. I

flomsoneberegninger

tillates etablering

innarbeides i kommuneplanens

av bygg forutsatt

tilst rekkelig

bør videre

sikring.

arealdel når denne skal rulleres.

- Kra v til sikker byggehøyde for nye bruer som

- Innlemmes

i planbestemmelser

- Innlemmes

i planbestemmelser

etableres (kort 69,5+)
må

legges over 20 - års flomnivå (kote 68+)
- Åpning av flomvei mel lom Petersøya og
"fastlandet"

Elveflom

basert på

skravert område for flomsone 200 - år kan det

- Nye gangveier som etableres (elvelangs)

1

i

flom.

- vil øke elvas tverrsnitt

- Vurderes i videre planlegging

i dette

området som kan bidra til å redusere flomnivå
her.
- Ved eventuell etablering
brukonstruksjoner

1

Elveflom

av nye

- Vurderes i videre planlegging

i elven må det hensyntas

risiko for drivgods i elva som kan medføre
skader på brukar.
- Arnemannsveien,

Stabells gate , Kirkegata og

Kongens gate/Owrens

gate foreslås opparbeidet

som hovedoppsamlingsgater

2

Overvannsflom

for overvann.

utbygging

overvannshåndtering
kommunens

Storgata som viktig avskjæringsgate

bru.
for

håndtering

for

som sikrer at

gatene via Tippen eller Kvernbergsund

iht.

retningslinjer

og overvannsløsninger

sentrum vil fungere som tilførselsveier

bør innlemmes i planen.

mot

etableres

og avskjæringsgater.

lig gende gaten i sentrumskvadraturen
viktigste

for

av overvann ivaretas

overvann fra Søndre Torv. Øvrig gatenett i

- Kongens gate/ Owrens gate er den lavest

- Følges opp i videre planlegging.

og den

samlegaten for overvann.

Sammen med avskjæringsgatene
Overvannsflom

Rekkefølgebestemmelser

Vannet ledes videre ut mot Storelva fra disse

hovedoppsamlingsgater

2

- Følges opp i videre planleggin g.

opparbeidet

foreslås disse

med blågrønne gatesnitt med grønt

area ler/fordrøyning

i regnbed og ev t.

overvannsbasseng.
- I Stabells gate foreslås ku n
over vannshåndtering
2

Overvannsflom

- Overvannshåndtering
Tippen/Kongens

i renner.
fra Arnemannsveien

mot

- Følges opp i vid ere planlegging.

gate må avklares i videre
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Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

planer (gatesnitt
fordrøyning

vil avgjøre muligheter

for

og grønne arealer.

- Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger
17. Oppfølging av kvikkleirerisiko
3

Kvikkleireskred

Veileder «Bygging i kvikkleireområder
Veileder ved arealbygging

i TEK

iht. til NVE
–

- Følges opp i forbindelse med
de taljprosjektering

av bygg og

byggesøknader

og

byggesaksbehandling».
- Plan - og byggesaksarbeid
Forekomster

av kvikkleire

utenfor faresoner:
må kartlegges og

skredfare vurderes ved inngrep i områder med
marin leire. Dersom kvikkleire
3

Kvikkleireskred

topografien

- Følges opp i forbindelse med
detaljprosjektering

av bygg og

byggesøknader

blir påvist og

til sier at skredfare kan være

tilstede, anbefales at de samme krav legges til
grunn for den geotekniske
ved byggevirksomhet

3

Kvikkleireskred

prosjekteringen

som

innenfor faresoner.

D ersom det etableres bru mellom Petersøya og

Risiko forhold som må ivaretas

Vesterngata

ifm. ev t. detaljprosjek tering

må denne vurderes mtp. kvikkleire

og faresonen Støalandet.
Fundamenteringsarbeider

for eventuell bru vil

kunne berøre grunn og strømmningsforhold.
Tiltak ifm. mindre tilbygg og nødvendig

- Følges opp i forbindelse med

nybygging

det aljprosjektering

i tilknytning

til eksisterende

bebyggelse:

byggesøknader

- Oppfølging av krav til byggegrenser
3

Kvikkleireskred

skråningskant

mot

i ravinert terreng beskrevet i NVE

sin veileder «Veiledning ved små inngrep i
kvik kleiresoner».

I ravinert leirterreng

må

nybygg ligge i en avstand av minst 2 x
ravinedybden

fra topp skråning.

Ved kortere

avstand til topp skråning bør geoteknisk
sakkyndig kontaktes.
tilleggsbelastning

For å unngå

på grunnen, bør vekten av

utgravde mas ser for kjeller minst tilsvare
4

Masseutglidning

vekten av tilbygget.

og jordskred

transporteres

Gravemassene

direkte bort fra området til sikkert

deponeringssted.
Anlegning av veier bør gjøres slik at veier
legges lengst mulig vekk fra skråningstopp.
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Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

- Vurdere muligheter

for å definere soner langs

-

elveleier der det er bratt og løsmasser som kan
omfattes av bestemmelse
4

Masseutglidning
og jordskred

- Tilrettelegging
5

for radonsikring

for trafikkrestriksjoner

Trafikkulykker

trafikksikkerhet

Trafikkulykker

forbudt o.l.).

vurderes ifm. detaljregulerin

7

Utslipp
stoffer
Svikt

8

av farlige

tilrettelegging

med fokus på

(kampanjer/redusere

elighet

for nødetater

detaljreguleringsplaner.

Brann

i bygninger

av bilbruk

p - arealer o.l.)

Dambrudd

Svikt
11

i

vannforsyning/
avløp

etter initiativ fra

kommunen
- Bør vurderes i videre
planarbeidet

brannvesenet

den for bruk av

ifm. prosjektering

ny bru.

Dette vil kunne bidra til å gi
kortere innsatstid/alternative

adkomstmuligheter

fremkommelighet
utarbeidelse

fra Eikli – det bør

til området.

i bygg og

- Følges opp i forbindelse med

for brannvesen ifm.

detaljregulering

av reguleringsplaner.

dameier ved utbygging

av

enkeltområder.

- Krav om felles pla nlegging/involvering
10

- Iverksettes

Schjongslunden/Ringeriksgata

- Oppfølging av brannsikkerhet
9

- Følges opp i

- I planen legges det opp til mulig ny bru til

brannkjøretøy.

i

- Følges opp i videre planlegging

for myketrafikanter

vurderes å tilrettelegge

fremkomm

g

må vurdere behov for spesielle

trafikksikkerhetstiltak

- Vurdere aktuelle tiltak for reduksjon
Trafi kkulykker

- Følges opp i videre planlegging

og må ivareta myke trafikanter
- Detaljregulering

Trafikkulykker

på

(bruk av

- Kryssutforming

6

av bygg og

der dette kan ha effekt på

enveiskjøring/innkjøring

6

- Følges opp i forbindelse med
byggesøknader

bestemte strekninger

6

iht. krav i TEK

detaljprosjektering

- Vur dere muligheter
6

(F.eks.

tillates ikke) .

17

Radon

planarbeid

som ivaretar et bel te

av blan dingsskog/vegetasjon
snauhogst/flatehogst

- Vurderes i videre

av

- Anbefales utarbeidet

i områder nært

som

planbestemmelse.

damanlegg.
- Utbygging av nye boliger må ikke skje før nye

- Krav til rekkefølgebestemmelse

systemer for vann - og avløp har blitt etablert.

som følges opp i

Rekkefølgekr av bør inn i bestemmelsene.

reguleringsplaner

vedtatt planen med rekkefølgekrav

Å få

som her
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Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

beskrevet innebærer at man er et skritt
nærmere å få oppgradert

dagens løsninger.

- Tiltaksp laner ved forurenset
Ved gravearbeider
miljøtekniske
forurenset
Grunnforurensning

- Følges opp gjennom

grunnundersøkelser

er påvist

planbestemmelser

og

d etaljregulering

grunn, skal det utarbeides

tiltaksplaner.
12

grunn

i områder hvor det gjennom

Tiltaksplanen

et terrenginngrep

vil beskrive hvordan

skal gjennomføres

i henhold

til lov verk slik at hensyn til mennesker og
naturmiljø

ivaretas. I tiltaksplanen

vil også ev.

nødvendige tiltak for å hindre spredning av
forurensning
syredannende

eller problematikk

knyttet

og/eller radioaktivt

til

berg.

- Oppfølgende undersøkelser

- Følges opp gjennom

I forkant av søknad om IG for grunnarbeider

i

Hønefoss sentrum anbefales det at det i hvert
tilfelle gjennomføres
grunnundersøkelse
Grunnforurensning

Miljødirektoratets
«Helsebaserte

og

detaljregulering

miljøteknisk
i henhold til krav gitt i

Forurensningsforskri
12

planbestemmelser

ftens kap. 2 og
veileder TA - 2553/2009,

tilstandsklasser

grunn». I prosjekter

for forurenset

hvor det er forventet

å

komme i kontakt med berg, anbefales det at
berggrunnen
syredannende

prøvetas for å avgjøre om den er
eller radioaktiv.

- Oppfølging av kriminalitetsforebyggende
Kriminalitet
13

tilsiktede
handlinger

og

hensyn i videre planlegging/detaljreguleringer.
Ved større endringer/utbygginger
omfatter

som særlig

arealer med samling av større

menneskemengder
innspill til planene.
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- Følges opp i videre planlegging

bør Politiet rådføres/bes

om
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9.

AN DRE VIRKNIN

Fremtidsbilde

9.1

69 ( 73 )

Overordnede

GER AV PLAN FORSLAGE T

av Hønefo ss

planer

Områdeplan for Hønefoss sentrum bygger på og følger opp målet i kommuneplanens
samfunnsdel – Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet . Det legges
til rette for fortetting og vekst i Hønefoss for å bygge opp under de store
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samferdselsinvesteringene
som kommer. Planforslaget inneholder grep for å forbedre
trafikksituasjonen
i byen ved å tilrettelegge kolle ktivtransport, gange og sykkel.

9.2

Stedets

karakter,

byform,

estetikk

Områdeplanen legger opp til en vesentlig fortetting i de sentrale delene av byen. For å sikre
eksisterende kvaliteter og skape nye, tar planen hensyn til og bygger videre på de historiske
kulturmiljøene og identitetsskapende
faktorene i dagens Hønefoss.
Det viktigste prinsippet er å bevare og styrke kvartalsstrukturen
som den grunnleggende
strukturen i byen. En hovedregel er at kvartalene skal ha høyere bebyggelse mot nord - øst og
lavere mot sør - vest for å sikre gode solforhold på interne felles uteoppholdsarealer.
Hvert kvartal
skal så langt det er mulig sees på samlet.
Det stilles krav til at ny bebyggelse skal ta hensyn til og tilpasses eksisterende
størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignende.

9.3

Rekreasjonsinteresser

/ rekreasjonsbruk

bebyggelse mht.

/ uteområder
Planforslaget innebærer en satsning på
grønnstrukturen i sentrumsområdet . Byen s torg
sikres som viktige offentlige byrom og
tilknytningen mellom disse og de grønne
områdene Søndre park, Petersøya og
Schjongslunden styrkes. Samtidig legges det til
rette for flere byrom, samt lekeplasser og
uteoppholdsarealer med høy kvalitet i
kvarta lene.
Schjongslunden gjøres mer tilgjengelig gjennom
to nye gangbruer i hver ende av Ringeriksgata.
Brua i øst vil også tilgjengeliggjøre
Krakstadmarka for innbyggerne i Hønefoss
sentrum. Samtidig styrkes forbindelsen mellom
Petersøya og Schjongslunden ve d at elvelangs
forlenges på denne strekningen.

Elvelangs

9.4

Kriminalitetsforebygging
Planen antas å kunne virke kriminalitetsforebyggende
ved å legge til rette for at mennesker bor
og arbeider i de samme områdene, og at det derfor vil være mennesker til stede ti l alle tider på
døgnet. Vissheten om at det er «folk i nærheten» kan skape trygghet, og øde områder reduseres.

9.5

Økonomiske

konsekvenser

for kommunen

Planen vil direkte og indirekte ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Det planlegges for
flere infrastr ukturtiltak som helt eller delvis vil finansieres av kommunen. Samtidig vil
befolkningsvekst i sentrum medføre behov for investering i sosial infrastruktur som skoler og
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barnehager. Samtidig vil kommunen oppleve positive økonomiske konsekvenser
økt befolkning som bor, jobber og bruker byen i hverdagen.

9.6

Eiendomsmessige

konsekvenser

som følge a v en

for grunneiere

Planen legger opp til en helhetlig planlegging av de enkelte kvartalene. Dette medfører at
utvikling i de fleste kvartaler krever samarbeid mellom de enkelte grunneiere om en felles
detaljregulering.
Det er behov for grunnerverv og i noen få tilfeller langs Hønengata og langs Kongens gate må
bygninger rives for å gj ennomføre de trafikale grepene.

Illustrasjonene

9.7

Konsekvenser

viser de bygningene

som må rives til fordel

for de trafikale

grepene

for næringsinteresser

Planen vurdere s å ha positive konsekvenser for næringsinteresser ved at det legges til rette for
at flere mennesker skal kunne bo, handle og arbeide i Hønefoss sentrum. Økt befolkning vil
medføre økt kundegrunnlag for forretninger og flere arbeidstakere og kunder for an dre bedrifter.

9.8

Interessemotsetninger
Den planlagte fortettingen av Hønefoss er nødvendig for å håndtere den befolkningsveksten som
antas å komme til byen i årene etter byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen. Det er nødvendig å
kanalisere denne befolkningsv eksten til Hønefoss sentrum for å unngå ytterligere byspredning og
nedbygging av natur - og landbruksområder og dermed øke allerede eksisterende problemer
knyttet til trafikk, støy og luftforurensning.
Fortettingen krever at vi bygger flere boliger i områd er som i dag er preget av støy. Det blir
derfor opprettet en avvikssone i henhold til veileder T- 1442 for å kunne åpne for boligbygging i
disse områdene. Planen stiller krav til at slike boliger likevel ivaretar støy på en måte som ikke
går utover bokvalit eten i disse områd ene. De samme områdene er også ofte preget av dårlig
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luftkvalitet. Det stilles derfor krav til blant annet utforming av bebyggelse og lokalisering
uteoppholdsarealer og lekeområder for barn i områder med dårlig luftkvalitet.

av

Fortettin gen vil også utfordre viktige kulturminner rundt Hønefoss bru. I dette området stilles det
krav til hvordan ny bebyggelse skal forholde seg til den verneverdige bebyggelsen representert
ved jugendgavlene, klokketårnet og den gamle pipa. Dette området ligge r nært stasjonen og det
må derfor forventes en høyere utnyttelse av disse arealene enn andre i byen. Det vil ved flytting
av Hønefoss bru og utbygging av Øya dannes gode nye byrom som vil tilføre byen kvaliteter.
Andre steder i byen vil kulturminnehensynet
stå sterkt, blant annet sikres bebyggelsen rundt
Søndre torg.
Et av grepene i byplanen er å styrke og tilgjengeliggjøre naturområder og grønnstruktur i byen,
blant annet ved å bygge flere bruer og å styrke forbindelsen elvelangs. Dette i tillegg til at d et
åpnes for flere innbyggere og besøkende i sentrum vil medføre økt press og slitasje på
naturområdene. Samtidig er det en viktig kvalitet for byen at disse områdene er tilgjengelige for
byens befolkning.
Byplanen legger opp til en betydelig utvikling av Hønefoss sentrum. Det er viktig i en slik prosess
å ivareta de verdiene og kvalitetene som dagens innbyggere i Hønefoss identifiserer seg med og
setter pris på. Det er også viktig at byens særpreg beholdes selv om mange nye bygg kommer
til. Det er viktig å balansere byens behov for å ta vare på det som gjør Hønefoss til Hønefoss,
med de økonomiske interessene som ligger i å bygge høyt og tett.
Det er et viktig premiss for byplanen at de store statlige investeringene i regionen må bygges
opp under gjennom å tilrettelegge for at flere kan bo i Hønefoss. Samtidig har kommunen egne
forslag til tiltak gjennom byplanen som krever en viss utvikling for å finansiere.

Illustrasjon
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1.

IN N LE D NIN G
Ringerike kommune har utarbeidet forslag til områderegulering for Hønefoss. O mråderegulering en
fastlegge r rammer f or byutvikling og infrastruktur , og m edføre r vesentlige konsekvenser for miljø
og samfunn. Planen skal derfor k onsekvensutred es etter plan - og bygningslovens § 4 - 2. Våren
2018 vedtok kommunen planprogrammet som fastslår hvilke tema som skal inngå i
konsekv ensutredningen . I tillegg er det ønsket utredning av andre tema , utover det som er angitt
i planprogrammet.
Temaet samfunnssikkerhet,
beredskap og ulykkesrisiko var angitt i
planprogrammet,
men man har i ettertid avklart at det i sin helhet omtales i risik o - og
sårbarhetsanalysen (ROS).
I planarbeidet er følgende temaer konsekvensutredet:
1. Naturmangfold
2. Kulturminner og kulturmiljø
3. Energi og klima
4. Forurenset grunn
5. Vannmiljø
6. Støy forurensning
7. Luftforurensning
8. Landskapsbilde
9. Trafikk
10. Folkehelse
11. Barn og unges op pvekstsvilkår
12. Universell utforming
Utredningstemaene er behandlet hver for seg i egne kapitler i denne rapporten . Behov for
avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger, samt oppfølgende undersøkelser, er vurdert
for hvert tema.
Konsekvensene av å gjennomføre planen fremkommer ved at virkningene er sammenliknet med
virkningene av et referansealternativ
eller "nullalternativ".
Referansealternativet
er en
framskriving av dagens situasjon og trender , uten at t iltakene som denne område reguleringen
leg ger til rette for er gjennomført . For de ulike temaene redegjøres det for 0 - alternativet kun der
det har spesiell betydning for det aktuelle temaet.
Konsekvensutredningen
er basert på metodikk fra Statens vegvesens håndbok V712
"Konsekvensanalyser".
kons ekvenser fremkommer gjennom tre trinn:
Verdi , som angir hvor viktig temaet er eller hvor verdifulle influensområdene er med hensyn til
det aktuelle temaet.
Omfang , som er en mest mulig konkret og kvantitativ vurdering av hvordan og hvor sterkt et
område p åvirkes. Omfanget kan ha både positiv og negativ retning.
Konsekvens , som er en funksjon av verdi og omfang.
Konsekvensutredning
skal være beslutningsrelevant
i forhold til planvedtaket, og legge r vekt på
det som er mest relevant og sentralt for beslutnin gen. Formålet er å sikre at hensynet til miljø og
samfunn blir tatt med i betraktning under utarbeidelse og vedtak av planen. Dette ved å gi en
særskilt vurdering (konsekvensutredning)
av planens virkninger for miljø og samfunn.
Konsekvensutredninger
skal svare på utredningskravet
slik det er definert i planprogrammet.
Beskrivelse og begrunnelse for planens grep og innhold er ikke del av konsekvensutredningen
og
ligger i andre kapitler i områdereguleringens
planbeskrivelse og i kvalitetsprogrammet .
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2.

SAM LE T VU RD ERIN G
Planforslaget legger til rette for en utvikling som samlet sett har positive konsekvenser. Planen
bygger opp under nasjonale, regionale og lokale mål om utvikling rundt knutepunkter og
fortetting i sentrale, kompakte områder med boliger, handel og arbeidsplasser uten å øke
transportbehovet.
Særlig for temaene trafikk, klima og energi, miljø og forurensning er planen positiv. Dette er fordi
planen inneholder en rekke tiltak for å begrense biltrafikken i sentrum og å tilrettelegge for
gående, sykl ende og kollektivtilbud.
Reduksjon av trafikkmengden medfører også en reduksjon i
støy og forurensning fra veitrafikk som er den største utslippsfaktoren i dag. Planen bygger opp
under de store statlige infrastrukturinvesteringene
som kommer gjennom ny E16 og
Ringeriksbanen. Likevel vil planen på kort sikt medføre at flere boliger blir bygget i områder
preget av støy og dårlig luftkvalitet.
Gjennom en satsning på tilrettelegging for gående og syklende, samt en styrking av
grønnstrukturen i byen vurderes pl anen å innebære en liten forbedring av folkehelsesitasjonen
barn - og unges oppvekstsvilkår.

og

De nye bruene vil kunne ha en negativ konsekvens for naturmangfoldet i og i tilknytning til elva,
men med hjelp av avbøtende tiltak som fokus på utforming og r estriksjoner på anleggsperioden
vil denne konsekvensen bli mindre. En styrking av rutenettstrukturen
og opprusting av Kongens
gate er positiv i forhold til kulturminnehensyn.
Tillatte høyder og utnyttelse vil i de fleste områder
ikke bryte for mye med eksi sterende bebyggelse i de ulike nabolagene. D en planlagte utnyttelsen
av områdene på Øya og Tippen vil utfordre kulturminnehensynene
der.
Samlet sett vurderes planen å ha positiv konsekvens for Hønefoss og Ringerike. De fleste
utredningsteamene
viser at pl anen drar i en positiv retning. De fleste negative konsekvenser
kunne minimeres ved hjelp av avbøtende tiltak.

Illustrasjon

av Tømmertorget,

byens nye torg og møte mellom

kulturmiljø

vil

og byutvikling
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3.

N ATURM AN GFOLD

Verdivurdering

over det aktuelle

om rådet

i og ved Hønefoss

sentrum

3.1
Sammendrag
Hønefoss sentrum er en by plassert ved krysningspunktet
mellom by og natur. Elva med sine
tilknyttede naturverdier rammer inn byen, og de som bor der har kort vei til registrerte verdifulle
naturområder med hoved vekt på fugleliv og livet knytta til elva.
Det er flere av tiltakene i ny områdeplan for Hønefoss sentrum som vil berøre avgrensede og
verdi satte naturområder . Metodikken for konsekvensvurdering
av naturmangfold følger Statens
vegvesens håndbok v 712, jus tert for å passe til dette overordnede plannivået. Utredningen
baserer seg på vedtatt planprogram for områdeplanen.
Planen berører hovedsakelig fire lokaliteter/naturområder,
med følgende verdi (se i kart i Figur 1 ,
side 7 ):
•
Naturtypelokaliteten
med c - verdi: middels verdi
•
Naturtypelokaliteten
med b - verdi: stor verdi
•
Naturtypelokaliteten
med a - verdi: svært stor verdi
•
Elva med kantsoner: middels verdi som potensielt økologisk funksjonsom råde for NT- arter
og med landskapsøkologisk korridor.
Tiltakets påvirkning er vurdert for de konkrete elementene i planen som berører natur :
1. Begna bru: Mellom «noe forringet»
og « Forringet».
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2.
3.
4.
5.
6.

Petersøya inkludert den nye brua: Mellom «ubetydelig»
og «noe fo rringet».
Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad: « Noe forringet ».
Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli: Mellom «noe forringet»
og «forringet
Kvernbergsund bru: Mellom «ubetydelig»
og «noe forringet ».
Tursti langs elvebredden: « Noe forringet ».

».

Dett e gir følgende konsekvensvurdering:
1. Begna bru: « B etydelig miljøskade
( -- ) ».
2. Petersøya inkludert den nye brua: « N oe miljøskade
( - ) ».
3. Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad: « U betydelig/noe
miljøskade
(0/ - ) ».
4. Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli: « N oe mil jøskade/betydelig
miljøskade
( - / -- ) ».
5. Kvernbergsund bru: « Ubetydelig/noe
miljøskade
(0/ - ) ».
6. Tursti langs elvebredden: « U betydelig/noe
miljøskade
(0/ - ) ».
For å redusere negative virkninger er det identifisert en rekke tiltak. Dette er lokale tilpasninger,
samt oppfølging i anleggsperioden for å unngå unødig miljøsk a de. Det er også foreslått å
gjenåpne dagens fylling me llom Petersøya og land for å gje nopprette naturområdet der til en
tilstand lik den som var før fyllingen ble etablert.
Planen legger opp til en økning i antall bruer over elva langs en relativt kort strekning, og det er
viktig å se disse i sammenheng og ikke kun vurdere hver bru isolert. Det anbefales å gjør e en ny
vurdering av hvorvidt det er nødvendig m ed alle de planlagte burene, og/eller o m det er mulig å
slå sammen funksjonene for noen av dem. Dette vil minke den samlede belastningen for elva
gjennom planområdet. For eksempel ved Kvernbergsund bru og ny bru mellom Schjongslunden
og Eikli: Disse berører samme naturtypelokalitet
og utgjør ti l sammen stor påvirkning av denne
lokaliteten.

3.2
Fra planprogrammet
Følgende er skrevet om blågrønn struktur

og naturmangfold

i planprogrammet:

Elvene og d e grønne åsene og dalsidene gir byen et grønt preg, og utgjør viktige
landskapselementer.
I Storelva er det etablert og merket en farled for båter fra Tyrifjorden
til Glatved brygge som l igger nedstrøms Hønefossen.

og opp

Schjongslunden er et viktig bynært friluftsområde for Hønefoss. Schjongslunden har historisk
vært et v iktig område for folk i Hønefos s; en gang med uteteater, dansegulv og restaurant,
senere friluftsbad og idrettsarenaer.
I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongslundens desidert mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs s om slynger seg langs
Storelva rundt hele Schjongslunden.
Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefoss. Petersøya har det
meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og kirkegården. Petersøya ligger nær
til Søndre park med sin aktivitetspark (Tufteparken), utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette
området er flomutsatte og er til tider utilgjengelige når større flommer opptrer.
Et viktig nytt element i bybilde er Glatved brygge. Her er endepunktet for den merkede båtleden
opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for båtsightseeing med Dronning Tyra. Brygga er gjenstand
for større og mindre arrangementer, et uformelt treffsted utomhus og et yndet sted for soling og
mating av fugler.
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Nordre park og Søndre park er viktige grønne lunger i byen. Parkene er planlagt etter prinsipper
for gamle engelske landskapsparker og hovedtrekkene er bevart. Parkene brukes ved spesielle
anledninger og er med på å komplettere aktivitetene som regionbyen har å by på.
Det er blant an net to viktige naturtyper. Storelva ved Hønefoss, vest for Schjongslunden tilhører
den viktige naturtypen Kroksjøer, flomdammer og meandre re nde elveparti. Her er også den nær
truede arten fiskemåke observert (naturbase.no). På den søndre delen av Schjongsl unden finnes
den viktige naturtypen Gammel barskog (naturbase.no).
Deler av fuglelivet i byen er nært knyttet til elvene. Kvinanda er en typisk karakterfugl for
Hønefoss by.
En gren av storørretstammen
gyter et stykke oppe i Randselva og Storelva, forbi Hønefoss, og
elva er viktig for storørreten for å komme seg fram til gyteplassene.

3.3
Datagrunnlag
Utredningen er basert på eksisterende informasjon fra tilgjengelige databaser på nett, tidligere
utførte registreringer i (nær)området og annen tilgjengelig informasjon om området.

3.4
Situasjon
og verdi
Innenfor planavgrensninga er området preget av idrettsarenaer, boligbebyggelse og
handelsområder, med tilhørende infrastruktur. Arealene sør for idrettsplassen ned mot elv og
Petersøya er de eneste områdene inne nfor planavgrensninga som framstår som naturområder av
litt størrelse. I tillegg finnes mindre arealer med kantvegetasjon både ned mot elva i nesten hele
området, samt mellom bebyggelsen i bolig - og handelsområdene.
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3.4.1
Naturtyper
Det er registrert seks nat urtypelokaliteter

Figur 1 : Utsnitt

fra Naturbase

med aktuelle

I det følgende er naturtypenes
Begna v/Molvald

helt eller delvis innenfor planavgrensningen

( Figur 1 ).

naturtypelokaliteter.

beskrivelse fra Naturbase gjengitt:

(BN00007293)

Naturtype:
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
Verdi: Svært viktig (A - verdi)
Registreringedato:
1996.01.01
Størrelse : 325,986 daa
Beskrivelse:
Viktig lokalitetet for kvinand, stokkand og i enke lte år sangsvaner vinterstid.
Begna/Randselva

(BN00007333)

Naturtype:
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
Verdi: Viktig (B - verdi)
Registreringsdato:
1994.01.16
Størrelse:
135,372 daa
Beskrivelse:
Viktig lokalitet for andefugl vinterstid med op ptil 240 stokkand registrert.
Petersøya

( BN00007314)

Naturtype:
Stor elveør
Utforming:
Elveørkratt
Verdi: Viktig (B - verdi)
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Verdibegrunnelse:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at lokaliteten er en stor
grusør med flomdammer. Dette er sjelde n naturtype. Foruten dverglo (N T) er det potensial for
andre rødlistearter.
Registreringsdato:
2009.06.30
Størrelse:
69,851 daa
Beskrivelse:
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med naturtypekartlegging
i Ringerike
kommune (Bye 2003). Lokalitete n er befart av Rune Solvang og Eivind Bjerke 30.6.2009.
Lokaliteten er delt opp i to lokaliteter; 7314 og 17 (Hønefoss SØ). På www.gulesider.no ligger det
flotte skråfoto av lokaliteten. Lokaliteten består av elveører/øyer med grovt substrat. Den største
e lveøren har direkte kontakt med ”fastlandet”. Den vestligste, Petersøya, er mer
vegetasjonskledd enn de østlige. Ut mot Randselva er det grov substrat i form av grov grus og
stein, mens det på innsiden er mer skjermede små bukter. Elveørene består av fatti ge vier - og
gråseljekratt som fra tid til annen påvirkes av flom. Flomløp opptrer. En stor steinete flomdam
opptrer.
Artsmangfold:
Vierkrattene består av istervier og gråselje. Et mindre parti med heggekratt,
bjørk, osp og gråor opptrer. Store partier av e vjesoleie er registrert samt arter som myksivaks. I
tørrere partier opptrer arter som myrmaure, brønnkarse, engforglemm eg ei, krypsoleie,
fuglevikke, slåttestarr, tiriltunge, gulldusk. Store belter av kvasstarr opptrer i partier. Klovasshår
opptrer i vannma ssene. Lokaliteten er også tidligere befart av lokale botaniker uten at
interessante funn er gjort av karplanter (Tor Kristensen pers.medd.). Lokaliteten har også
viltverdier i form av mulig hekkeforekomst av rødlistearten dverglo (N T- nær truet) samt
fiske måke (N T) på de åpne grusørene (Myrmo 1996).
Fremmede arter: Rynkerose og rødhyll er registrert.
Påvirkning:
Lokaliteten er lite påvirket til å ligge så sentrumsnært. Ytterligere gjenfylling av
våtmarksvika på øya bør unngås.
Skjøtsel: Lokaliteten bør i st ørst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep. Kantsonen av
skog mot lokaliteten bør forsøkes bevart.
Kilder:
Myrmo, K. /Registrering av fuglefaunaen i Hønefoss. Rapport utarbeidet for Ringerike kommune i
arbeidet med Grønn Plakat for Hønefoss. 28 s. / 1996
Hønefoss

SØ ( BN00084288)

Naturtype:
Evjer, bukter og viker
Utforming:
Evje
Verdi: Viktig (B - verdi)
Verdibegrunnelse:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at lokaliteten er en middels
stor vegetasjonsrik evje i lavlandet med både mudderb anker ved utløpet og en relativt stor
flomdam innerst. Lokaliteten virker å være artsrik.
Registreringsdato:
2009.06.30
Størrelse:
15,01 daa
Beskrivelse:
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med naturtypekartlegging
i Ringerike
kommune (Bye 2003 ). Lokaliteten er befart av Rune Solvang og Eivind Bjerke 30.6.2009.
Lokaliteten er delt opp i to lokaliteter; 7314 (Petersøya) og 17 (Hønefoss SØ).). Evja har trolig et
navn lokalt. Lokaliteten består av et flomløp/evje mellom Petersøya i nord og Storelva i sør.
Flomløpet er nå ”avsperret” av en veg og utfyllinger av masser i nord og derfor er lokaliteten delt
opp i to. Evja er ført til utformingen store velutviklede evjer i elver i lavlandet, men evja er av
middels størrelse.
Artsmangfold:
Strandsumpen b estår av kvasstarr, sennegras, vassrørkvein og lyssiv. Helt
innerst er det belter av elvesnelle. Av øvrige sumpplanter er det registrert myrhatt, bekkeblom,
krypsoleie, gulldusk, sumpmaure, myrmaure, engforglemm g ei, vasshøymole, slåttestarr, tungras
m. fl. Innerst i evja er det en relativt stor flomdam med elvesnelle og vanlig tjønnaks. Ved utløpet
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mot Storelva er det gytjepregede mudderbanker med blant annet store bestander av småvasshår
samt veikveronika, småvassoleie og krypkvein. Mot bebyggelsen ved Høn efoss by i vest er det en
fin kantsone av til dels grov e trær med stor variasjon i tresjiktet med bjørk, ask, lind, hegg (derav
en grov), spisslønn og furu. Dette er inkludert i lokaliteten som en buffer. Disse trærne er ikke
nærmere undersøkt.
Fremmede a rter: Vasspest ble registrert i vannmassene ved utløpet.
Påvirkning:
Lokaliteten er overraskende lite påvirket til å ligge så sentrumsnært. Kontakten
mellom Storelva i nord og evja er avsnørt på grunn av tidligere anleggelse av veg.
Skjøtsel: Lokaliteten bør være mest mulig urørt.
Kilder:
Myrmo, K. /Registrering av fuglefaunaen i Hønefoss. Rapport utarbeidet for Ringerike kommune i
arbeidet med Grønn Plakat for Hønefoss. 28 s. / 1996
Storelva

ved Hønefoss

(BN00007370)

Naturtype:
Kroksjøer, flomdammer og m eandrerende elveparti
Verdi: Viktig (B - verdi)
Registreringsdato:
1996.04.01
Størrelse:
41,695 daa
Beskrivelse:
Viktig vinterlokalitet for svaner og ender
Sjongslunden

(BN00007294)

Naturtype:
Gammel barskog
Verdi: Lokalt viktig (C - verdi)
Verdibegrunnelse:
Lokaliteten utgjør et viktig restområde langs Storelva innenfor Hønefoss by
med mange store, eldre trær av særlig furu. Grenser til viktige naturtyperlokaliteter
i vest og
viktige områder for vannfugl. Ingen rødlistede arter registrert, og lite nøkkeleleme nter som
indikerer potensiale for rikt artsmangfold innen vegetasjon. Lokaliteten vurderes som lokalt viktig
(C - verdi).
Registreringsdato:
2015.10.13
Størrelse:
56,007 daa
Beskrivelse:
Sjongslunden utgjør et skog - og parkområde som grenser til Storelva i H ønefoss.
Lokaliteten er omgitt av en elvesving i Storelva og ligger 65 moh. I nord grenser lokaliteten til
Hønefoss Idrettspark med friidrettsbaner,
fotballanlegg og balløkker. Berggrunnen er dekket av
elve - og bekkeavsetninger. Området er flomutsatt og ov ersvømmes vanligvis ved større flommer i
Storelva. Lokaliteten er sist undersøkt av Sweco i forbindelse med rekartlegging av naturtyper i
skog i regi av Fylkesmannen i Buskerud i 2015. De mest flomutsatte områdene med veldrenert
substrat kan karakteriseres som en urte - og grasør, med elveørkratt i de mest stabile områdene.
Lyssivvegetasjon på steder med mindre strøm. Mindre flompåvirkede områder er en mosaikk av
vegetasjonstyper,
hovedsakelig store gamle bartrær (dominans av furu opp til 60 cm i diameter),
rogn og bjørk, stedvis med svært tett busksjikt. Det er svært lite liggende eller stående død ved i
lokaliteten.
Artsmangfold:
Istervier, kurvpil og flere andre vierarter dominerer tresjikt langs elveløpet. På
mindre flomutsatte områder domineres tresjikte t av furu og gran, med innslag av edle løvtrær
som lind og spisslønn, samt noe eik. Feltsjiktet er, der det er lysåpent nok, artsrik
lågurtvegetasjon,
med kalkkrevende arter som blåveis. Det er stedvis tett underskog av leddved,
hegg, hagtorn, geitved, kor sved, berberis og mye sibirkornell (HI). I fuktige parti dominerer hegg
og gråor, med skavgras, skogburkne, sauetelg, skogsnelle og einstape i feltsjiktet. Viktig
spurvefugllokalitet
der flere spettearter tidligere er påvist. Elvestrekningen er en særlig v iktig
vinterlokalitet for svaner og a ndefugl. Kransalge (Nitella sp. ) er registrert på lokaliteter i Storelva.
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Ingen rødlistearter påvist i lokaliteten, som også mangler nøkkelelementer som død ved, læger og
gadd og store steiner.
Fremmede arter: Mye sibir kornell (HI) både i åpnere områder i underskogen og langs
vannkanten. Kanadagullris (SE) langs vannkanten. Kurvpil (PH) langs vannkanten.
Påvirkning:
Området er svært mye brukt som turområde, som badeplass og til løpe - og
gangturer for Hønefoss sin befolkn ing. Ferdsel er konsent r ert i det utbygde stinettet. Tett
undervegetasjon vanskeliggjør ferdsel i mange av barskogdelene av området. Området er i
kommunal t eie og blir jevnlig skjøttet. Seinest i 2015 ble det foretatt en større uttynning av
vegetasjonen.
K ilder:
Nitare, J. /Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. 384 s.
Skogsstyrelsens förlag. /2000
Bjørgaas, Hanna

3.4.2
Arter
Det er registrert både rødlistearter, fremmed e arter og arter med livskraftige
(«vanlige» arter) i det aktuelle området ( Figur 2 ).

Figur 2 : Utsnitt

av det aktuelle

området

i Artsdatabankens

bestander

Artskart.

Rødlistearter
Det er rett over 140 registreringer av rødlistearter i det aktuelle området i artsdataban kens
artskart. De ulike artene er oppgitt i tabellene under:
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Planter:
Norsk navn

Vitenskapelig
navn

Rødlistekategori

mandelpil

Fraxinus excelsior
Ulmus glabra
Taxus baccata
Salix triandra

Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
Sårbar (VU)
Nær truet (N T)

2018
2017
2018
2016

skogalm
villkornell

Ulmus glabra glabra
Swida sanguinea

Sårbar (VU)
Nær truet (N T)

2017
2017

ask
alm
barlind

Fugler:
Norsk

navn

Vitenskapelig

navn

Rødlistekategori

Siste
registreringsår

Siste
registreringsår
2010
2017
2018

bergirisk
dverglo
fiskemåke

Carduelis flavirostris
Charadrius dubius
Larus canus

Nær truet (N T)
Nær truet (N T)
Nær truet (N T)

fiskeørn
gjøk
gulspurv
hette måke

Nær truet (N T)
Nær truet (N T)
Nær truet (N T)
Sårbar (VU)

2015
2011
2018
2018

lappfiskand

Pandion haliaetus
Cuculus canorus
Emberiza citrinella
Chroicocephalus
ridibundus
Accipiter gentilis
Corvus frugilegus
Mergellus albellus

Nær truet (N T)
Nær truet (N T)
Sårbar (VU)

2018
2014
1983

lerkefalk

Falco subbuteo

Nær truet (N T)

1991

sandsvale
sivspurv

Riparia riparia

Nær truet (N T)

2009

Emberiza schoeniclus

Nær truet (N T)

2014

sothøne
stær
taksvale
tyrkerdue

Fulica atra
Sturnus vulgaris
Delichon urbicum
Streptopelia decaocto

Sårbar (VU)
Nær truet (N T)
Nær truet (N T)
Nær truet (N T)

2014
2018
2018
2018

vipe

Vanellus vanellus

Sterkt truet (EN)

2014

Vitenskapelig

Rødlistekategori

Siste
registreringsår

Sterkt truet (EN)

2011

hønsehauk
kornkråke

Krepsdyr:
Norsk navn
edelkreps
Insekter:
Norsk navn

navn

Astacus astacus

Vitenskapelig

navn

klapregresshoppe Psophus stridulus

Rødlistekategori
Sårbar (VU)

Siste
r egistreringsår
1994
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Fremmede arter
Det er ca. 140 registreringer av svartelistearter innenfor det aktuelle området i Artsdatabankens
Artskart. De ulike artene er oppgitt i tabellene under:
Planter:
Norsk navn

Vitenskapelig

navn

Fremmedsartskategori

Siste
registreringsår
2006
2017

alaskakornell
ballastsiv

Swida sericea
Juncus tenuis

Svært høy risiko (SE)
Høy risiko (HI)

bladfaks

blåhegg

Bromopsis inermis
Amelanchier spicata

Svært høy risiko (SE)
Svært høy risiko (SE)

2017
2006

blåleddved
engklokke

Lonicera caerulea
Campanula patula

Svært høy risiko (SE)
Potensielt høy risiko ( PH)

2018
2017

fagerfredløs
fôrvalurt
h agelupin
hagestemorsblom

Lysimachia punctata
Symphytum asperum
Lupinus polyphyllus
Viola ×wittrockiana

Svært høy risiko (SE)
Høy risiko (HI)
Svært høy risiko (SE)
Lav risiko (LO)

2017
2017
2018
2017

hestehamp
hestekastanje

Potensielt høy risiko ( PH)
Potensielt høy risiko ( PH)

2017
2017

hvitdodre
hvitsteinkløver

Conyza canadensis
Aesculus
hippocastanum
Berteroa incana
Melilotus albus

Svært høy risiko (SE)
Svært høy risiko (SE)

2017
2017

høstberberis
kanadagullris
kjempespringfrø
klistersvineblom

Berberis thunbergii
Solidago canadensis
Impatiens gla ndulifera
Senecio viscosus

Svært
Svært
Svært
Svært

(SE)
(SE)
(SE)
(SE)

2017
2017
1998
2017

kurvpil
nattlys
parklind
parkslire kne

Salix viminalis
Oenothera biennis
Tilia ×europaea
Reynoutria japonica

Svært høy risiko (SE)
Lav risiko (LO)
Lav risiko (LO)
Svært høy risiko (SE)

2006
2017
2017
2017

platanlønn
rognspirea
russeblåstjerne
russekål

Acer pseudoplatanus
Sorbaria sorbifolia
Othocallis siberica
Bunias orientalis

Svært høy risiko (SE)
Svært høy risiko (SE)
Høy risiko (HI)
Svært høy risiko (SE)

2017
2006
2018
2017

rynkerose
rødhyll
sandlupin
sibirertebusk

Rosa rugosa
Sambucus racemosa
Lupinus nootkatensis
Caragana arborescens

Svært høy risiko (SE)
Svært høy risiko (SE)
Svært høy risiko (SE)
Høy risiko (HI)

2017
2018
2017
2017

skogforgl emmegei
skogskjegg
småtorskemunn
stor åkergull

Myosotis sylvatica
Aruncus dioicus
Chaenorhinum minus
Erysimum altum

Potensielt høy risiko ( PH)
Svært høy risiko (SE)
Potensielt høy risiko ( PH)
Lav risiko (LO)

2017
2017
2017
2017

svensk
skrinneblom
tettkarse
tuja

Arabi dopsis suecica

Potensielt høy risiko ( PH)

2017

Lepidium densiflorum
Thuja occidentalis

Lav risiko (LO)
Lav risiko (LO)

2017
2017

tunbalderbrå
ugrasklokke

Lepidotheca suaveolens
Campanula
rapunculoides

Potensielt høy risiko ( PH)
Pote nsielt høy risiko (PH)

2017
2017

høy
høy
høy
høy

risiko
risiko
risiko
risiko
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ugrasmjølke

Epilobium ciliatum
ciliatum

Svært høy risiko (SE)

2017

vinterkarse

Barbarea vulgaris

Svært høy risiko (SE)

2017

Fugler:
Norsk

navn

kanadagås
Bløtdyr:
Norsk navn
boakjølsnegl

Vitenskapelig

navn

Fremmedsartskategori

Branta canadensis

Svært høy risiko (SE)

Vitenskapelig

Fremmedsartskategori

navn

Limax maximus

fra Naturbase

med registrerte

2015

Siste
registreringsår

Høy risiko (HI)

Arter av nasjonal forvaltningsi
n teresse
Det er registrert både funksjonsområder og e nkeltforekomster
forvaltningsi n teresse i Naturbase ( Figur 3 ).

Figur 3 : Utsnitt

Siste
registreringsår

forekomster

av arter

2018

av arter av nasjonal

av nasjonal

forvaltningsinteresse.
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Følgende registreringer er aktuelle i og/eller ved planområdet:
•
Randselva er registrert som leveområde for Elvemusling ( Margaritifera margaritifera ).
•
Naturtypelokalitetene
«Petersøya» og «Hønefoss SØ» er registrert som funksjonsområde
(reproduksjon) for fi skemåke ( Larus canus ) og dverglo ( Charadrius dubius ) .
•
Naturtypelokaliteten
«Storelva ved Hønefoss» er registrert som funksjonsområde
(reproduksjon) for fiskemåke.
•
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
som er registret, er:
o taksvale ( Delichon urbicum )
o gr åtrost ( Turdus pilaris )
o hettemåke ( Chroicocephalus ridibundus )
o bjørkefink ( Fringilla montifringilla )
o bergirisk ( Carduelis flavirostris )
o sothøne ( Fulica atra )
o havørn ( Haliaeetus albicilla )
o svartbak ( Larus marinus )
o heipiplerke ( Anthus pratensis )
o dverglo ( Cha radrius dubius )
o stær ( Sturnus vulgaris )
o fiskemåke ( Larus canus )
o hønsehauk ( Accipiter gentilis )
o gjøk ( Cuculus canorus )
o kornkråke ( Corvus frugilegus )
o vipe ( Vanellus vanellus )
o slirestarr ( Carex vaginata )
o svartvier ( Salix myrsinifolia myrsinifolia )
o skogalm ( Ul mus glabra glabra )
o mandelpil ( Salix triandra )
o alm ( Ulmus glabra )
o villkornell ( Swida sanguinea )
o ( Chrysomela cuprea )
o tyrkerdue ( Streptopelia decaocto )
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3.5
Verdivurdering
Ve r divurdering av arealene i planen med bakgrunn i registrerte
også Figur 4 ):
•
•
•
•
•

naturverdier

er som følger (se

Naturtypelokaliteten
ved Schjongslunden (c - verdi): middels verdi
Naturtypelokaliteten
ved Kvernbergsund bru (B - verdi): stor verdi
Naturtypelokalitetene
ved/på Petersøya (b - verdi): stor verdi
Na turtypelokaliteten
ved Begna bru (a - verdi): svært stor verdi
Elva med kan ts oner: middels verdi som potensielt økologisk funksjonsområde
og med landskapsøkologisk korridor.

for NT- arter

Disse områdene har også verdi for fugl.
Resten av området (bolig - og sentrumsområdene):
uten betydning,
verdi» i de små grønne lungene i det ellers tett bebygde området.

Figur 4 : Verdivurdering

over det aktuelle

området

i og ved Hønefoss

stedvis med innslag av «noe

sentrum.

15 / 167

Rambøll - Konsekvensutredning

3.6
Tiltaket og påvirkni ng
Det er spesielt seks elementer i planen som vil påvirke områdets naturmangfold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begna bru: ny bru nord i planområdet .
Ny bru over elva ved og på Petersøya .
Ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad .
Ny bru mellom Schjongslunden og Eikli .
Kvernbergsund b ru: utvidelse av dagens bru.
Tursti langs elvebredden.

I det følgende er disse elementene

vurdert hver for seg:

3.6.1
Begna bru
En ny bru nord i planområdet representerer et inngrep i et registrert naturområde av nasjonal
verdi. Områdets største verdi er knytt et til overvintring for andefugl. Lokaliteten er blant annet
viktig for kvinand, stokkand og av og til sangsvane. I et slikt område vil alle fysiske tiltak i
utgangspunktet være negativt. Likevel antas det at den permanente fasen, altså brua når den er
fer dig bygd, vil være noe fuglene som bruker området vil kunne venne seg til, til en viss grad, og
at de nok vil kunne bruke området fremdeles. Dette betyr at påvirkningen av brua ikke trenger å
bli så stor i permanent fase, men det er viktig å tilpasse både selve brua og anleggsfasen slik at
påvirkningen på fuglelivet blir minst mulig. For eksempel bør det utarbeides en bestemmelse som
skrer at den fysiske brua i størst mulig grad tilpasses terreng og fugleliv (dette må detaljeres i en
senere planfase). Det a nbefales også en bestemmelse som sikrer at anleggsperioden for brua
legges utenom de mest sårbare periodene for artene som bruker området .
På bakgrunn av at brua i seg selv til en viss grad kan være noe fuglene i området venner seg til,
men at alle inngre p i et slikt verdifullt naturområdet vil være negative, vurderes bruas påvirkning
som et sted mellom «noe forringet»
og « Forringet»
.

3.6.2
Petersøya inkludert
den nye brua
Petersøya og de nærliggende arealene er allerede i stor grad påvirket, blant annet ved op pfylling
for vei som avskjærer det tidligere sammenhengende området som skilte øya fra fastlandet.
Elveøren nord for Petersøya er likevel et viktig område for blant annet dverglo (N T) og fiskemåke
(N T) i tillegg til flere vanntilknyttede fuglearter som ikk e er rødlistede. Randselva øst for
Pertersøya er også en viktig overvintringsplass for andefugl. I 1994 ble opptil 240 stokkender
observert i dette området vinterstid. Så lenge det ikke fylles igjen mer i «bukta» mellom land og
øya, slik at periodevis over svømmelse der opprettholdes, antas ikke brua å ha spesielt stor
betydning, da de aktuelle fuglene vil kunne vende seg til selve brua. Det påpekes imidlertid at
anleggsarbeidene må/bør legges utenom vinter (på grunn av endene) og hekkeperioden for
dverglo o g fiskemåke. I denne perioden er fuglene ekstra sårbare på grunn av kulde kombinert
med redusert mattilgang og reduserte tilgjengelige arealer å oppholde seg på (særlig redusert
tilgang på åpent vann). Dette gjør at forstyrrelser som støy og menneskelig ak tivitet, kan
medføre at fuglene unngår de få områdene de har tilgjengelig. I tillegg koster reaksjoner på
forstyrrelser mer for fuglene i denne perioden. Dette blir særlig kritisk hvis alle/flere av tiltakene i
planen bygges samtidig.
Brua er det et tilt ak som vil påvirke området med nytt fysisk inngrep. Selve tiltaket i permanent
fase antas det at fugl vil kunne venne seg til, og dermed fortsette å bruke området. Likevel vil en
bru medføre støy og menneskelig aktivitet i større grad enn det som er tilfel let i dag. Påvirkningen
vurderes som mellom «ubetydelig»
og «noe forringet».
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Her påpekes det også at man kan gjøre en positiv forskjell hvis man nå også fjerner den
eksisterende fyllingen/veien, slik at den sammenhengende bukta gjenopprettes. Det er i til legg
mulig å tilpasse nøyaktig plassering og utforming slik at tiltakets påvirkning på naturverdiene blir
minst mulig.
Med tanke på størrelse på brua; kun gang/sykkelvei eller også kollektivfelt, vil den forstyrrelsen
trafikken som er forbundet med brua, være større om det blir både kollektivfelt og gang - og
sykkelvei. For eksempel vil kollektivfelt medføre mer støy. Det antas også at faren for avrenning
av forurensning/ veisalt eller lignende vil øke med kollektivfelt sammenlignet med bare gang - og
sykkel vei. Det antas at det kreves mer brøyting/veisalting
på grunn av større veiareal og høyere
krav til veiforholdene på en bilbru sammenlignet med en ren gang - og sykkelbru. Dette betyr at
kollektivfelt over denne viktige delen av elva vil øke konsekvensene n oe av det permanente
tiltaket, hovedsakelig på grunn av økt støy, men også større fare for forurensning/avrenning
ned
i/mot elva og det viktige fuglelivet.

3.6.3
Ny bru mellom Schjongslunden
og Krakstad
Det planlegges en ny gang - og sykkelvei i forlengelsen av Ringeriksgata for å knytte sammen
idrettsområdet på Schjongslunden og Krakstadmarka. Denne brua vil ikke berøre registrerte
naturtypelokaliteter,
men representerer et inngrep i elva med kantsoner. Dette betyr at det er et
tiltak som i permanent fase ikke v il ødelegge registrerte naturtypelokaliteter,
men likevel vil
påvirke artene som er knytta til elva med kantsoner. Særlig gjelder dette andefugl. Fuglene vil
sannsynligvis vende seg til brua i permanent fase, men det er viktig at anelggsarbeidet tilpasses
slik at påvirkningen minimeres. Dette gjelder alle de nye bruene, og er beskrevet under
avbøtende tiltak.
At det kun er snakk om gang - og sykkeltrafikk, gjør at forstyrrelsen denne brua representerer i
permanent fase blir mindre enn hvis det også var snak k om biltrafikk. Dette hovedsakelig med
tanke på støy og forurensning.
På bakgrunn av ovenfornevnte, er påvirkningen av ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad
vurdert som « noe forringet »: Funksjoner blir redusert, men vesentlige funksjoner oppretthold es
i stor grad.

3.6.4
Ny bru mellom Schjongslunden
og Eikli
Det planlegges en ny gang - og sykkelvei i forlengelsen av Ringeriksgata for å gjøre forbindelsen
mellom Eikli og idrettsområdet på Schjongslunden kortere. Dette tiltaket vil berører den
registrerte na turtypelokaliteten
i området helt i utkanten. Som for de andre bruene, vil nok brua
isolert sett være noe fuglene som bruker området til en viss grad vil kunne vende seg til, men det
er viktig at arbeidene tilpasses slik at de mest sårbare periodene for fu glelivet unngås. Dette er
beskrevet under avbøtende tiltak. Som nevnt er fuglene ekstra sårbare i denne perioden på grunn
av kulde kombinert med redusert mattilgang og reduserte tilgjengelige arealer å oppholde seg på
(særlig redusert tilgang på åpent vann ). Dette gjør at forstyrrelser som støy og menneskelig
aktivitet, kan medføre at fuglene unngår de få områdene de har tilgjengelig. I tillegg koster
reaksjoner på forstyrrelser mer for fuglene i denne perioden. Dette blir særlig kritisk hvis
alle/flere av tiltakene i planen bygges samtidig, da fuglene ikke kan «søke tilflukt» i andre,
tilsvarende områder mens deres hovedområde bygges ut.
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At det kun er snakk om gang - og sykkeltrafikk, gjør at forstyrrelsen denne brua representerer i
permanent fase blir mind re enn hvis det også var snakk om biltrafikk. Dette hovedsakelig med
tanke på støy og fare for forurensning.
Fordi brua vil påvirke den registrerte naturtypelokaliteten,
og påvirkningen vurderes derfor som
mellom «noe forringet»
og «forringet
». Dette fo rdi tiltaket påvirker en relativt stor del av en
liten naturtypelokalitet.
3.6.5
Kvernbergsund
bru
Ved siden av dagens bru i dette området (vest for brua), skal det etableres gang - og sykkelbru
utformet som toveis sykkelvei med fortau. Eksisterende bru beholdes i utgangspunktet, men det
åpnes også opp for å bytte den ut hvis det er behov for det.
Dette tiltaket vil medføre en utvidelse av dagens bru, innenfor en registrert viktig naturtype. Det
antas derfor at påvirkningen av den permanente fasen her vil være m ye mindre enn for de andre,
nye bruene. Likevel er det en utvidelse av teknisk infrastruktur i et registrert viktig naturområde.
Påvirkningen av tiltaket vurderes som mellom «ubetydelig»
og «noe forringet » . Som for de
andre bruene er det viktig å tilpasse anleggsarbeidene til artene som er knyttet til området. Dette
innebærer at arbeidene ikke bør legges til de mest sårbare periodene for artene som er knyttet til
området. Dette innebærer at anleggsarbeidene bør legges utenom vinteren, fordi lokaliteten er e n
viktig vinterlokalitet for ender og svaner.

3.6.6
Tursti langs elvebredden
Det er en manglende strekning på elvelangs - turstien mellom Petersøya og Sjongslunden ( Figur 5
og Figur 6 ). I dette området er det både trangt og bratt mellom bebyggelse og elvekanten.
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Figur 5 : Det aktuelle

området

hvor elvelangs

- turstien

mangler

mellom

sentrum/Petersøya

og Sjongslunden.
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Figur 6 : Flyf oto med registrert

naturtypelokalitet

i det aktuelle

området.

Helt i nord vil realisering av tursti i dette området så vidt berøre naturtypelokaliteten
Hønefoss
SØ. Utenom dette er det kun et område uten registrerte naturtypelokaliteter
som blir berørt.
Likevel er elva med kantsoner vurdert som et verdifull som økologisk funksjonsområde for NT arter. Det ikke snakk om kjerneområder for de aktuelle artene.
Lokalt i det smale området der stien mangler, er det relativt velutviklet kantvegetasjon. Fordi det
e r såpass bratt, vil en tursti i dette området representere et stort inngrep. For naturens skyld vil
det beste være om kantvegetasjonen i størst mulig grad bevares og/eller at stien trekkes så langt
bort fra vannkanten som mulig for å få bevart et belte med vegetasjon ned mot vannet. Et annet
alternativ er å legge stien på en brygge over vann. Dette vil bevare kantvegetasjonen og det
økologiske funksjonsområdet
dette representerer, men her vil også en brygge representere en
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barriere som vil skille elva fra k antsonene slik at den økologiske funksjonen vil svekkes
avskjæres. Dette vil være uheldig. Hvilke av disse alternativene som blir løsningen, må
den videre detaljeringen av prosjektet. Det anbefales at det sikres i bestemmelsene for
om rådet at tiltakets fysiske utforming og plassering skal avgjøres i samråd med person
naturfaglig kompetanse (biolog eller naturforvalter).
På bakgrunn av informasjonen
kategorien « noe forringe t ».

over vurderes turstiens påvirkning

Resten av området (bolig - og sentrumsområdene):

« ubetydelig

eller
sees på i
dette
med

som helt i nedre del av

endring ».

3.7
Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille v erdi og omfang.
3.7.1
B egna bru
Konsekvensen av ny bru nord i planområdet vurderes, på bakgrunn av områdets verdi og tiltakets
påvirkning som « betydelig
miljøskade
( -- ) ».
3.7.2
Petersøya inkludert
den nye brua
Konsekvensen av tiltakene på/ved Petersøya, inkludert ny bru over elva i dette området,
på bakgrunn av områdets verdi og tiltakets påvirkning som « noe mil j øskade ( - ) ».

vurderes

3.7.3
Ny bru mellom Schjongslunden
og Krakstad
Konsekvensen av ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad, vurderes på bakgrunn av områdets
verd i og tiltakets påvirkning som « ubetydelig/noe
miljøskade
(0/ - ) ».
3.7.4
Ny bru mellom Schjongslunden
og Eikli
Konsekvensen av ny bru mellom Schjongslunden og Krakstad , vurderes på bakgrunn av områdets
verdi og tiltakets påvirkning som « noe miljøskade /betydelig
m iljøskade ( - / - - ) ».
3.7.5
Kvernbergsund
bru
Konsekvensen av ny bru i dette området vil berøre en stor del av et relativt lite verdifullt
naturområde. Konsekvensen av den nye brua vurderes på bakgrunn av områdets verdi og
tiltakets påvirkning som « Ubetydelig/noe
m iljøskade (0/ - )».
3.7.6
Tursti langs elvebredden
Konsekvensen av den delen av turstien som mangler i dag er et relativt stort inngrep, men i et
område som ikke er av de aller mest verdifulle. På bakgrunn av områdets verdi og tiltakets
påvirkning, er konsekvensen vurdert som « ubetydelig/
noe miljøskade
( 0/ - )».

3.8
Avbøtende
tiltak
For alle tiltakene som berører verdifulle naturområder, er det mulig å minimere konsekvensen den
detaljerte utformingen og plassering av elementene. Dette betyr at det anbefales at tiltaken e i
best mulig grad tilpasses terrenget og de verdiene som finnes i de aktuelle områdene. Dette bør
en person med naturfaglig kompetanse tas med i prosessen rundt, på lik linje med den detaljerte
utformingen og plasseringen av turstien langs elvekanten.
D et anbefales også at det settes krav om at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan
for de
ulike prosjektene, slik at miljø ivaretas gjennom anleggsfasen. En slik plan skal blant annet sette
krav til tidspunkt for gjennomføring slik at de mest sårbare p eriodene for fuglelivet og fisk i elva
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der det er aktuelt unngås, samt sikre at det ikke forekommer
partikkelutslipp og/eller forurensning til elva.

episoder med uheldige

På Petersøya vil det kunne være et positivt tiltak å fjerne den eksisterende fylling en/veien, slik at
den sammenhengende bukta gjenopprettes. Dette er et opprinnelig flomløp/evje, som ikke har
fullstendig gjennomstrømning,
men flommes over når vannføringa i elva øker.
I tillegg til de nevnte aktuelle avbøtende tiltakene, vil bekjempelse av fremmedarter der de finnes
være positivt for biologisk mangfold. Særlig i områder nær elva hvor spredningsfaren er ekstra
stor fordi elva kan føre med seg frø og spiringsdyktige plantedeler til nye steder.
Bruer over elva bør vedlikeholdes på en måte som minimerer avrenning av salt/grus og lignende
til elva. Her kan man for eksempel utforme brukantene slik at avrenningen ledes til hver side av
brua (på land) og ikke direkte til elva.

3.9

Utredning

i henhold

til naturmangfoldloven

§§ 8 - 12

§ 8 – Kunnskapsg runnlaget
Kunnskapsgrunnlaget
som er benyttet som grunnlag for utredningen består utelukkende av
eksisterende og tilgjengelig informasjon om området. Det er hovedsakelig informasjon fra
Miljødirektoratets
Naturbase og Artsdatabankens Artskart som har blitt benyttet. Det er ikke
utført feltarbeid med tanke på naturmangfold i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.
Det aktuelle området framstår som godt kartlagt med tanke på naturtyper og arter. Mesteparten
av naturområdene innenfor planavgrensninga e r registrert som naturtypelokaliteter,
i tillegg til at
funksjonsområder for fugl i og ved elva er godt kartlagt og dokumentert, både i Naturbase og
som artsregistreringer
i Artskart.
Hvor gamle naturtyperegistreringene
innenfor planområdet er, varierer. Den nyeste registreringa
er fra 2015, mens den eldste er fra 1994. Registreringene anses fremdeles som representative for
alle disse registreringene. Dette gjør at kunnskapsgrunnlaget
om naturtyper i planområdet anses
som tilstrekkelig.
Med tanke på arts registreringer i Artskart, anses det aktuelle området som godt kartlagt,
pålitelige registreringer. Dette gjør at kunnskapsgrunnlaget
om arter som er knyttet til
planområdet anses som tilstrekkelig.
Totalt sett vurderes kunnskapsgrunnlaget
om naturver dier innenfor planområdet
for å belyse planens virkninger på et overordnet nivå.

med

som tilstrekkelig

§ 9 – Føre - var - prinsippet
Fordi kunnskapsgrunnlaget
anses som tilstrekkelig for å belyse planens konsekvenser
naturmangfold, kommer føre - var - pri nsippet ikke til anvendelse.

for fagtema

§ 10 – Økosystemtilnærming
og samlet belastning
Hønefoss sentrum er et område med stort utbyggingspress, men området er også unikt med
tanke på nærhet mellom til dels svært store naturverdier og by. Dette gir en unik mulighet til å ta
vare på denne kombinasjonen, men samtidig må man være påpasselig med at utbyggingen ikke
får uakseptable konsekvenser for disse naturverdiene. Det er særlig viktig å sikre at ikke
kantvegetasjonen langs elva bygges ned mer og mer, og man til slutt står igjen med kun få/små
og usammenhengende fragmenter av kantvegetasjon som må anses som en viktig del av det
økosystemet elva er, både for fisk, fugl og planter.
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Det planlegges flere nye tiltak i planforslaget som vil påvirke elva og kanskje særlig fu glelivet som
er knyttet til elva. Det antas at selve tiltakene vil være noe artene vil kunne venne seg til, men
det må utvises varsomhet rundt anleggsgjennomføringen.
For eksempel bør ikke alle disse
tiltakene bygges samtidig, slik at artene kan bruke de a ndre områdene når det bygges der de
opprinnelig har hatt tilhold.
Det påpekes også at det er planlagt vesentlig høyere tetthet av bruer enn det er i området i dag,
og dette må sees på samlet med tanke på den samlede belastninga for elva med kantsoner og
r egistrerte naturverdier. Det anbefales å gjør en vurdering av hvorvidt det er nødvend ig med alle
de planlagte burene, eller om det er mulig å slå sammen funksjonene for noen av dem, der dette
lar seg gjøre. Dette vil minke den samlede belastningen for elva gjennom planområdet. Dette
gjelder for eksempel med tanke på endringene på Kvernbergsund bru og ny bru mellom
Schjongslunden og Eikli. Disse berører samme naturtypelokalitet
og utgjør til sammen stor
påvirkning av denne lokaliteten.

§ 11 – Kostnadene
ved miljøforringelse
skal bæres av tiltakshaver
På dette plannivået er det kommunen som er tiltakshaver, mens de konkrete
utbyggingsprosjektene
vil ha ulike tiltakshavere. Her er det viktig at kommunen
nok krav, særlig i forbindelse med tiltak i og ved elva, for å unngå unødvendige
episoder/hendelser.

setter strenge

Det bør settes krav til utarbeidelse av miljøoppfølgingsplaner
i det ulike prosjektene, og det bør
kreves at det er ekstra beredskap for utslipp til elva under anleggsperioden. For tiltak direkte i
elva bør vannkvaliteten overvåkes og tiltak iverksettes hvis fastsatte grenseverdier overskrides.
Dette må bekostes av tiltakshaver for å minimere sjansen for skade. Hvis det likevel oppstår
uønskede episoder/skade, må tiltakshaver iverksette tiltak um iddelbart.

§ 12 – Miljøforsvarlige
teknikker
og driftsmetoder
Det forutsettes at det benyttes de metoder og maskiner som er mest mulig skånsomme og at det
ikke gjøres større terrenginngrep en strengt nødvendig.

23 / 167

Rambøll - Konsekvensutredning

4.

KU LTU RMI N N ER OG KU LT U RMI LJØ

4.1

SAMM EN DRAG

4.1.1
Dagens situasjon
Hønefoss har en svært rik kulturarv med verneverdig bebyggelse og fredede anlegg. Den
parallelle fremveksten av skognæring, industri og jordbruk førte til at knutepunktet – og senere
byen - Hønefoss ble utviklet. Områdeplanen for Hønefoss sentrum som denne
konsekvensutredningen
gjelder, vil berøre flere kulturmiljøer som er ansett som kulturhistorisk
viktige for Hønefoss. Dette gjelder ikke minst de fredede anleggene Hønefoss fengsel og
Riddergården, men det gjelder også andre områder med s tor kulturhistorisk verdi:
Nordre torv er byens eldste torv. Området rundt torget har et autentisk uttrykk med bebyggelse
fra siste halvdel 1800 - tallet. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på
Blyberghaugen, men det lille arbeidersamfunnet,
s om representerer en annen side av Hønefoss
enn det bevarte velstående bebygde miljøet, er en viktig del av byens historie.
I den delen av Hønefoss sentrum som ligger vest for elva finnes flere store bygårder med en høy
grad av autentisitet og høy arkit ektonisk verdi. Industrietableringen
og byen som
handelsknutepunkt
– en viktig del av byens historie og identitet - kommer tydelig frem her. Den
sentrale delen av Hønefoss, med jugendgårdene og sentrumsbebyggelse i Stabellsgate, Storgata
og deler av Søndre torv, har bebyggelse med høy verneverdi. Bebyggelsen viser særlig
variasjonen av stilperioder som rådet siste kvartal 1800 og frem til første kvartal på 1900 - tallet:
jugend, historisme og klassisme. Men også bebyggelse av nyere dato er representert.
Øy a - området og Tippen forteller byens industrihistorie. Området er utviklet på grunn av
nærheten til fossen, og flere av bygningene er viktige industrihistoriske
bygg som i dag til dels
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eksponeres på Hønefoss bru, som jugendgavlene på Lloyds, og til dels er innbygd i andre bygg av
nyere dato, slik at de framstår uten sin historiske sammenheng.
4.1.2
Den nye sentrumsplanen
Store deler av Hønefoss sentrum er historiske kulturmiljøer som speiler byens vekst og utvikling.
Graden av autentisitet varierer fra kvartal til kvartal. I denne konsekvensutredningen
er det
relevant å kommentere det overordnede byplangrepet, tillegg til de spesifikke kulturmiljøene, når
effekten av planen på kulturmiljø og kulturminner skal utredes.
Den nye planen tilrettelegger for transfor masjon og fortetting gjennom byreparasjon. Det betyr at
den viderefører og kompletterer eksisterende byplangrep. Hovedfokuset er på å styrke
kvartalstrukturen
samt forbindelsen mellom Nordre og Søndre Torg. Et viktig grep er å åpne for at
krysset mellom Ko ngens gate og Hønefoss bru kan forskyves. Hvis dette gjennomføres, vil
Kongens gate kunne framstå som en bygate istedenfor som en gjennomfartsåre - og dermed
barriere - i byen. Forskyvningen gjør at det kan dannes et nytt byrom foran jugendgavlene på
Hønef oss brug, og området Tippen kan få en størrelse som passer med de eksisterende
bykvartalene. Begge deler vil kunne bidra til en komplettering av byveven mellom Nordre og
Søndre Torg, og dermed til at de to torgene bindes sammen..
Planen åpner for at eksi sterende gateløp kan forlenges der dette er naturlig for forbindelser og
lesbarhet. Det gjelder Stabells gate, som kan forlenges opp mot jernbanestasjonen,
og de sørlige
kvartalene i nedre kvadraturen, som kan bli delt opp med gater der det er mulig.
Det er lagt opp til at bebyggelsen i alle områder, bortsett fra på Øya og Tippen, får høyder og
utnyttelsesgrad som samsvarer med de som finnes i nabolaget. Øya og Tippen får en høyere
utnyttelsesgrad og en høyere bebyggelse enn resten av byen.
Flere område r er regulert til hensynssone bevaring. Bestemmelsene skal sikre at den
kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner
bevares og at kulturmiljøenes særpreg og identitet sikres.
4.1.3
Konsekvens
av planen
Urbaniteten f orsterkes ved at Hønefoss’ karakter som en rutenettby videreføres. Byens karakter
forsterkes også av at de romdannende avkuttede hjørnene i gatekryssene, typiske for Hønefoss,
videreføres. Den tette bykjernen får en tydelig avgrensning mot hagebyene rundt, noe som er en
ytterligere betoning av den urbane karakteren. Urbaniteten styrkes også av at Nordre og Søndre
Torg knyttes sammen, ved at byveven konpletteres mellom dem slik at de inngår i et
sammenhengende byromsforløp. Ved at det bygges videre på kultur historiske kvaliteter, vil
nabolagskvaliteter
i alle delområdene videreføres.
Alt dette er svært positive konsekvenser av den nye sentrumsplanen.
Den største utfordringen i planen når det gjelder kulturminner og kulturmiljøer, finnes på Øya og
Tippen. De n høye utnyttelsesgraden
som tillates her for å bygge opp under knutepunktet
Hønefoss stasjon på Ringeriksbanen, er en potensiell trussel for det kulturhistoriske miljøet som
Hønefoss Brug representerer. Men med riktig volumfordeling vil områdene kunne beb ygges med
respekt for de kulturhistoriske verdiene på Øya. Med en riktig bygningsstruktur
kan de verdifulle
bygningene framheves og hele området revitaliseres. Det er i denne sammenheng svært positivt
at planen setter krav om detaljreguleringer
til de fle ste feltene, inkludert Øya og Tippen.
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4.1.4
Avbøtende tiltak
På Øya og Tippen bør det i detaljreguleringene
sikres at bygningsvolumene blir fordelt på
områdene på en måte som sikrer at kulturmiljøet Hønefoss Brug og tilknytningen til elva og
fossen ikke svekk es.

4.2

MÅL OG FORUTSETNIN GER

4.2.1
Fra planprogrammet
I planprogrammet er det fokus på at Hønefoss har en rik kulturarv i verneverdig bebyggelse;
samtidig skal byen fortettes. Prioriteringer mellom vern og fornyelse samt historie og utvikling,
utfordringer i o mrådereguleringen.
Planforslaget skal vurderes opp mot følgende føringer fra
planprogrammet:
•
•
•
•

er

Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som en ressurs i byutviklingen
Det skal tilrettelegges for at verneverdig bebyggelse får ny bruk.
Hvordan fortett e samtidig som Hønefoss særpreg og historie bidrar til å forme fremtiden.
Prioritere bebyggelse og miljøer som skal bevares.

4.3

Datagrunnlag

4.3.1
Overordnede
planer og mål
Regional plan for kulturminnevern
i Buskerud , herunder Kulturminnekompasset:
Løkka,
Hønef oss og Kulturminnekompasset:
Stabells gate - Øya, Hønefoss . Slår fast at de aktuelle
områdene har høy grad av autentisitet og kunstnerisk verdi.
Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019. Viser sammenhengen mellom utbygging og behov for
vern.
Kommuneplanens samfu nnsdel (2015 - 2030). Slår fast at verneverdig bebyggelse og områder
med kulturhistorisk verneverdi er et viktig tema for ny byplan.
Askeladden Riksantikvarens database, inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som
er fredet etter kulturminneloven,
v ernet etter plan - og bygningsloven, eller kulturminnefaglig
vurdert som verneverdige. Innenfor planområdet er Hønefoss hjelpefengsel, Riddergården og
to gravhauger omfattet av formelt vern.
NB! - registeret. Riksantikvarens database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer
som har nasjonal interesse. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB! registeret, hensikten med registeret er å få kartfestet områder hvor det må vises særlige
hensyn i forbindelse med forvaltning og utvikling. Innenfor planområdet er Jugendbyen
(Området ved Stabellsgate og Øya) registrert i NB! - registeret. Også Løkka, som er med i
kvalitetsprogrammet,
er registrert i NB!registeret.
SEFRAK- registeret.
SEFRAK er et landsdekkende register over bygninger fra før 1 900 (1945 i
Finnmark) og andre kulturminner i Norge. SEFRAK- registeret sier ikke noe om objektenes
verneverdi. Innenfor planområdet er det svært mange SEFRAK- registrerte bygninger.

Andre kilder
• DIVE - analyse utført i 2018 av NIKU
• Sellæg, Jo. 2007. Hus i Hønefoss. Hønefoss: Ringerike kommune.
• Nyregistrering av de registrerte husene i Sellægs bok. 2018

4.3.2

Situasjon og verdi

Kartet viser fredede, vernede og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Hønefoss sentrum
ved oppstart av planarbeidet. Det er en sa mmenstilling av kommuneadministrasjonens
«uformelle
hensynssoner», det vil si registrerte kulturmiljøer som kommunen har hatt ekstra fokus på i sin
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saksbehandling, men som ikke har hatt et formelt vern, samt to registre fra Riksantikvaren:
registeret o g Askeladden - registeret (Se forklaring i punkt 2.2.1 for hva disse registrene
inneholder).

Fredede,

vernede

og verneverdige

kulturminner

og kulturmiljøer

i Hønefoss

sentrum

ved oppstart

N B! -

av planarbeidet
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4.4
M ETODIKK
Formålet med konsekvensutredningen
er å få frem kunnskap om undersøkelsesområdet
og
virkninger av tiltaket på omgivelsene. Arbeidet med temaet kulturmiljø og kulturminner baserer
seg på Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser , revidert utgave fra 2018, samt
på Riksantikvarens veil eder Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar
fra 2003.

4.4.1
Kulturminner
og kulturmiljøer
Definisjon fra Kulturminneloven §2: «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg h istoriske hendelser, tro eller
tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større
helhet eller sammenheng.[…]»
I denne konsekvensutredningen
opereres det med to kategorier kulturminner:
De som er omfattet
av vern ebestemmelser, dvs. fredet, listeført eller regulert til bevaring, og de som vurderes som
potensielt verneverdige utfra en kombinasjon av samfunnsbetydning
og stilhistorisk
representativitet
og kvalitet. I den siste kategorien er det kun to objekter: Eikli skole og
Rådhuset.

4.4.2
Konsekvensutredning
Følgende begreper er sentrale i konsekvensvurderingen:
•
Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt
perspektiv.
•
Påvirkning:
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området
påvirkes som følge av et de nert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen
(referansealternativet)/dagens
forhold.
•
Konsekvens:
Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning.
Konsekvensen er en vurde ring av om et de nert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et
område.
Vurdering
av verdi
Når dagens forhold i planområdet er beskrevet, blir de gitt en verdi. Verdien bygger på
registreringer i kulturminneregistre
samt en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt et område
utgjør et verdifullt kulturmiljø. I denne utredningen opereres det med en tredelt verdivurdering:
Stor – middels - liten
Påvirkning
og vurdering
av konsekvens
Ved vurdering av konsekvens ser vi hvordan tiltaket påvirker referansesit uasjonen, det vil si
dagens situasjon, og om tilstanden blir forverret eller forbedret, basert på de kvalitetene
verdisettingen tok utgangspunkt i. I denne utredningen opereres det med en tredelt
konsekvensvurdering:
Positiv – ingen – negativ.

4.4.3
Metoden an vendt på Ny sentrumsplan
for Hønefoss
I denne konsekvensutredningen
er hvert nabolag behandlet som et eget kulturmiljø. I neste
kapittel – kapittel 4 – blir nabolagene beskrevet og verdisatt slik de er i dag. I verdivurderingen er
nabolag der kulturminnen e er definerende for områdets identitet gitt en høy verdi. Nabolag uten
kulturminner er gitt en lav verdi. I kapittel 5 beskrives det hva den nye planen åpner for i de ulike
nabolagene, og det gjøres rede for hvilke konsekvenser dette vil kunne få for
kult urminnesituasjonen.
Konsekvensvurderingen
begrunnes for hvert nabolag.
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I løpet av prosessen med å utarbeide planen og det tilhørende kvalitetsprogrammet
ble noen
nabolag – Løkka, Shjongslundtangen og Schongslunden - tatt ut av planområdet. De er imidlert id
med i kvalitetsprogrammet.
Derfor er de også omtalt i denne konsekvensutredningen,
selv om de
formelt sett ikke hører hjemme her. De er adskilt fra de andre områdene ved å være satt i
separate underkapi tler.

4.5
Kulturminner
og kulturmiljøer
– dagens situa sjon
I dette kapittelet gis en kortfattet historisk oversikt over Hønefoss sentrum som samlet
kulturmiljø, samt en verdivurdering av de enkelte nabolagene Teksten bygger på DIVE - analysen
(Borge m.fl. 2018), Ringerike kommunes temautredning Kulturmiljøer i Hønefoss (2016),
Ringerike kommunes brosjyrer Kulturminnekompasset
Løkka, Hønefoss og Kulturminnekompasset
Stabels gate - Øya, Hønefoss og til boka Hus i Hønefoss (Sellæg 2007).
4.5.1

Hønefoss

sentrum

som kulturmiljø

Illustrasjon

2: Hønefossen

med og uten vannføring

(NIKU

mai/ju

li 2018)

Hønefoss er sentrert rundt Hønefossen og ligger i et vidt elvelandskap mellom tre trebevokste
hauger – St. Hanshaugen i nord - øst, Helgeshaugen i nord - vest og Høiby i vest. Det er den
industrielle utnyttelsen av elva og fossen som er grunnlaget for etableringen byen. Bykjernen
strekker seg fra området rundt Rådhuset/Kvernsundbrua
i syd til området rundt Nordre
torg/Hønefoss bru i nord.
Fossen, elveløpene til Begna, Randselva og Storelva samt den grønne landskapssilhuetten
dannet
av de omkringliggende haugene, har vært strukturerende for byen s lokalisering og bebyggelse, og
de er karakteristiske trekk ved Hønefoss også i dag. Selve bebyggelsen er strukturert av et
rutenett av gater og kvartaler. Dette stammer fra den første reguleringsplanen for byen,
utarbeidet av Hans Berg i 1855 - 56 - dvs. li ke etter at Hønefoss fikk bystatus (1852). Senere
plangrep er i all hovedsak en videreføring av denne første planen. Gatene i rutenettet har åpne
ender mot foss - og elvelandskapet, og med dette kobles bebyggelsen og byens naturelementer
sammen, ved at det dannes siktlinjer og forbindelser på tvers av elvene og mot det grønne som
omgir byen (Borge m.fl. 2018: 38, 49, 50).
Hvert kvartal i rutenettplanen
eiendommer. I sentrum førte
størrelse og utforming. Fram
av de gamle, både ved at de

er på ca. 4 mål. Opprinnelig var kvartalene oppdelt i flere
dette til en tett by bestående av kvartaler med bygninger av ulik
til 2000 - tallet var trenden at nye bygg ble utformet som en variant
ikke brøt med skalaen til de eksisterende byggene og ved at de
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videreførte fasadeop pdeling og hjørneutforming.
Dette gjorde at byens identitet og urbane
karakter ble opprettholdt, selv om nye bygg kom til.
Etter 2000 - tallet er det bygget flere bygg med en mye større skala enn den historiske byen,
utformet med fasader som i liten grad vid erefører elementer fra de gamle byggene. Eksempler er
Kuben kjøpesenter og bygningene i kvartalet Fossveien - Arnemannsveien - Kongensgate Også de
store parkeringsplassene bidrar til å lage hull i byveven.

4.5.2
Nabolag
Hønefoss sentrum omfatter nabolag med uli k karakter. I dette kapittelet blir nabolagene
beskrevet og verdisatt slik de er i dag. Nabolagene som i løpet av prosessen med å utarbeide
planen og det tilhørende kvalitetsprogrammet
ble tatt ut av planområdet – Schjongsløkka,
Shjongslundtangen og Schong slunden - . omtales i et separat underkapittel.
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Illustrasjon

3: Nabolag

i Hønefoss

sentrum
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4.6

Nabolag

innenfor

planområdet

Nordsia
Den første bybebyggelsen på Hønefoss var knyttet til aktiviteten ved sagbrukene, og vokste fram
på nordsida av Fossen og på Øya på slutten av 1600 - tallet. Nordre Torg og den omkringliggende
bebyggelsen utgjør et kulturmiljø fra det tidlige Hønefoss, med godt bevarte historiske bygninger.
I dette området ligger også den fredede Riddergården (oppført i 1870 - årene), den ver neverdige
folkeskolen (oppført 1891 og påbygget i 1923) og den kulturhistorisk viktige Blyberghaugen.
Verdi: stor
Øya

Illustra

s jon 4: Industribebyggelsen

tilknyttet

Hønefoss

Bruk (NIKU

2018)

Omr ådet er preget av industribebyggelsen
til Hønefoss Brug, oppført i tegl, bygget fra 1880 og
framover. Det hadde sin storhetstid rundt 1910, og det var på denne tiden at de karakteristiske
jugendgavlene ble oppført. De fremstår nå som viktige signalbygg for Hønefoss. Andre spesielt
viktige elementer i området, er klokketårnet og pipa. Man kan dele området i to: Lloyds marked i
søndre halvdel, resten av Øya i nordre halvdel. I søndre halvdel er det en stor konsentrasjon av
historiske bygninger, i nordre halv del er det noen enkeltbygg.
Hønefoss bru sto ferdig i 1952. Den erstattet da den gamle, lavereliggende broa som ble bygget i
1862. Med den nye brua ble den nedre delen av jugendgavlene liggende under brua. Det er i dag
mye trafikk som kjører forbi området , og plassen mellom jugendgavelne og kjørebanen framstår
snarere som et «restareal» enn som et levende byrom.
Området er ikke vitalisert som en del av byen slik det nå ligger.
Øya inngår i NB!registeret.
Verdi: stor
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Tippen
Tippen ble adskilt fra øvrig bebyggelse på Øya med byggingen av den nye brua i 1952. Navnet
kommer av at man tippet sagflis over på denne delen av området da det var sagbruksdrift på
Øya. Flisa bidro til at det dannet seg fast grunn. I dag er det lite bebyggelse på området, og det
br ukes til parkeringsplass.
Verdi: liten
Øvre kvadratur
vest: Stabells gate og vestsida av Fossveien
Stabells gate var hovedgate i området som ble bebygget på sydsiden av elva fra midt på 1700 tallet og framover. Gateløpet følger terrenget og har et buet f orløp som ble opprettholdt ved
rutenetts - reguleringen av byen i 1856. Stabells gate har stor tidsdybde, dvs. at bygninger fra
flere epoker er representert her. Til sammen danner de et særegent og kulturhistorisk viktig
kulturmiljø. Jernbanen kom til Hønefo ss i 1868, og da ble Stabells gates betydning befestet, i og
med at den formidlet bevegelsen fra stasjonen til Søndre Torg, som da var blitt byens hovedtorg.
Den gjenværende industribebyggelsen
langs Fossveien, som tidligere lå langs Hønefossens søndre
løp (Litleelva), representerer en sentral del av Hønefoss framvekst som industriby rundt 1900. I
DIVE - rapporten framheves det at også ombygde bygg, slik som Fossveien 3 og Stabells gate 1, er
viktige som historiefortellende
elementer.
Stabellsgate

inngår i NB!registeret.

Verdi: stor

Øvre kvadratur
øst: Fossveien - Arnemannsveien
- Kongensgate
(Sentrumskvartalet
og
Brutorget)
Dette området framstår som et «nytt Hønefoss». Her er det ny bebyggelse med en annen skala
og typologi enn det den gamle bebyggelsen i H ønefoss har. Fasadene viderefører ikke elementer
fra byggene i kvartalene rundt.
Verdi: liten
Nedre kvadratur
I 1856 fikk Hønefoss sin første reguleringsplan. Rutenettet av gater og plasser som denne planen
introduserte ble lagt inntil den selvgrodde be byggelsen i Stabells gate og Storgata. Dette grepet
førte til at det ble dannet et nytt torg, Søndre Torg. Det ble reist flere forretningsgårder
rundt
torget og langs gatene som går ut fra torget utover 1800 og 1900 - tallet. Torget rammes i dag inn
av bebyg gelse fra 120 års byutvikling. Bebyggelsen rundt torget og langs Storgata ned til
Stangsgate utgjør et sentralt kulturmiljø som formidler byens sosiale, økonomiske og
kulturhistoriske utvikling. Alle byggene her har betydning for lesbarheten av denne utvik lingen.
Det samme kan sies om bebyggelsen på sørsiden vestover i Stangsgate. Bygningene her danner
en betydningsfull kontekst for det fredede anlegget Hønefoss hjelpefengsel, og de bidrar dessuten
til å dempe det skalabruddet som kjøpesenteret Kuben repres enterer i den historiske byveven,
ved at de rammer dette storkvartalet inn av historisk bebyggelse.
Langs Kongens gate er det flere ubebygde kvartaler som brukes til P- plasser. Disse åpne
rommene svekker sentrums karakter ved at de framstår som store hull i en ellers tett og urban
struktur.

33 / 167

Rambøll - Konsekvensutredning

I den nedre delen av kvadraturen ligger det et kvartal (Definert av Storgata, Sundgata, Holmboes
gate og Bloms gate) som er bebygget etter den samme småhustypologien som preger det
tilgrensende området Helgesbråthen.
Verdi: stor.
Vest for kvadraturen
Dette området øst for Homboes gate har en annen type bebyggelse enn både den tilgrensende
nedre kvadraturen og det tilgrensende småhusområdet Helgesbråthen. De nyere 3 - 4 etasjers
byggene som ligger her er trukket inn fra gatelivet, og parkeringsplasser og gressplener er lagt ut
mot gaten. Selv om bygnignene i seg selv kan sies å ha en urban utforming, har ikke området
den samme urbane karakteren som den tette kvadraturen sør for Holmboes gate, fordi det ikke er
byggget te tt ut mot gatelivet. Selve bygnignene er uten kulturhistorisk interesse.
Verdi: liten
Øst ved Søndre park
Rundt kirken og kirkegården ligger det et område med variert boligbebyggelse. Kirka og
gravplassen samt et område sørvest for disse har noe kulturhi storisk verdi, Mot Kongens gate
dannes det et fint kulturmiljø av bygningene i Kong Ringsgate 12, Kirkegata 9 og Kongens gate
10 og 12.
Verdi: Middels
Eikli
Bydelen vokste fram på begynnelsen av 1900 - tallet, som et resultat av et oppsving i
treforedlin gsindustrien.
Her er boliger med stor kulturhistorisk verdi. Den gamle delen av Eikli
skole er en viktig historieforteller,
det samme er Hønefoss rådhus. Begge disse representerer
viktige institusjoner, byggene er tidstypiske, og de har dessuten god og ti dstypisk arkitektur.
Kvernbergsund bru sto ferdig i 1941/1942.
Verdi: Middels

4.6.1

Nabolag

utenfor

planområdet,

men innenfor

kvalitetsprogram

- området

Løkka
Schjongsløkka ble bebygget i perioden mellom 1900 og 1925 med arkitektonisk tidstypiske
bygninger f ra denne perioden. Området er et verdifullt kulturmiljø og representerer et viktig trinn
i byens framvekst. Den sentrale og best bevarte delen av Løkka inngår i NB!registeret.
Verdi: Stor

Schjongslundtangen
Området syd for Thornes gate er sammensatt av eneboliger og flermannsboliger. En stor del av
bebyggelsen er fra 1950 - tallet. Området er enhetlig utbygd og representerer en områdekvalitet
som samlet kulturmiljø, men har ikke den samme mengden kulturhistorisk betydningsfulle
arkitekturverk som den nord enforliggende Løkka.
Verdi: Middels
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Schjongslunden
Kommunen fikk i 1937 tilbud om å overta Schjongslunden til byutvidelse. Nå hadde nye
byplanidealer slått rot, og det store park - og idrettsområdet på Schongslunden er et resultat av
disse. Her ligger o gså den nye flerbrukshallen Hønefoss arena fra 2015. Byplangrepet med en
idrettsarena / park ytterst på tangen har kulturhistorisk verdi, men ikke selve bygningene og
banene
Verdi: Middels

4.7
Konsekvenser
av den nye sentrumsplanen
Planforslagets viktigste grep kan kalles for byreparasjon. Det er lagt opp til at urbaniteten og
Hønefoss’ karakter som en rutenettby skal forsterkes. De romdannende avkuttede hjørnene i
gatekryssene, typiske for Hønefoss, skal videreføres. Den tette bykjernen skal få en tydelig
a vgrensning mot hagebyene rundt. I tillegg er det lagt opp til at Nordre og Søndre Torg skal
knyttes sammen, ved at byveven forsterkes mellom dem, slik at de inngår i et aktivt plassforløp.
Det er dessuten lagt opp til at nabolagskvaliteter
skal forsterkes, ved at det skal bygges videre på
kulturhistoriske kvaliteter.
Byens identitet er uløselig knyttet til kulturminnene. En viktig del av planarbeidet har derfor vært
å definere hvilke områder som skal reguleres til hensynssone kulturmiljø. Det har også vært viktig
å gi føringer for hvor tung utnyttelse områdene tåler. Kartene på de neste sidene viser fredede
kulturminner, NB!registrerte kulturmiljøer, samt områdene som er regulert til hensynssone
kulturmiljø i den nye planen (Illustrasjon 5), og i tillegg for tettings - prinsipper for nabolagene
(illustrasjon 6).
Når det i det følgende blir det vurdert i hvilken grad planen lykkes med å legge til rette for
utbygging og fortetting samtidig som Hønefoss’ identitet ikke blir svekket, er det påvirkningen
kulturm iljøene i de ulike nabolagene som er i fokus.

på

35 / 167

Rambøll - Konsekvensutredning

Illustrasjon
5: Fredede
hensynssone
kulturmiljø

kulturminner,
N B!registrerte
i den nye planen

kulturmiljøer,

og områdene

som er regulert

til
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Illustrasjon

6: prinsipp

for grad av fortetting

i de ulike nabolagene

i den nye planen.
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4.7.1

N abolag

innenfor

planområdet

Nordsia
Området rundt Nordre torg er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø i den nye planen.
Hønefoss skole er inkludert i hensynssonen. Bestemmelsene tilhørende hensynssone ne skal sikre
at d en kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner
bevares og at kulturmiljøenes særpreg og identitet sikres. Dette er svært positivt, fordi det kan
bidra til at disse miljøene vil fortsette å væ re definerende for Hønefoss’ identitet. Planen åpner for
en fortetting med bygg som er tilpasset den historiske bebyggelsen i skala og utforming: In - fill prosjekter på ledige tomter i de historiske husrekkene og etablering av ny, tilpasset bebyggelse i
skr åningen bak.
Konsekvens: Positiv
Begrunnelse: Planen åpner for en vitalisering
kulturmiljøene der.

av denne delen av byen som vil styrke

Øya
Planen åpner for at Hønefoss bru’s gateløp kan skyves bort fra jugendgavlene. Dette vil skape
et fint plassrom foran dem som kan bidra til å framheve kulturmiljøet Hønefoss Brug. Det vil
være et viktig bidrag til å oppfylle planprogrammets krav: «Kulturminner og kulturmiljøer skal
brukes aktivt som en ressurs i byutviklingen». Det er også svært positivt at det sett es krav
om etablering av et torg rundt den gamle pipa. Det vil være et viktig virkemiddel for å
framheve og revitalisere kulturmiljøet Hønefoss Brug.
Mesteparten av området er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø i den nye planen.
Bestemmelsene ti lhørende hensynssonene skal sikre at den kulturhistorisk verdifulle
bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner
bevares og at
kulturmiljøenes særpreg og identitet sikres. Dette er svært positivt. Samtidig tillates det en
svært høy utnyt telse her, med opptil 12 etasjer, og stor tetthet. Det legges ikke føringer for
hvordan bygningsvolumene skal fordeles i området. Det er knyttet bekymring til at det
dermed kan bygges tett og høyt rundt det viktige kulturmiljøet i den søndre delen av områd et
(Lloyds Marked), noe som vil svekke dets opplevelsesverdi.
(Jmf. Riksantikvarens bystrategi
2017 - 2020 : «Nye bygninger som avviker sterkt fra byens karakter og andre bygninger i
høyde, lengde og volum, kan redusere opplevelsesverdien […] i historiske b ymiljøer» (s 17)).
Faren er at de historiske bygningene mister sitt autentiske preg, og at de vil oppleves som
kulisser, heller enn som en levede del av Hønefoss’ historie.
For å sikre at den gamle bebyggelsen blir aktivisert som en likeverdig medspiller i et
revitalisert nabolag, og ikke framstår som fragmenterte historiske rester som blir overdøvet
av tung bebyggelse, anbefales det at følgende kreves i detaljreguleringen:
Ingen bygg i den
søndre halvdelen av området bør være like høye eller høyere enn pi pa. Overbygg over bygget
med jugendgavlene bør trekkes et godt stykke inn fra eksisterende fasadeliv. Klokketårnet bør
forbli frittstående.

Under er konsekvensen

av planen vurdert utfra to tenkte utbyggingsalternativer:

Alt 1: Området bebygges i tråd m ed anbefalingene
Konsekvens: positiv.

over.

Alt 2: Det bygges høyt og tett rundt og over de historiske bygningene i søndre halvdel av
området.
Konsekvens: negativ.
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Begrunnelse: Den høye utnyttelsesgraden
er en utfordring for kulturmiljøet Hønefoss Brug. Det
som avgjør om konsekvensen blir negativ eller positiv, er hvordan bygningsvolumene som denne
utnyttelsen åpner for blir fordelt på området.
Tippen
Selv om området har liten verdi slik det ligger i dag, vil bebyggelsen her ha stor konsekvens for
kul turmiljøet Hønefoss Brug. I kvalitetsprogrammet
legges det opp til en bebyggelse som
kompletterer den urbane strukturen i området. Dette er svært positivt, fordi det vil bidra til at
kulturmiljøet på Øya inngår i en urban sammenheng. Dermed blir det brukt som «en ressurs i
byutviklingen», slik. Planprogrammet krever. Men som på Øya, er det en utfordring at planen
åpner for en svært høy utnyttelse, uten å gi føringer for volumfordelingen.
For å oppnå en
meningsfull fortsettelse av Hønefoss’ historie, er det viktig at det i detaljreguleringen
kreves at
byggene gis en utforming og plassering som ikke hindrer kontakten med elva, og som ikke
overdøver kulturmiljøet Hønefoss Brug (Jmf. Riksantikvarens bystrategi 2017 - 2020 : «Nye
bygninger som avviker sterkt fra by ens karakter og andre bygninger i høyde, lengde og volum,
kan redusere opplevelsesverdien […] i historiske bymiljøer» (s 17).) Slik kan det skapes et
nabolag der den gamle industrihistorien
og dens opphav - nærheten til elva og fossen – fortsatt er
lesbar.
Under er konsekvensen

av planen vurdert utfra to tenkte utbyggingsalternativer:

Alt 1: Området bebygges slik at det blir en lesbar sammenheng
slik at kulturmiljøet Hønefoss Brug ikke blir overdøvet.
Konsekvens: positiv.

mellom Hønefoss Brug og elva og

Alt 2: Området bebygges slik at sammenhengen mellom Hønefoss Brug og elva usynliggjøres
slik at kulturmiljøet Hønefoss Brug blir overdøvet.
Konsekvens: negativ.

og

Begrunnelse: Den høye utnyttelsesgraden
på Tippen er en utfordring for kulturmiljøet Høn efoss
Brug. Det som avgjør om konsekvensen blir negativ eller positiv, er hvordan bygningsvolumene
som denne utnyttelsen åpner for blir fordelt på området.
Øvre kvadratur
vest: Stabells gate og vestsida av Fossveien
En stor del av området er regulert ti l hensynssone bevaring kulturmiljø i den nye planen.
Bestemmelsene tilhørende hensynssonene skal sikre at den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen
og andre historiefortellende
elementer/kulturminner
bevares og at kulturmiljøenes særpreg og
identitet sikr es.. Dette er svært positivt. Kvalitetsprogrammet
illustrerer at Stabells gate forlenges
opp mot stasjonen. Dette anses som et grep som vil styrke gatas betydning, og dermed bidra til
ytterligere vitalisering av kulturmiljøet.
Konsekvens:

Positiv.

Begrun nelse: Stabels gates kulturmiljø
betydning blir styrket.

bevares. Kulturmiljøet

blir aktivisert

ved at gatas

Øvre kvadratur
øst: Fossveien - Arnemannsveien
- Kongensgate - Kirkegata
Her sikter den nye planen mot å komplettere kvartalet - «hull» i bebyggelsen langs Kirkegata og
Kongens gate tettes med ny bebyggelse.
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Konsekvens:

Positiv

Begrunnelse: Det å komplettere kvartalene
definert av den historiske rutenettsplanen.

styrker kulturmiljøet

Hønefoss sentrum, siden det er

Nedre kvadraturen
Deler av Storgata og Søndre torg er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø i den nye
planen. Bestemmelsene tilhørende hensynssonene skal sikre at den kulturhistorisk verdifulle
bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner
bevares og at kulturmiljø enes
særpreg og identitet sikres. Det er gitt bestemmelser som sikrer at ev. endringer vil gli inn i
kulturmiljøet på torget. Dette er svært positivt.
Det er også svært positivt at hensynssonen strekker seg oppover Stangs gate, fordi kjøpesenteret
Kuben o g det historiske fengselet dermed fortsatt vil være rammet inn av historisk bebyggelse.
Fengselet beholder en historisk kontekst, og skalabruddet Kuben representerer avgrenses mot
den historiske byen rundt. Dets skadevirkning på byveven begrenses.
Det er svært positivt at den funksjonalistiske gården på hjørnet av Storgata og Sundgata blir
regulert til hensynssone kulturmiljø. Slik vil dette gode eksempelet på funksjonalistik arkitektur
kunne bli bevart som en viktig del av Hønefoss’ bygningshistorie. Sol itærbyggene i resten av
kvartalet ( mellom Storgata, Sundgata, Holmboes gate og Bloms gate) tillates erstattet med mer
bymessig bebyggelse. Her må ulike hensyn - bevaring av enkeltbygg eller komplettering av
bystruktur - veies mot hverandre. Siden den eksis terende typologien i dette kvartalet er godt
representert på det tilliggende området Helgesbråthen, ansees det som akseptabelt at det er
ønsket om å komplettere den tette byveven som veier tyngst her. Det samme gjelder for Kong
Rings gate 12, som må rives eller flyttes på grunn av utvidelsen av Kongens gate, og også fordi
tomta den ligger på, tillates bebygget.
Konsekvens:

Positiv.

Begrunnelse:

Kulturmiljøet

bevares, og nye tiltak styrker den historiske rutenettsplanen.

Vest for kvadraturen
Her legges d et opp til samme type bebyggelse som den som er der i dag.
Konsekvens: Ingen
Begrunnelse: Ingen endring for kulturmiljøene

i nærheten.

Øst ved Søndre park
Byreparasjon - et bymessig kvartal legges her, mellom Kongens gate og elva
Konsekvens: Positiv
Be grunnelse: Byveven kompletteres og Kongens gates posisjon som byboulevard
det etableres bymessig bebyggelse her.

styrkes, ved at

Eikli
Det er bekymringsfullt at det ikke er lagt hensynssone bevaring kulturmiljø rundt rådhuset og Eikli
skole. Begge er vikti ge historiefortellere
i Hønefoss. Rådhuset er et signalbygg med høy
arkitektonisk kvalitet, og skolen har høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi.
Under er konsekvensen

av planen vurdert utfra to tenkte utbyggingsalternativer:
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Alt 1: Området bebygge s slik at Rådhuset og den gamle delen av Eikli skole blir innpasset i den
nye bebyggelsen.
Konsekvens: positiv.
Alt 2: Området bebygges slik at Rådhuset og den gamle delen av Eikli skole må rives.
Konsekvens: negativ.
Begrunnelse: Begge byggene represen terer viktige deler av Hønefoss’ historie. I denne
utredningen vurderes de til å ha stor kulturminneverdi.
Å ikke bevare dem vil derfor være en
motsetning til planprogrammets krav: «Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som en
ressurs i byutvikl ingen».

4.7.2

Nabolag

utenfor

planområdet,

men innenfor

kvalitetsprogram

- området

Løkka
En stor del av området er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø i den nye planen.
Bestemmelsene tilhørende hensynssonene skal sikre at den kulturhistorisk verdifull e bebyggelsen
og andre historiefortellende
elementer/kulturminner
bevares og at kulturmiljøenes særpreg og
identitet sikres. Det tillates en forsiktig småhusfortetting
i området utenfor hensynssonen.
Konsekvens: Positiv
Begrunnelse: Det at området er regu lert til hensynssone bevaring, sikrer at det vil beholde sin
kulturhistoriske karakter.
Schjongslundtangen
Her legges det opp til en fortetting som videreutvikler den eksisterende
og flerfamiliehus på en måte som forsterker rute nettplanen.
Konsekvens: Positiv
Begrunnelse: Den historiske rutenettsplanen

blandingen av eneboliger

blir styrket.

Schjongslunden
Det er positivt at grensen mellom parkområdet og bebyggelsen nord for det brytes opp, ved at
det tillates noe bebyggelse på området. Ringeriksgata f ramstår da mindre som en streng grense
mellom byen og parken. Det er også positivt at området knyttes til områdene på den andre siden
av elva, ved at det anlegges to nye gangbroer.
Konsekvens: Positiv
Begrunnelse: Området vitaliseres ved at det knyttes t ettere til byen.
4.7.3
Hele planområdet
sett under ett
Planen sørger hovedsakelig for at urbaniteten og Hønefoss’ karakter som en rutenettby
forsterkes, og at viktige kulturhistoriske kvaliteter blir ivaretatt.
Den største utfordringen er Øya og Tippen, med d en store utnyttelsesgraden som tillates her. Her
er det vesentlig at god bygningsvolum - fordeling blir sikret i detaljreguleringsfasen.
Konsekvens (dersom Øya og Tippen blir bygget ut på en god måte): Positiv.
Begrunnelse: Hønefoss’ historiske særpreg bl ir videreført.
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4.8

Konklusjon

og avbøtende

4.8.1
Vurderinger
I forhold til planprogrammets

tiltak

punkter:

Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som en ressurs i byutviklingen
Planen legger opp til at det kulturhistoriske Hønefoss skal være styrende f or Hønefoss’
utvikling. Store deler av sentrum foreslås lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø i den
nye planen. Det stilles krav til at nye bygninger må forholde seg på en respektfull måte til de
gamle. Transformasjonsområdene
på Øya og Tippen har de n klareste konflikten mellom
bevaring av kulturmiljøer og ny bebyggelse. Tippen ligger i nærheten og vil påvirke
transformasjonen av Øya - området. På begge disse områdene må kulturminnesituasjonen
følges nærmere opp i detaljreguleringer.
Det skal tilrettel egges for at ver neverdig bebyggelse får ny bruk
Dette punktet er løst ved at det tillates bebyggelse med tilstrekkelig høy utnyttelsesgrad i
tilknytning til det kulturhistoriske miljøet på Hønefoss Brug, noe som åpner for at forskjellige
typer virksomheter kan etableres her. Verneverdig bebyggelse forøvrig på Hønefoss ansees å
ha nok potensial for ny bruk uten at det legges føringer som sikter spesielt mot dette i
reguleringsplanen.
Hvordan fortette samtidig som Hønefoss særpreg og historie bidrar til å for me fremtiden
Planen legger opp til en fortetting som viderefører og forsterker eksisterende
nabolagskvaliteter.
Prioritere bebygge lse og miljøer som skal bevares
Dette er ivaretatt av hensynssonene bevaring kulturmiljø.

4.8.2
Avbøtende tiltak
På Øya og Tippen bør det i detaljreguleringene
sikres at bygningsvolumene blir fordelt på
områdene på en måte som sikrer at kulturmiljøet Hønefoss Brug og tilknytningen til elva og
fossen ikke svekkes, jamfør anbefalingene . Rådhuset og Eikli skole bør ikke rives, men bruke s
som miljøskapere og identitetsbyggere
for sitt nabolag, jamfør anbefalingene .

Litteratur:
Borge , Marianne m.fl. 2018. Kulturhistorisk
oppdragsrapport 93/2018.

stedsanalyse ( Dive - analyse) Hønefoss . Niku

Sellæg, Jo. 2007. Hus i Hønefoss . Byutvikli ng - Byggeskikk – Kulturminner.
kommune, Miljø - og arealforvaltning.

Hønefoss: Ringerike

Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser , revidert utgave fra 2018
Riksantikvarens

veileder Kulturminne

Riksantikvarens

bystrategi

og kulturmiljø

i konsekvensutgreiingar

fra 2003

2017 - 2020 fra 2017.
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5.

EN ERGI OG KLIM A

5.1
Sammendrag
Denne konsekvensutredningen
tar for seg energi og klima for Hønefoss områdeplan. Ved å
kartlegge dagens situasjon og et 0 - alternativ er det gjennomgått verdi, omfang og konsekv enser
av plantiltaket. Metoden følger « Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen) » i
utgangspunktet, og når det i konsekvensutredningen
refereres til verdi, omfang, konsekvenser og
tiltak, er det termer som er definert i denne håndboken. I korte tr ekk kan termene defineres som
følgende:
• Verdi i denne sammenhengen, er verdier som kan berøres av tiltaket og av den grunn er
relevant å beskrive som en del av dagens situasjon.
• Tiltaket eller «grepet» er i denne konsekvensutredningen
plantiltaket og ef fekten av den.
• Omfang dreier seg om hvor sterkt eller hvor mye tiltaket berører verdiene
Konsekvens er samstillingen av v erdi og omfang og medfører en positiv, nøytral eller negativ
konsekvens med en viss styrke
Tilstanden og kapasiteten i høyspentnette t i Hønefoss er god, da industri på Follum et lavere
energiforbruk etter 2011. Det samme gjelder for fjernvarmeinfrastruktur
som og har en god
tilstand med tilgjengelig kapasitet for videre tilknytninger. Det er og tilgjengelig kjøleinfrastruktur
i deler a v midtbyen som gir en meget høy samlet verdi av dagens energiinfrastruktur.
Energiproduksjonen i Ringerike er i dag fornybar, der bioenergi og vannkraft dekker mesteparten
av stasjonært energibehov. Det er fortsatt noe bruk av olje/parafin, som er i ferd m ed å fases ut.
Verdien til energiproduksjonskilder
som leverer energi i energiinfrastruktur
er høy. Økt utbygging
i Hønefoss sentrum vil øke behovet for energi. Dette kan forsynes av dagens infrastruktur for
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strøm, varme og kjøling, med mindre tilpasninger dersom det gjøres sentralt i Hønefossområde.
Tiltaket vil derfor få lite konsekvens for kraftnett og fjernvarmeinfrastruktur.
En positiv effekt av utbyggingen i tiltaket er at varme - og kjølegrunnlaget øker, noe som er bra
for økonomien i hele fjernvarm esystemet. Kostnadene for varmeproduksjonsenheter
og
rørinfrastruktur
fordeles da på flere kunder, noe som reduserer kostnaden for energileveransen
for varme og kjøling per kWh. Slik sett vil tiltaket være positivt for varme - og kjøleforsyning. Det
er også grunn til å anta at utslippene fra fjernvarme er lavere i Hønefoss enn for andre
1
sammenliknbare byer grunnet lave klimagassutslipp i fjernvarmeproduksjon.
Klimagassutslippene i Ringerike kommune og Hønefoss - området har gått litt ned de siste årene
som følge av utfasing av olje/parafin til oppvarming og tilknytning til fornybar fjernvarme.
Utslippene fra industri har også sunket litt av samme årsak som for energi. Klimagassreduksjon
har en stor verdi i en bærekraftsammenheng,
og det er viktig at det tenk es globalt og handles
lokalt. For klimagassutslippene er både omfanget og konsekvensene for tiltaket mer omfattende
da klimagassutslippene
skal reduseres mye for å oppnå overordnede nasjonale målene om en
klimagassreduksjon
på 40 % 2 . Ved vurderingen av kon sekvens er det en sammenlikning av 0 alternativet med planalternativet/tiltaket.
Det er valgt å legge vekt på trafikk, energi, oppvarming
og anlegg når det ses på de totale utslippene som konsekvens av grepet. Tiltaket er
sammenlignet med et 0 - alternativ n oe positivt sett i et klimagassperspektiv,
grunnet trolig lavere
utslipp som resultat av en mer sentralisert bebyggelse. For å bidra til de nasjonale, regionale og
kommunale målene for reduksjon av klimagassutslipp, må det for plantiltaket imidlertid utfør es
trafikkreduserende
tiltak og krav om fossilfri anleggsplass.

5.2

Metode

og bakgrunn

5.2.1
Datagrunnlag
og metode
Det vil i KU beregnes energi - og effektbehov for ferdig utbygget område, ut ifra standardverdier.
Gjelde nde energikrav for nye bygg følger av TEK17 benyttes med endringer for kapittel 14 –
Energi som trådte i kraft fra 01.01.2017. Dette tilsvarer tidligere lavenergistandard for boliger .
Tallene er graddagskorriger t for Hønefoss med graddagstallet 4 589 . Dette vil kunne brukes som
et utgangspunkt for videre å kunne kvantifisere ledig kapasitet i dagens infrastruktur. Det
presenteres også potensialet for å benytte ulike typer energiløsninger ut fra områdets
forutsetninger og behov. Energibehovet vil generere klimagassutslipp avhengig av
produksjonskilde r. I KU vil ulike energiløsninger presenteres for sammenlikning
Det ligger en forventning om at fremtidens byggeforskrifter vil bli enda strengere enn dagens eller
at det vil bli tydeligere krav til fleksibel energiproduksjon i bygg. Selv om området vil ut vikles i
flere faser , er fremtidige byggeforskrifter såpass usikre at det er tatt utgangspunkt i dagens
forskrifter for alle faser av tiltaket . For en områderegulering anses dette å være en fornuftig
detaljeringsgrad.
Vurderingene er gjort som en skriveb ordstudie. Historisk e nergibruk er innhentet fra
systemstudier, og data fra Ringerikskraft mens framtidig behov estimer es med basis i gjeldende
forskrifter ut fra bygningskategori og areal er fra kommunens samfunnsdel.
Klimagassutslippene for plantiltaket er estimert basert på innspill fra rådgivere fra relevante fag
samt erfaringstall fra tidligere prosjekter.
1

http://www

2

Se bidrag som Norge har meldt inn som INDC per nasjon:

.fjernkontrollen.no/

https://www4.unfccc.int/sites/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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Når klimagassutslippene for et område skal utredes, er det relevant å estimere de totale
utslippene som må medberegnes ved planlagt bebygget area l i sentrumsplanen. I denne
sammenhengen vil det se s på utslipp i forbindelse med:
• Type bygg og omfang av utbygging
• Energiforsyning
• Oppvarming
• Trafikk lett og tung
Det legges til grunn at det planlegges på en måte som medfører reduserte klimagassutslipp f or de
nevnte utslippspostene over. For å estimere klimagassutslipp vil det tas utgangspunkt i dagens
situasjon.
Tilgrensende KU - notat og tematikk
Energibruk fra transport vil beskrives i KU for trafikk.
Analysehorisont:
Kort sikt: 2020
Mellomlang sik t: 2023
Lang sikt: 2035
Til tross for de overordnede analysehorisontene, er analysehorisonten i denne rapporten i mange
tilfeller 2030. Årsaken til dette er at i miljø - sammenheng er 2030 er et viktig mål grunnet EUs
klimamål, og det er av den grunn lette re å innhente framskrivinger for dette årstallet.
Tiltaket vil sammenlignes med 0 - alternativet (2030) sammenliknet med dagens situasjon i
konklusjonen. Forutsetningene for 0 - alternativet presenteres i kapittel 4.
1.1

Overordnede

planer

og mål

Overordnede planer og målsetninger
und er i kort e trekk .
1.1.1

Relevante

lover

som får direkte betydning for temautredningen

beskrives

og forskrifter

TEK 17 , §14 - 4
60 % av netto energibehov (N S 3031) skal dekkes med fleksibel energiforsyning i bygninger med
over 1 000 m2 o ppvarmet BRA. Enkelte byggkategorier kan dekke dette gjennom kun
tappevannsoppvarming,
eller i kombinasjon med ventilasjonsoppvarming,
men de aller fleste
bygningskategorier
må bygges med vannbårent oppvarmingssystem
for gulv og ventilasjon for å
tilfredss tille dette kravet.

PBL - Tilknytningsplikt
§ 27 - 5. Fjernvarmeanlegg
Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme,
for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget.

og tilknytningsplikt

Fors krift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger
Med et formål om å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger
1.1.2020).

(trer i kraft
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1.1.2

Nasjonale

og regionale

mål for klima

Lov om klimamål 3 (klimaloven)
§ 3. Klimamål for 2030: Målet skal være at utslipp av klimagasser
prosent fra referanseåret 1990.

i 2030 reduseres med minst 40

I følge SSB er klimagassene i 2016 3 % høyere enn i 2016 4 . Kravet over kan dermed
omformuleres til at « utslipp av klimagasser i 2030 redusere s med minst 40 prosent fra 2016 ».
Klimahandlingsplan 2030: For Osloregionen (Oslo, Akershus og Buskerud) setter ambisiøse
utslippsmål som krever en aktiv regional, lokal og statlig klimapolitikk. Osloregionen
skal
redusere klimagassutslippene
med 50 pro sent innen 2030 sett i forhold til 1991 - nivået ,
uten å øke bruken av elektrisitet utover 2005 - nivået (temperaturkorrigert).
1.1.3

Kommunale

mål for klima

Oppfølging av Energi og klimaplan (årsrapport) 2014
Ringerike kommune har som visjon å være et forbilde i nnen energieffektivisering,
bruk av
fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. Fo r å oppnå dette er det utarbeidet
energi - og klimaplan, hvor hovedmål, delmål og tiltak beskrives. Detaljer fra denne planen
beskrives under situasjon.

en

- Det stasjonære
energiforbruket
skal reduseres med 10 prosent innen 2020 , med 2006
som basisår.
- Ny fornybar energi skal utgjøre 20 prosent av det stasjonære
energiforbruket
innen
2015 og 40 prosent innen 2020.
- Kommunens
egen virksomhet
skal være et forbi lde på miljøvennlig
energibruk.
Innen
2020 skal kommunens egen virksomhet være klimanøytral på energibruk.
Kommuneplanens samfunnsdel
Å vurdere utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme. Konsesjonsområdet skal inngå
i arealdelen
Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse med både nærings - og
boligformål.
Områderegulering Hønefoss kravspesifikasjon plan - ID 431
Følgende målsetning er av betydning: «D et skal skapes en fremtidsrettet
redusere klimagassutslipp ».
Ringer ikes e nergi og klimaplan 2010
- Det skal stimuleres til økt bruk av fornybare energikilder
Ringerike generelt. Oljefyring
skal fases ut.

by som bidrar til å

(spesielt bioenergi) og energibærere

i

5.3
Situasjon
og verdi
Dagens energiforbruk er ikke kartlagt i detalj, da dette ik ke presenteres samlet lenger (siste lokal
energiutredning ble utarbeidet i 2013). Nettselskapet har imidlertid gitt data for de siste årene for
sentrumsområde. Siden statistikk i lokal energiutredning ble oppdatert er fjernvarme introdusert i
Hønefoss, noe som endrer bildet for stasjonær energibruk noe (se figur 1 for stasjonær
energibruk frem til 2005). Fjernvarme erstatter olje/parafin som skal fases ut i henhold til de
3

Lov om klimamål (klimaloven)

4

SSB: Utslipp av klimagasser

LOV- 2017 - 06 - 16 - 60 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017
https://www.ssb.no/natur

- og - miljo/statistikker/klimagassn/aar

- 06 - 16 - 60
- endelige
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planer som er beskrevet i kapittel 2. Utskiftning fra bruk av fossil olje og parafin ti l fjernvarme har
positiv innvirkning på klimagassutslippene
siden fjernvarmemiksen
for Hønefoss har svært lav
utslippsfaktor. Dette blir gått ytterligere inn på i delkapittel 3.3. Videre vil også situasjonen for de
andre mest vesentlige utslippskildene for prosjektet (bygg, anleggsaktivitet,
trafikk) gjennomgås i
dette delkapittelet.

5.3.1
Høyspent
Fra kraftsystemutredning
region Buskerud (EB, 2016) står det: «Tilstanden og kapasiteten på
nettet i denne regionen er stort sett god. Dette bekreftes også gjennom a nalysene av scenariene
som viser at nettet håndterer de belastningssituasjonene
som kan opptre. Etter at Norske Skogs
anlegg på Follum ble nedlagt ble overføringskapasiteten
i denne regionen betydelig styrket. I
første omgang vil det derfor kun være behov for mindre tiltak i bestående anlegg i denne
regionen.»

Figur 7 : Nettoforbruk

elektrisitet

industri,

tjenesteyting

og husholdning

for Ringerike

kommune

Det er et relativt stabilt elektrisitetsforbruk
i Ringerike etter at Follum fabrikker stengte ned sin
papirvirksomhet (2008 - 2012). Energiforbruket er redusert med rundt 700 GWh innenfor industri
til 500 GWh totalt, noe som gir stor ledig kapasitet i nettet med dagens elektrisitetsinfrastruktur
i
regionen. Kraftbehovet til tjeneste sektor og boliger er hhv. 180 GWh og 220 GWh.
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Forbruk elektrisitet Hønefoss sentrum
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Figur 8 : Forbruk

av elektrisitet

alle forbrukergrupper

per måned

for Hønefoss

sentrum.

Data fra ringerikskraft

Totalt forbrukes det rundt 50 000 MWh elektrisitet i Hønefoss sentrum å rlig. Dette utgjør kun 10
% av det årlige elektrisitetsbehovet
i Ringerike kommune. Det er en effekttopp rundt januar
måned på ca. 12 MW. Det er derfor vurdert at det kun vil være lokale oppgraderinger i lokalnettet
som er nødvendig på kort (2020) - og mel lomlang sikt (2030).

5.3.2
Varme og kjøling
I Hønefoss er det allerede etablert en
omfattende infrastruktur for varme og
kjøling (lyseblå), som gjør at mye av
sentrum kan dekke sitt kjølebehov 5 fra
denne infrastrukturen,
mens alt av
oppvarmingsbehov kan dekk es så lenge det
er praktisk mulig. Avstanden til
etablert/planlagt
rørtrase avgjør prisen for
tilkobling. I områder med stort
kundepotensiale vil Vardar Varme vurdere
etablering av ny trase basert på interesse
for tilkobling.
Vardar Varme AS har konsesjon for levering
av fjernvarme i Hønefoss sentrum. Bygg
innenfor konsesjonsområdet må tilknyttes
grunnet forskrift om tilknytningsplikt.
Om
Vardar varme AS ikke ønsker leveranse,
finnes det ikke en leveringsplikt. I praksis vil

Figur 9 Kart fjernvarmetraseer
Hønefoss - Vardar
Varme . Lysblå - Fjernkjøle . Mørkblå - Fjernvarme,
Rosa - planlagt trase

5

Det er vedlagt detaljert

kart for kjøleinfrastruktur
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da byggeier kunne benytte annen energikilde

som overholder

krav i TEK17.

Fjernvarmekonsesjonen
for Hønefoss dekker hele det området som behandles i områdeplanen.
Det legges derfor til grunn at det er mulig å forsyne fjernvarme til alle de bygg og prosesser som
det planlegges for i plan en 6 . Fjernvarme er med på å redusere klimagassutslippene
fra
oppvarming dersom denne erstatter bruk av fossil olje eller parafin. 98 % av varmeproduksjonen
til fjernvarme dekkes med returtre og skogsflis (se figur 4).
I senere år er oppvarming i anleggsf asen også forsynt med fornybar varme fra fjernvarme. Dette
er en satsning for Vardar ifølge lede r Kjetil Bockmann og er et ferdig produkt som tilbys i dag 7 .

Figur 10 : Fjernvarmeproduksjon

Hønefoss

( fjernkontrollen.no

2018 : Sted /Buskerud/Hønefoss)

Årlig produseres det rundt 50 000 MWh varme i Hønefoss, som tilsvarer omtrent det samme som
elektrisitetsbehovet
i det samme området.

5.3.3
Klimagassutslipp:
Figur 11 oppsummerer «dagens» (2016) situasjon for klima gassutslipp. I dette delkapittelet
dagens situasjon for noen av utslippspostene gjennomgått. I kapittel 4 vil vedtatte tiltak for
redusere utslippene bli gjennomgått. For en områdeplan der det er planlagt utbygginger må
tillegg til dagens utsl ipp (figur 5) medregnes utslipp i forbindelse med produksjon, transport
installasjon av materialer.

blir
å
det i
og

Satsninger
og tiltak i Hønefoss
Fra 2011 til 2016 er klimagassutslippene redusert i Ringerike, mye grunnet reduserte
utslipp fra utslippsområdene:
D ieseldrevne motorredskaper (11 000 tonn - > 1 800 tonn)
Oppvarming (10 000 tonn - > 3 200 tonn).

6

Kjetil Bøckmann i Vardar Varme AS er kontaktet
kapasitet,

7

for å innhente oppdatert

status på utbyggingsplaner

(2020 og 2025), produksjonskilder

og

samt status på tilknytningstidspunkt

https://www.vardar.no/produkter

- og - priser - byggvarme
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-

I Hønefoss er det etablert fjernvarme som beskrevet i 3.2, og ifølge « Forskrift om vedtekt
om tilknytningsplikt
til fjernvarmeanlegg
i Hønefo ss, Ringerike ko mmune, Buskerud» skal
alle nye og hovedombygde bygg med et BRA over 1000 m2 tilknyttes fjernvarmeanlegget.

Type bygg og størrelse
Kommunen ønsker å skape nye boliger og arbeidsplasser ved å bygge byen både ut og opp (i
høyden). Visjonen er at innbyggert allet skal stige med 33% innen 2030, Hva slags type bygg og
materialer samt størrelse på byggene vil påvirke utslippene.
Energibruk
For Hønefoss er fjernvarmemiksen
nesten kun basert på biprodukter fra skogbruk, trelast,
treforedling og landbruk, og det er derfor allerede en svært lav utslippsfaktor sammenlignet
andre fjernvarmeanlegg
(87% lavere klimagassutslipp sammenlignet med Oslo).
( http: //fjernkontrollen.no/hønefoss/
og http: //fjernkontrollen.no/oslo/
)

med

Trafikk
Trafikk er den utslippskilden som er klart størst av de overnevnte, og som derfor også har størst
reduksjonspotensiale.
Trafikkmengder fra nasjonal vegdatabank (N VDB) viser at de største
t rafikkmengdene i dag går gjennom Hønefoss sentrum. Altså gjennom Kongens Gate, over
Hønefoss Bru og videre gjennom Hønengata. Dette er også områdene i Hønefoss der det
oppholder seg mest folk på daglig basis, og det er av den grunn uheldig med mye
luftforu rensning.
Anleggsaktivitet
I Ringerike kommune dekkes byggvarme i stor grad av fjernvarme. Elektrisk drift av byggeplass
er i en startfase, men vil trolig utvikle seg i takt med markedet for større elektriske kjøretøy og
maskiner. Begge disse tiltakene er klimagassreduserende
og vil bidra til et kutt i utslippene.
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Utslipp per år (tonn CO2 - ekv)
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Figur 11 : Klimagassutslipp
Ringerike
kommune
knyttet stor usikkerhet
til klimagassutslippene,
bakgrunnsinformasjon».
Kilde:

http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske

2016

2009 - 2016. Utslipp per år (tonn co2 - ekvivalenter).
« Det er
grunnet sva kt og delvis manglende
tallunderlag
og

- klimagassutslipp/klimagassutslipp

- kommuner/

5.4
Verdi
For energidelen av denne KU - en er det først og fremst energiinfrastruktur
som kan berøres av
tiltaket. Som nevnt er det fjernvarmeinfrastruktur
og elektrisitetsinfrastruktur
i Hønefoss med en
god kapasitet . Verdien til energiinfrastrukturen
er stor da kapasiteten i både høyspent og
fjernvarme - infrastruktur er god. Det er og en høy fornybarande l i fjernvarmen som gjør verdien
av levert fjernvarme høy. I kraftsystemet er det tilgjengeliggjort
mye kapasitet, grunnet
stengning av tidligere treforedlingsindustri
på Follum. Dersom vi ser på alle kildene til
klimagassutslipp som en helhet, og global o ppvarming og naturkatastrofer
defineres som ytterste
konsekvens av klimagassutslipp, har en reduksjon av klimagassene en stor verdi for
Hønefosssamfunnet sett i et bærekraftperspektiv .

5.5
0 - alternativet
For nullalternativet antas det at dagens situasjon er framskrevet med en befolkningsvekt som
følge av utbygging av Ringeriksbanen. Det er valgt å vurdere et 0 - alternativ i 2030 for å skape et
best mulig samme nligningsgrunnlag for tiltaket.
Det er antatt en høy nasjonal vekst for Ringerike som følge av «felle sprosjektet» (utbygging av
Ringeriksbanen og E16), og ifølge SSBs framskrivinger 8 vil dette gi en befolkningsvekst på 3590

8

https://www.ssb.no/folk

fram
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personer. Dette er tilnærmet lik vekst som forventes som følge av tiltaket i denne utredningen
(3500), og fører derfor til marginal d ifferanse mellom 0 - alternativet (2030) og tiltaket (2030).
Reisemiddelfordelingen
antas i 0 - alternativet å være lik som i dag da det antas en jevn fortetning
som fører til at den prosentvise fordelingen over reisemidler som brukes ikke vil utvikle seg i
forhold til dagens situasjon. Det forventes altså at det utbygges både i og utenfor Hønefoss
sentrum, men at utbyggingen totalt sett vil ha en mer spredt bebyggelse enn hvis tiltaket
gjennomføres (byplan vedtas og legger rammer om bl.a. fortetting og tilre ttelegging for gående,
syklende og kollektivt). Nøkkeltall for 0 - alternativet er gitt i tabell 1.

Tabell 1 Tallene i tabellen under
kjørelengde
er hentet fra SSB.

gir verdier

for «0 - alternativet»

Befolkningsvekst

fro 2030.

Framskrivingene

av befolkning

og

3590 Stk.

Gjennomsnittskjørelengde
årlig (Ringerike)
Reisemiddelfordeling

12811 km

Gange
Sykkel

16 %
4 %

Buss
Bil

4 %
75 %

For energiforbruk vil situasjonen for 0 - alternativet (2030) ha et større bidrag av el t il oppvarming
enn i dag. Årsaken til dette er at dersom det bygges utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme,
vil det trolig installeres mange varmepumper til oppvarming. Grunnet den gunstige
fjernvarmemiksen 9 i Hønefossområdet vil de indirekte klimagassuts lippene i varmeforsyningen
være høyere for 0 - alternativet enn ved tiltaket som er beskrevet i kapittel 5. I produksjon av
elektrisitet til varmepumper vil det relateres klimagassutslipp, noe som resulterer i at
strømforsyning ikke kan kategoriseres som 100 % fornybar. En nøyaktig utslippsfaktor krever
inngående analyse av kjøp av strøm og inngår ikke i dette notatet. Det presiseres at det er de
direkte utslippene som fokuseres på.

5.6

Tiltaket

5.6.1
Energibruk
og klimagassutslipp
i forbindelse
Tabell 2 gir arealene som er lagt til grunn for utbyggingen

Tabell

2 : Oversikt

for planlagte

med type utbygging .
i Hønefoss sentrum i denne planen

bygningsarealer

BYA ( M2)

85 000

BTA BOLIG (M2)
BTA NÆRIN G ( M2)
BTA OF FEN TLIG (M2)

212 000
27 000
38 000

77 %
10 %
13 %

Disse nye arealene vil bygges iht. TEK 17, med standard netto energibehov
fordele seg på følgende varme og kjøle - og elektrisitetsbehov.

9
10

Dette forutsetter

en fjernvarmemiks

10 :

basert på biologisk brennstoff,

samt at ikke all ny bebyggelse i 0 alternativet

vil energibehovet

kobles ti l fjernvarmenettet.

supplering av kunnskapsgrunnlaget
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Tabell

3 : Oversikt

for energibehov

Type
energ ibehov
Mengde
(kWh/årlig)

Varme

Kjøling

Elektrisitet

16 820 728

293 000

10 564 400

Energisystem
og produksjon
Under er det presentert de viktigste utviklingstrekkene
i energisystemet som får innvirkning
tiltaket.
Økt utnyttelse av fjernvarme og - kj øling til bygg i Hønefoss sentrum
Forbud mot bruk av fyringsolje. Dette bidrar til konvertering av energikilder til
oppvarming av bygg
Billigere varmepumper
Konkurransedyktig
solstrøm
Muligheter for utnyttelse av fjernvarme til byggvarme

på

Fjernvarme
og kj øling
Det er god kapasitet i fjernvarme - og kjøleinfrastruktur . Dette gjør at nye tilknytninger fra de
bygg som kommer i Hønefoss sentrum lar seg forsyne med eksisterende infrastruktur. Det antas
at alle større bygg over 1 000 m2 tilknyttes til denne infra strukturen. Dette bidrar til å sikre lave
klimagassutslipp for oppvarming av bygg.
For klimagassberegninger
bør det vanligvis estimeres en fremtidig fjernvarmemiks basert på
vedtatte mål og krav, men for Hønefoss områdeplan regnes det ikke med store endri nger i
fjernvarmemiksen
(3.3.3) i fremtiden siden denne allerede er nesten klimanøytral.

5.6.2
Klimagassutslipp
Befolkningsvekst
For klimagassutslippene er det forutsatt at tiltaket er satt i 2030 . Det er derfor brukt estimerte
for befolkning, trafikk og energiforsyning estimert for 203 0 .

tall

Dersom tallen e fra planprogrammet og kravspesifikasjon legges til grunn er det estimert en
befolkningsvekst i Ringerike med opp mot 10 000 nye innbyggere. Den store befolkningsveksten
forutsetter fellesprosjektet «Ring eriksbanen og ny E16». I våre beregninger er det forutsatt en
mer moderat befolkningsvekst på 3500 og utbygging av 1800 sentrumsboliger over 17 år frem
mot 203 0 . Dette samsvarer med SSBs framskrivinger for befolkningsvekst i Ringerike kommune
dersom det an tas at all befolkningsvekst i kommunen skjer i Hønefossområdet (se tabell 4).

Tabell

4 Tallene

er hentet

fra SSB sine framskrivinger

ÅR
2018
2030
BEFOLK NIN GSVEKST

for befolkningstall

11

.

BEFOLKNIN G RIN GERIKE KOM MUN E
(AN TALL)
30283
33873
3590

Arealer
Å bygge så mange sentrumsnære boliger krever en redusert BYA på 30 - 50 mindre enn det som er
normen i dag. Dvs. det må bygges 30 - 50 % høyere. Mindre grunnflate i forhold til BRA vil altså
11

https://w

ww.ssb.no/statbank/table/11668/
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redusere utslippene. I dokumentet «suppl ering av kunnskapsgrunnlaget»
er forslaget fra
parallelloppdraget presentert. Tabell 2 er lagt til grunn for videre beregninger av utbyggingen
denne KU.

i

Materialer
og ressurs - behov
Utbygging vil føre til store utslipp til anleggsfase og materialer. Bas ert på estimerte utbygde
arealer er det videre estimert et klimagassutslipp som følge av utbyggingen. Det er så valgt å
understreke hvor store utslippskutt som kan oppnås dersom det fokuseres på utslippsreduserende
materialer. Her er det i tillegg til utby gde arealer til boliger medregne t arealer til kontorer og
næring.
Å bygge høyere vil medføre mindre CO2 - utslipp/m2 enn for bygg som er lavere. Store deler av
klimagassutslippene
fra et bygg stammer fra materialer. Siden klimagassregnskapet
måler
utslippe ne i kg CO2 - ekv/m2/år vil et bygg med mindre grunnflate/grunnarbeider
og større BRA
(m2) resultere i lavere klimagassutslipp per m2. Utbyggingen skal ifølge kravspe sifikasjonen ha
lav ressursbruk, gjenbruk, resirkulering, estetisk tiltalende materialbruk o g varige og
miljøvennlige materialvalg. Alle disse faktorene er med på å bidra til lavt klimagassutslipp i et
livsløpsperspektiv.

5.7

Omfang

5.7.1
Klimagassutslipp
Materialer
I supplering til kunnskapsgrunnlaget
er det foreslått økte høyder i sentrum fra 3 - 5 eta sjer. Nord i
byen er det forslag om å sanere enkeltbygninger og erstatte de med boligblokker eller høyere
rekkehus. 3 - 4 etasjer. For området rundt togstasjonen er det foreslått å bygge høyblokker med
opptil 10 etasjer. I Figur 12 er det illustrert hvordan høyden kan påvirke klimagassutslippene
(kg
CO2 - ekv/m2). Årsaken til at høyere bygg vil ha reduserte utslipp er fordi grunn og fundamenter
samt yttertak ofte har store utslipp. Se tabell 5 for utslipp per m2 per år.

Tabell

5 : Utslipp

fra materialer/m2

avhengig

av antall

Antall
Utslippkg CO2-ekv/m2/år
etasjer
1 etasje
3. etasjer
5 etasjer

etasjer

i bygget.

0,746907627
0,656947653
0,639008293
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Utslipp kg CO2 - ekv/m2/år
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Figur 12 Illustrer

utslipp/m2/å

r for de ulike

5 etasjer

antall etasjer

gjennomsnittlige

høydene.

Beregningene for utslipp som følge av materialbruk er utført i verktøyet One Click LCA, og baserer
seg på generiske mengder og utslippsfaktorer med utgangspunkt i at 28% av arealene er til
næring/kontor og at 72% ar ealene skal brukes som bolig. Det er altså opprettet et
referanseprosjekt for 625 000 m2 BRA. Utslippene ta r for seg A1 - A3, det vil si systemgrensen
«fra vugge til fabrikkport».
Massivtre sammenliknet
med k onvensjonelle
bygg
Materialitet er et viktig te ma når det kommer til klimagassutslipp. Siden det er mye skogdrift i
Hønefossområdet er det derfor naturlig å vurdere å bruke tre som materiale når byen skal
fortettes. Når klimagassutslippene
fra et massivtrebygg skal vurderes i forhold til et konvensjone lt
bygg er det viktig at hele materiales livssyklus inkluderes. Transport av materialer står ofte for
store deler av utslippene, og hvor materialene er hentet og fabrikkert kan gjøre store utslag. Når
det gjelder massivtre skal det åpne en ny massivtrefabr ikk på Åmot. Dette er kun 4 mil fra
Hønefoss, og virker derfor positivt på de totale utslippene, da dette ofte blir brukt for et
motargument mot massivtre. I diagrammet under er det gitt et eksempel på klimagassutslipp fra
et boligbygg bygget med henholdsv is massivtre - vegger, tak og - dekke og betong/stål - vegger, tak
og - dekke. Eksempelet illustrerer hvordan et slikt grep kan redusere utslippene fra materialer
med ca. 30 % (se tabell 6 og Figur 13 )
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Tabell 6 : utslipp
og dekker.

fra ulike bygningsdeler

ved bruk av massivtre

BYGGMEDVEGGER, MASSIVTRE
TAKOGDEKKER
I:
(GWPKGCO2- EKV)
GRUNNOG
FUNDAMENTER
YTTERVEGGER
BÆRESYSTEM
INNERVEGGER
DEKKER
OGTAK
ANNET
VINDUEROGDØRER
TOTALT

eller konvensjonelle

materialer

i yttervegger,

tak

KONVENSJONELLE
MATERIALER
(GWPKGCO2- EKV)

370268

370268

18169
407387
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Figur 13 Totale utslipp som fø lge av beslutning
om å bruke massivtre
eller betong/stål
i yttervegger,
dekker. Beregningene
er gjort i One Click LCA, og basert på et refereansebygg
i 3 etasjer.

tak og

Trafikk
Visjonen for fortettingen av Hønefoss er «10 - minuttersbyen» . Videre er det e n føring at det skal
tilrettelegges for at 70 % av befolkningsveksten i kommunen skal komme i selve byområdet
Hønefoss. Ved å bygge med en visjon om at folk skal bo i nærheten av sine daglige gjøremål
(barnehage, skole, dagligvarebutikk,
rekreasjonsområder
samt kollektivforbindelse ) . Dette vil ikke
bare bidra til et bedre bomiljø, men også redusere klimagassutslippene grunnet kortere vei og
større sjanse for at det velges å bruke klimanøytrale fremkomstmidler.
Byplanen tilrettelegger
også for sammenhengende gang - og sykkelveier, samt for å gi grunnlag for et bedre
kollektivtilbud.
Utbyggingen og befolkningsveksten vil føre til flere reiser . Denne veksten vil imidlertid skje
uavhengig av plantiltaket. Iht. «supp lering av kunnskapsgrunnlaget»
kan det forvente s en øking i
antall trafikanter på 3500 . Kravspe sifikasjonen forutsetter at vekst en i persontrafikk som resultat
av befolkningsveksten ikke skal øke biltrafikken, men må fordeles på kollektiv, sykkel og gange.
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Tabell 7 viser reisemiddelfordelingen
for Hø nefoss - området. For 0 - alternativet er det ikke
forventet noen endring av reisemiddelfordeling
fra dagens situasjon. Årsaken til dette er at det
forventes at utbyggingen vil skje mer spredt uten grepene som tas i byplanen. I 0 - alternativet er
det derfor ikk e forventet endring i reisemiddelfordelingen.
I alternativet hvor byplantiltaket
gjennomføres er det derimot forutsatt at 2030 - målet for reisemiddelfordeling
referert til i tabell 7
oppnås, og at flere vil gå, sykle og bruke kollektive tilbud, samt færre v il bruke bilen som følge av
kortere avstander til daglige gjøremål (sentralisering).

Tabell

7 Dagens

og mål for framtidig

reisemiddelfordeling

REISEMIDDEL

DAGENS
SITUASJON

GANGE
SYKKEL
BUSS
BIL

16%
4%
4%
75%

i Hønefoss - området

0-ALTERNATIV
(2030)
16%
4%
4%
75%

– alle reiser

TILTAKET
MÅL 2030
20%
8%
6%
65%

MÅL 2040
22%
10%
8%
60%

Kilder:Grunnlagsdokumentfor sykkel- og parkeringsdokumentfor Hønefoss,Rambøll2018 – 8%sykkelandeli 2025.
I følge RVU2013-14 liggergangandelen nasjonaltpå 21%og sammenlignbareområdersom Buskerudbyen(19%),
Vestfoldbyen(18%),og Grenland(17%)
I følge RVU2013-14 liggerkollektivandelennasjonaltpå 9 og sammenlignbareområdersom Buskerudbyen(8%),
Vestfoldbyen(6%),og Grenland(4%)
Det er analysert prognoser som treffer presist for kjøretøypark for lette kjøretøy i Hønefoss. Det
viser seg at prognosen til TØI - alternativ ultra low - e8 hentet fra TØY Report 1518/2016 «Vehicle
fleet forecast based on stock - flow modeling» stemmer ove rraskende godt med faktisk utvikling
(2016 til 2018), se figur 11. Denne er derfor valgt å bruke som basis for prognose til 2030 for
private lette kjøretøy. Disse prognosene beregner at elbiler vil utgjøre i overkant av 50 % av
kjøretøybestanden i 2030. De t forutsettes at denne utviklingen vil skje uavhengig av plantiltaket,
og er derfor og tilsvarende for 0 - alternativet.

Figur 14 hentet
(2016)

fra Transportøkonomisk

institutts

rapport

- Vehicle

fleet forecast

based on stock - flow model ing
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Det legges også til grunn a t ca. 50% av bilparken vil bestå av el - biler i 2030. Utslippsreduksjonen
som følge av denne teknologikonverteringen
vil føre til en utslippsreduksjon på 40 % for
transport. I tillegg er det forventet at antallet som be nytt er sykkel fremfor bil skal dobles fra 4 - 8
%. Andelen som bruker kollektivt fremfor bil vil øke fra 4 til 6 %.
Når det gjelder øvrige kjøretøy er ikke utslippsreduksjonen
kvantifisert i samme grad som for
privattrafikken.
Dette er fordi det ikke anses som like relevant som en konsekvens av fortettingen
av sentrum, men det bør tas i betrakting at også tyngre trafikk vil gå på biogass/elektrisitet
i
fremtiden.
-

For varebiler er det få kjøretøy i dag, men god vekst i markedet. Særlig i Oslo.
Det er ster k vekst i elbusser i Norge, noe som vil gjøre seg gjeldende for Hønefoss og
(Brakar ønsker å elektrifisere)
Lastebiler: mindre relevant i sentrum

5.7.2

Energibruk
og klimagassutslipp
i forbindelse
med oppvarming
og
elektrospesifikt
i bygg
Energi - og effektbehov
Det skilles på energi (tabell 8) og effektbehov (tabell 9) for ny bebyggelse planlagt. Totalt
varmebehov inkluderer varmebehov for t appevann,romoppvarmingog ventilasjon.

Tabell

8 : Energibehov

nye sentrumsarealer

Totalt varme

Kjøling

Elektrisitet

Totalt

MWh/ år
16 820

[M Wh/år]
293

[M Wh/år]
10 564

[M Wh/år]
27 678

Energibruk til oppvarming representerer den største andelen av den totale energibruken, selv om
nye bygg taper mindre varme enn eldre. Observasjoner og målinger p å nye bygg viser at
varmebehovet er større i virkeligheten enn det som er beregnet, grunnet en brukeratferd som
avviker fra det som er beregnet. Det vil i tillegg være et behov for oppvarming i byggeperiode
som her ikke er beregnet. Med bruk av byggvarme og et påslag på energi i reell bruk, regnes det
med at brutto varmebehov vil øke med 20 000 - 25 000 MWh/årlig, noe som tilsvarer halvparten
av dagens varmeleveranse for fjernvarme i Hønefoss.
Det er viktig å avklare med konsesjonshaver for elektrisitet og varme/kjøling for videre arbeid
med planlegging. Slik sikrer en at det kan planlegges for energileveranse så tidlig som mulig. I
tillegg kan det utføres mer nøyaktige energiberegninger.
Elektrisitetsbehovet
øker med ca. 10 000 MWh energi og 2 000 kW effek t, og tilsvarer 20 % av
dagens behov i sentrum. Dette regnes som greit å løse med dagens infrastruktur, men detaljene
må avklares med nettselskap.

Tabell

9 : Effektbehov

Romvarme
[kW]
6 199

nye sentrumsarealer

Ventilasjon
[kW]
2 028

Tappevann
[kW]
1 381

Kjøling
[kW]
765

Elektrisitet
[kW]
2 031
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Anleggsfase
Annen mobil forbrenning er en utslippskategori som er nærmes proporsjonal med mengden
anleggsarbeider, som igjen forbruker diesel. Ved økt bygg - og anleggsvirksomhet vil utslip pene
for denne sektoren øke.
For 0 - alternativet og plantiltaket vil det bygges mye i Hønefoss frem til 2030. Byggeaktiviteten er
forventet å være høyere enn for i 2016 som det er presentert klimagasshistorikk.
Plantiltaket vil
medføre stor anleggsaktivite t i sentrum . Tiltak for å senke utslippene fra oppvarming i
anleggsfasen forutsettes som et mål i plantiltaket. Dette kan ikke like enkelt gjennomføres for
byggene som er planlagt i 0 - alternativet der flere bygg er utenfor konsesjonsområdet for
fjernvarme, noe som kan gi større utslipp for 0 - alternativet. Dette er imidlertid vanskelig å
estimere da det ikke er gjort noen undersøkelse av hvor stor del av den nye bebyggelsen i 0 alternativet som vil bygges utenfor konsesjonsområdet.
Utslippene fra anleggsvirk somhet er av
den grunn antatt å være like for 0 - alternativet og plantiltaket
Flere bygg vi gi store utslipp til materialer. Allikevel blir d et i denne sammenhengen viktig hva
slags materialer som blir valgt. Det legges i det totale regnskapet til grunn at det velges
materialer med reduserte klimagassutslipp.

5.8
Konklusjon
De totale utslippskonsekvensene
viser at det totalt sett vil være større klimagassutslipp
alternativet en n det som tiltaket fører til .
I tabell 10 oppsummeres

kommunens

utslipp ve d plantiltaket

Tabell 10 Kilde: http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske
samt egne estimater
med grunnlag i analyse.

KONKLUSJON
MEDPLANE
NS TILTAK
TONNCO2-EKV/ÅR
ANNENMOBILFORBRENN
ING/ANLEGG
VEITRAFIKK
(LETT)
VEITRAFIKK
(TUNG)
OPPVARMING
ENERGIFORSYNING
TOTAL

for 0 -

for Hønefossområdet.

- klimagassutslipp/klimagassutsl

"DAGENSSITUASJON"
(2016)

5604
54236
23490
3262
628
87220

ipp - kommuner/

0-ALTERNATIVET
(2030)

MED
PLANTILTAKET
(2030)

5604
35796
23490
3262
829
68905

5604
32542
23490
3262
754
65651
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Klimagassutslipp

med tiltaket (tonn CO2 ekv/år)

100000
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70000
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50000
40000
30000
20000
10000
0
"dagens situasjon"

2016

0-alternativet

(2030)

Med plantiltaket

Annen mobil forbrenning/anlegg

Veitrafikk

Veitrafikk

Oppvarming

(tung)

Energiforsyning

(2030)

(lett)

Kommunemål

40% reduksjon

Figur 15 illustrerer
hvordan klimagassutslippene
vil se ut dersom dagens tiltak legges til grunn. For «annen
mobil forbrenning/anlegg»
er det for 2016 gitt et gjennomsnitt
av tilsvarende
utslipp de 10 siste årene. Årsake
til dette er fordi slike utslipp avhenger mye av byggeaktiviteten,
og kan av den grunn variere mye fra år til år.

Omfanget for «energi og klima» sammenlignet

med 0 - alternativet

anses som «litt positivt».

Det er viktig at den energiinfrastrukturen
som eksisterer i dag utnyttes til så mange energiformål
som mulig, da for de områdene der klimagassutslippene må reduseres, som transport og anlegg.
Økt bebyggelse øker behovet for energi. Dette kan forsynes av dagens infrastruktur, med mindre
tilpasninger. Plantiltaket vil derfor få lite konsekvens for energisystemet. En effekt av fortetting er
at varme - og kjølegrunnlaget øker, noe som er øko nomisk gunstig for hele energisystemet.
Kostandene fordeles da på flere kunder, noe som reduserer kostnaden for energileveranse per
kWh. Slik sett vil plantiltaket være positivt for energi. Det er også grunn til å anta at utslippene
fra energiforsyning er lavere i Hønefoss enn for andre sammenliknbare byer. For energi regnes
omfanget som middels positivt, da det eksisterer kapasitet i gode, sikre løsninger for
energiinfrastruktur
for elektrisitet, varme og kjøling.
Klimagassutslippene som resulterer fra pl antiltaket vil ha negative konsekvenser. De mest
klimavennlige kvadratmeterne er de som ikke bygges . Med en antakelse om økt antall innbyggere
i Hønefoss vil klimagassutslippene
bli lavere enn en utbygging uten utslippsreduserende tiltak.
Konsekvensen av p lantiltaket sammenlignet med null - alternativet er derfor liten positiv.
For energiforsyning er utslippene økt med 20% og oppvarming med 50% iht. kapittel 6 .2.1 . Det
er likevel valgt å anta at utslippene fra oppvarming vil være uendret til tross for utbyg gingen som
følge av utfasingen av olje/parafin. Dette er fordi det ikke er estimert hvor stor andel av
oppvarming i dag som dekkes av olje/parafin. Denne utfasingen vil imidlertid være lik for både 0 aleternativet og plantiltaket. Utslippene fra lett veitr afikk er estimert til å reduseres med 40% iht.
kapittel 6 .1.3 . For 0 - alternativet er utslippene fra veitrafikk 10% større enn med plantiltaket.
Dette er grunnet estimatet fra tabell 7 om at det vil kjøres 10% mer bil dersom en ser for seg en
befolkningsvek st uten en sentrumsplan (plantiltaket).
Det må understrekes at reduksjonen for
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plantiltaket vil være ytterligere for trafikk dersom det også regnes med at reiselengdene vil
reduseres som følge av sentraliseringen. Dette er ikke kvantifisert i denne konsekv ensutredningen
fordi det ikke er nøyaktige underlag som kan brukes som grunnlag for beregningene, og støttes
av rapporten Reisevaner i Ringeriksregionen 2013/14 12 , hvor det kommer frem av gjennomsnittlig
reiselengde er kortere i sentrumsområder.
Årsaken til at utslippene fra lett veitrafikk er lavere for
0 - alternativet (2030) enn for dagens situasjon til tross for lik reisevanefordeling på grunn av
forventning om overgangen til el - biler.
Utslippene fra «annen mobil forbrenning» i 2016 er et gjennomsnitt av utslipp de siste 10 årene.
Det er ikke estimert noen endring, men det kan antas at denne vil øke dersom det ikke gjøres
noen utslippsreduserende tiltak. Dette er fordi det forventes at det vil bygges mer, og dermed
føre til økte utslipp. Grepet vil føre t il mye anleggstrafikk de neste 10 årene som trolig overskrider
de foregående årene, dette vil imidlertid også gjelde for 0 - alternativet. Det kan forventes at
utslippene fra anleggsfasen vil være større utenfor sentrumsområdet
grunnet fravær av mulighet
til å koble seg til fjernvarme i anleggsfasen. Dette er imidlertid vanskelig å kvantifisere, og er av
den grunn ikke beregnet i konklusjonen. Se figur 15 for visuell fremstilling av hvordan grepet vil
påvirke klimagassutslipp i forhold til overordnende klimam ål.
Det fremkommer at målet om 40 prosent reduksjon fra referanseåret 1990 ikke vil nås for
plantiltaket dersom det ikke utføres avbøtende tiltak, og det må vektlegges at en plantiltak ikke
skal være det eneste tiltaket for å nå målene Likevel er prosent en andel, og det kan forventes at
plantiltaket for Hønefoss tar ansvar og reduserer utslipp relatert til utbyggingen i tråd med de
nasjonale, regionale og kommunale målene. Årsaken til at 2016 er valgt som referanseår er at det
ifølge SSB ikke var noen kli magassreduksjon fra 1990 - 2016 13 . Dersom framskrivning av tall som
beskrives i KU - temanotat trafikk legges til grunn vil det være en sterk vekst i godstransporten.
Dette er ikke kvantifisert i dette notatet, men vil trolig påvirke de totale utslippene negati vt. Selv
om det er forventet at også lett varetransport vil elektrifiseres vil dette trolig skje senere enn for
private kjøretøy. Sammenlignet med 0 - alternativet (2030) vil plantiltaket (2030) komme noe
bedre ut grunnet mindre utslipp til veitrafikk som re sultat av sentraliseringen.
For tung veitrafikk er det som tidligere nevnt at det forventes at f.eks. busser 14 i fremtiden vil gå
på el. Dette er imidlertid ikke kvantifisert i tabell 10 fordi det ikke finnes estimater på hvor stor
del av tungtrafikken bu sser står for. Dette gjelder for både 0 - alternativet og plantiltaket og vil av
den grunn ikke bidra til en forskjell mellom disse.

Tabell 11 forholdet
mellom lette og tunge
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske

kjøretøy i Ringerike
kommune
hentet
- klimagassutslipp/klimagassutslipp

fra
- kommuner/

12

https://www.vegvesen.no/_attachment/981747/binary/1050350?fast_title=

Reisevaner+Ringeriksregionen%2C+rapport+59+2013%E2%80%93

2

014.pdf
13

SSB: Utslipp av klimagasser

14

https://www.brakar.no/

https://www.ssb.no/natur

- og - miljo/statistikker/klimagassn

/aar - endelige
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5.9
Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vi l medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang.
Konsekvensene for klima og energi vil være litt positive i forhold til 0 - alternativet.
Selv om energi - behovet og produksjon etter plan tiltaket ikke utgjør et problem, er det tydelig at
klimagassutslippene
vil være høyere i 2030 enn det som er vedtatt i norske forpliktelser og i
lokale klima - og energiplaner. Klimagassutslippene for transport og mobil forbrenning (anlegg) er
for høye. Det er derfor foreslått avbøtende tiltak, for å sikre at klimaforpliktelsene
overholdes for
sentrumsplan for Hønefoss.

5.10

Avbøtende

tiltak

Skal klimagassutslippene
reduseres iht. målsetningene som er satt bør ytterligere tiltak vurderes.
Avbøtende tiltak til p lantiltaket som anbefales utført for å redusere de totale klimagassutslippene:
-

Det bør for alle anleggsfaser settes et krav fossilfrie anleggsplasser, med et mål om
fullstendig utslippsfri anleggsfaser for prosjekter på sikt. Påkobling til fjernvarmenett et er
en viktig ressurs i denne sammenheng.
o I reguleringsbestemmelser
så ønsker vi å legge inn krav til bruk av fjernvarme for
fossilfri oppvarming i anleggsperiode (paragraf 4.6).

-

Foreslått p - norm bør legge opp til så lav parkeringsdekning som mulig, o g minimumskrav
bør fjernes for å unngå unødvendige parkeringsplasser.
o I reguleringsbestemmelser
bær minimumskrav for parkering (paragraf 4.17)
fjernes. Vedlegg 1 kart kjøleinfrastruktur
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6.

FORURE N SE T GRU N N

6.1
Sammendrag
Planområdet ligger i en del av Hønefoss preget av sentrumsbebyggelse.
Århundrer med
menneskelig aktivitet kan ha gitt opphav til diffus forurensning. Det er registre r t forurensede
lokaliteter og nedlagte kommunale fyllinger innenfor planområdet. På store deler av planområdet
består berggr unnen av alunskifer og løsmassene av antropogent påvirkede fyllmasser.
Arbeider som omfatter gravearbeider i Hønefoss sentrum medfører krav om gjennomføring av
miljøtekniske grunnundersøkelser etter krav gitt i Forurensningsforskriften
kap. 2. Ved funn av
forurensning vil det måtte utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn. Tiltaksplanen vil bl.a.
beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for at gravetiltaket ikke medfører negativ konsekvens
for mennesker eller naturmiljø.

6.2
Fra planprogrammet
Forurense t grunn er ikke angitt i selve planprogrammet,
men i Ringerike kommunes
kravspesifikasjon for områdereguleringen
av Hønefoss. Der er det angitt følgende:
Utredningsprogram
til KU:
•
… Klima og energi og miljøkonsekvenser:
o … Grunnforurensning

6.3
Datagrunnlag
og metode
Det har blitt gjennomført en gjennomgang av grunnforhold og historisk kartlegging av
forurensningssituasjonen
innenfor planområdet. Kartleggingen i fase 1 er gjennomført som en
skrivebordsstudie. Offentlig tilgjengelig informasjon i Miljødirekto ratet sin
grunnforurensningsdatabase,
NGU sine databaser om grunnforhold og grunnbrønner
(Miljødirektoratet,
2018) (Norges geologiske undersøkelse, 2018) har blitt gjennomgått .
Informasjonen som ha r fremkommet under kartleggingen har gitt grunnlag for å identifisere
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mulige forurensningskilder
på eller ved eiendommen,
utbredelse av forurensningen.

og informasjon

om opphav til og mulig

6.4
Overordnede
planer og mål
Gjennomføring av terrenginngrep i områ der med mistanke om forurenset grunn er regulert av
Forurensningsforskriftens
kap. 2 med hjemmel i Forurensningsloven kap. 7 (Miljødirektoratet,
2004) . Miljødirektoratets
veileder TA- 2553/2009 angir tilstandsklasser for foruren sede løsmasser
med utgangspunkt i konsentrasjonsgrenser
for ulike tungmetaller og miljøgifter. Hvilke
tilstandsklasser som er akseptable innenfor et område styres av områdets arealbruk. I dette
prosjektet er planlagt arealbruk i hovedsak «Sentrumsområde».
For sentrumsområder tillates det
i henhold til veilederen tilstandsklasse 3 i toppjord (0 - 1 m) og tilstandsklasse 3 i dypereliggende
jord (>1 m). I dypereliggende jord kan tilstandsklasse 4 og 5 aksepteres, hvis det ved
risikovurdering av både helse og spr edning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. I
delområder hvor planlagt arealbruk er grøntområder, lekeplasser, boligarealer eller tilsvarende, vil
kravet til tilstandsklasser i massene etter ferdigstilt terrenginngrep være tilstandsklasse 2 i
toppjo rd (0 - 1 m) og tilstandsklasse 3 i dypereliggende jord. Tilstandsklasse 4 kan ligge igjen i
dypereliggende masser dersom det er dokumentert at dette er forsvarlig gjennom en
risikovurdering.

6.5
Situasjon
og verdi
Planområdet i Hønefoss sentrum består av sentr umsområder som har vært bebygd og bebodd i
århundrer. Slike områder er normalt påvirket av diffus forurensning som følge av langvarig
menneskelig aktivitet i form av riving og byggevirksomhet,
biltrafikk, lekkasjer fra tanker og
kjøretøy, branner etc.
Gje nnomgangen av tilgjengelig informasjon har avdekket at det er registrert forurenset grunn lokaliteter inne n for planområdet , vist i Error! Reference source not found. . Disse omfatter to
kommunale deponier henholdsvis i Askveien (sør lig veikant fra gnr./bnr. 45/88 til 45/83) og ved
Tippen (gnr/bnr 318/446) , samt en oljeforurenset lokalitet tilknyttet Hønefoss Jernbanestasjon og
Bussgarasje (gnr/bnr 4000/12) . Det er også registrert en lokalitet med mistanke om forurensning
ved Hønefoss Krom og Nikkel AS (gnr./bnr. 39/140) på Eikli (Miljødirektoratet,
2018) .
Berggrunnskart for planområdet er vist i Figur 18 . Bergrunnen i nordlig del av planområdet
beskrives av NGU som « Gabbro til kvartsdioritt, fin - til grovkornet, delvis foliert og amfibolittisk,
stedvis med mindre kropper av ultrabasiske bergarter». Midtre og sørlig del av planområdet
best år av «alunskifer, underordnet kalkstein og sandstein, stedvis konglomerat. Bergartene kan
v ære stedegne langs grensen mot grunnfjellet».
Kart over radonfare ( Figur 18 ) viser at det på sørlig del av planområdet er høy radonfare (rosa
farge) , mens det på nordlig del av planområdet er klassifisert som usikkert. I et belte midt i
planområdet er radonfaren karakterisert som særlig høy (lilla farge) som følge av forekomst av
bergrunn bestående av alunskifer (Miljødirektoratet,
2018) .
Løsmassene innenfor planområdet ( Figur 19 ) består ifølge NGUs databaser hovedsakelig av
antropogent påvirkede fyllmasser. I utkanten av planområdet er det registrert enkelte arealer
med løsmasser bestående av elveavsetning og tykk marin avsetning.
Det er registrert tre brønner innenfor planom rådet, i Kong Rings vei ved Petersøya. To av disse er
energibrønner og én er drikkevannsforsyning.
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Figur 16 : Grunnforurensningslokaliteter
Miljødirektoratet/N
G U)

Figur 17 : Berggrunnskart

for planområdet

og grunnvannsbrønner

i Hønefoss

sentrum

innenfor

(Kilde:

planområdet

i Hønefoss

sentrum

(Kilde:

N GU)
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Figur 18 : Fare for radon

Figur 19 : Løsmassekart

og alunskifer

for planområdet

innenfor

planområdet

i Hønefoss

sentrum

i Hønefoss

(Kilde:

sentrum

(Kilde:

NGU)

NGU)
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6.6
Tiltaket og omfang
Planlagt tiltak med utvikling av Hønefoss sentrum vil trolig medføre graving i områder med
forurensede løsmasser og berggrunn bestående av alunskifer. I hele Hønefoss sent rum vil det
være mistanke om forurensning i grunnen og dermed krav om gjennomføring av miljøteknisk
grunnundersøkelse i henhold til krav gitt i Forurensningsforskriftens
kap. 2.

6.7
K onsekvens
Med hensyn på forurensning i løsmassene vil bygge - og gravearbeide r gjennomført etter dagens
regelverk i de fleste tilfeller medføre at forurensede løsmasser blir fjernet fra tiltaksområdet og
rene masser blir tilført. Gjennomføring av bygge - og gravetiltak i et område vil derfor i de fleste
tilfeller ha en positiv konse kvens på forurensningssituasjonen
i grunnen lokalt på tiltaksområdet.
Ved utviklingen av Hønefoss sentrum kan man potensielt komme i kontakt med berggrunn av
alunskifer. Alunskifer har syredannende og radioaktive egenskaper. Dersom tiltaket omfatter
gravi ng og/eller sprengning i alunskifer vil prosjektet måtte iverksette tiltak som forhindrer at
spredning av radioaktivitet og forsuring påvirker mennesker, infrastruktur og naturmiljø i
nærområdene negativt.
Ved utkjøring av masser i utviklingsprosjektet
vi l deponering av forurensede løsmasser og
alunskifer være mer kostbart enn deponering av tilsvarende mengder rene løsmasser og berg.
Det må også påregnes større kostnader til transport og håndtering som følge av større
kjøreavstand til godkjente deponier.

6.8
Avbøtende
tiltak
Ved gravearbeider i områder hvor det gjennom miljøtekniske grunnundersøkelser er påvist
forurenset grunn, skal det utarbeides tiltaksplan i henhold til krav gitt i Forurensningsforskriftens
kap. 2. Tiltaksplanen vil beskrive hvordan et ter renginngrep skal gjennomføres i henhold til
lovverk slik at hensyn til mennesker og naturmiljø ivaretas. I tiltaksplanen vil også ev.
nødvendige tiltak for å hindre spredning av forurensning eller problematikk knyttet til
syredannende og/eller radioaktivt berg bli beskrevet.

6.9
Oppfølgende
undersøkelser
I forkant av søknad om IG for grunnarbeider i Hønefoss sentrum anbefales det at det i hvert
tilfelle gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelse i henhold til krav gitt i
Forurensningsforskriftens
kap. 2 og Mi ljødirektoratets veileder TA- 2553/2009, «Helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn» (Miljødirekotratet,
2009) . I prosjekter hvor det er forventet
å komme i kontakt med berg, anbefales det i tillegg at berggrunnen prøv etas for å avgjøre om
den er syredannende eller radioaktiv.
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7.

VAN N MILJØ

7.1
Sammendrag
Planområdet ligger i en del av Hønefoss preget av sentrumsbebyggelse.
Vannforekomst ene
Randselva, Hønefossen og Storelva ligger innenfor planområdet. Dette er vannforekomster som
tilhører Tyrifjorden vannområde. Århundrer med menneskelig aktivitet som landbruk og industri
kan ha gitt opphav til diffus forurensning. Det kreves egne tillat elser for graving i og ved elven.

7.2
Fra planprogrammet
Teksten under er sitater fra planprogrammet hvor tiltak som berører vannmiljø er omtalt.
Blågrønn struktur og naturmangfold
Elvene og de grønne åsene og dalsidene rundt gir byen et grønt preg, og er viktige
landskapselementer.
I Storelva er det etablert og merket en farled for båter fra Tyrifjorden
til Glatved brygge som ligger nedstrøms Hønefossen.

og opp

Et viktig nytt element i bybilde er Glatved brygge. Her er endepunktet for den merkede båtlede n
opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for båtsightseeing med Dronning Tyra. Brygga er gjenstand
for større og mindre arrangementer, et uformelt treffsted utomhus og et yndet sted for soling og
mating av fugler.
Fareområde og forurensning
To store elver, Begna og Randselva møtes midt i byen, nedenfor fossen og danner Storelva.
Randselva og Storelva løper i meander i landskapet. Det er elver med mye vann og de er
flomutsatt.
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Elvebreddene er ofte bratte og høye. Kantene er dekket av vegetasjon. Flommene og de høye
kantene har ført til at det er lite bebyggelse langs elvene i motsetning til byer som har elveos i
sjø. Elvebunnen er også i stadig endring. Elvene graver i yttersvingene og utløser skred i
skråningene. Det er noe båttrafikk på elva, men flommene og farten på vannet setter
begrensninger.
Mobilitet
Ved å etablere sammenhengende gatenett og sykkeltraseer skal Hønefoss tilrettelegges slik det
blir attraktivt å gå og sykle i sentrum. Det skal satses på sykkelbyen Hønefoss.
Nye broer for gående og s yklende vil bedre forbindelsesmulighetene
på tvers av elvene, gjøre
elverommet mer tilgjengelig, og redusere barrierevirkningen.
Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer
Byplanen må legge til rette for muligheter til å knytte elva og byen sammen g jennom økt
tilgjengelighet og flere aktiviteter ved fossen og langs elvene. Ny bebyggelse skal ikke vende
ryggen til elva, og elverommet må være tilgjengelig for alle. Det bør tilrettelegges for ferdsel og
opphold langs elva.

7.3
Datagrunnlag
og metode
Det har blitt gjennomført en gjennomgang av eksisterende data i www.vann - nett.no for å
identifisere vannforekomster innenfor planområdet og vurdere hvordan de er påvirket i dag. Dette
er offentlig tilgjengelig informasjon. Denne informasjonen gir grunnlaget fo r å vurdere tiltak for å
opprettholde tilstanden i forbindelse med tiltak i vannforekomstene.
Kart med revidert planavgrensning er vurdert for å peke ut områder med potensiale for erosjon
og skred. I Figur 1 er det markert ut områder innenfor planavgrens ningen hvor elvebredden bør
beskyttes for erosjon for å hindre skred.

Figur 1. Områder innenfor
grønne markeringer.

planområdet

som kan være rasutsatt

på grunn

av elvens

erosjon

er markert

med
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7.4
Situasjon
og verdi
Planområdet berører 3 vannforekomster s om tilhører Tyrifjorden vannområde:
• Randselva (Vannforekomst - id 012 - 1082 - R): En svært modifisert vannforekomst. Jordbruk og
renseanlegg oppstrøms påvirker tilstanden i vannforekomsten.
• Ådalselva fra Hensfossen til samløpet med Randselva (Vannforekomstid 012 - 664 - R). Det er
kun den sørlige delen av forekomsten som er inne i planområdet. Vannforekomsten er i stor
grad påvirket av dammer, barrierer og sluser for vannkraftproduksjon
og i liten grad påvirket
av jordbruk, og renseanlegg.
• Storelva (Vannforekomst - id 012 - 174 - R). Forekomsten er i middels grad påvirket av Dammer
Barrierer og sluser for flomsikring. Forekomsten er også i middels grad påvirket av diffus
forurensning fra fulldyrket mark.
Ved graving i og langs elvebredden vil det være nødvendig å gjen nomføre geotekniske
undersøkelser for å unngå risiko for utglidninger og ras. Behov for geotekniske undersøkelser
vurderes av geoteknikker.

må

7.5
Tiltaket og omfang
Planlagt tiltak med utvikling av Hønefoss sentrum vil medføre graving i eller ved vann og
v assdrag. Spesielt ved etablering av nye bruer som det er planer om. At bebyggelse ikke skal
vende ryggen mot elva og at elva skal gjøres tilgjengelig for alle vil kreve tilrettelegging av
områder nære el va. Det medfører gravearbeider.
Ved graving i eller ved vassdrag er det forskjellige
my ndigheter som det må søkes til.

regelverk som gjelder og forskjellige

Graving i vann og vassdrag er regulert av Kapittel 22 i Forurensningsforskriften.
Enhver mudring
(forsettlig forflytting av masser fra bunnen) er forb udt unntatt når det er gitt tillatelse i medhold
av §22 - 6 i samme forskrift. Dette innebærer at graving i vannforekomstene er ulovlig med mindre
tillatelse er gitt. Det er Fylkesmannen som er myndighet for denne typen mudring. Det forventes
at det vil fore gå graving i vannforekomstene for å etablere nye broer. Utslipp av vann eller
anleggsvann er også noe som må omsøkes dersom det vil bli aktuel t.
Ved omlegging, åpning eller lukking av bekker og elver, kan dette anses som tiltak som må
meldes etter Vannres sursloven (§ 20) til NVE. Alle tiltak som omfatter gjenoppretting i vassdrag
som er unntatt konsesjonsplikt skal meldes til N VE dersom gjenopprettingen
kan være til
nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser (N VE, 2017). Inngrep i vassdrag
som ikke medfører regulering eller uttak av vann vil vanligvis ikke konsesjonsbehandles etter
vannressursloven, men i stedet behandles etter plan - og bygningsloven, og/eller andre lover og
regler. Vannressursloven § 5 om aktsomhetsplikt og kapittel 9 om e rstatning ved skade er likevel
gjeldende for alle vassdragstiltak. NVE kommer med høringsinnspill i planprosessen, og har
myndighet til å fremme innsigelse til reguleringsplaner som ikke tar tilstrekkelig hensyn til
allmenne interesser i vassdraget.

7.6
Kons ekvens
Graving i og ved vassdrag vil som oftest medføre risiko for spredning av miljøgifter og partikler ut
i vassdraget. Spredningen kan ha en konsekvens for planter og fisk i vassdraget. I en søknad om
tillatelse til å gjennomføre tiltakene må det gjenn omføres undersøkelser av massenes tilstand og
risiko for spredning av miljøgifter vurderes. Det må også foreslås at spredningshindrende
tiltak.
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Graving på land vil i mange tilfeller medføre at det vil bli behov for håndtering av vann i
byggegrop. Dersom det vurderes å pumpe vann fra byggegrop ut i bekker og elver må det søkes
Fylkesmannen om tillatelse til utslipp. En tillatelse vil da omfatte krav om behandling av vannet
før utslipp.
Graving av og endring av elveløpet vil eksponere områder slik at det potensielt kan føre til økt
erosjon som kan føre til skred.

7.7
Avbøtende
tiltak
All spredning av anleggsvann, miljøgifter og partikler til vann og vassdrag må overvåkes.
Elvebredden i de markerte områdene i Figur 1 må vurderes for faren for erosjon og skre d. Erosjon
kan begrenses ved å steinsette elvebredden eller legge ut matter som hindrer erosjon.
Erosjonshindrende tiltak bør dimensjoneres slik at de også tar høyde for flomsituasjoner.

7.8
Oppfølgende
undersøkelser
Når det skal gjennomføres tiltak i vannf orekomstene anbefales det at førtilstand i de berørte
vannforekomstene dokumenteres. Det anbefales i den sammenheng å dokumentere både
kjemiske og biologiske parametere. Det må da gjøres en vurdering av foreliggende informasjon
om vannforekomstene er tilst rekkelig dokumentert i ovennevnte nettbaserte portaler. Dersom
dokumentasjonen ikke er dekkende vil det være nødvendig å gjennomføre supplerende
undersøkelser.

Referanser
NVE (2017).

Veileder til vannressursloven

og NVEs behandling

av vassdrags - og gru nnvannstiltak.
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8.

STØY

8.1
Sammendrag
Hønefoss sentrum er i dag preget av støy fra veitrafikk fra fv. 35 som går gjennom sentrum. Om
målet for null trafikkvekst i biltrafikken oppfylles vil det kun være endringer i støy fra jernbanen
når den nye Ringeriksban en kommer. Ved å legge om trafikken i områdene rundt Hønefoss bru og
stasjonen vil det være støyfølsomme bygg som tidligere har hatt lite støy som nå havner i gul
eller rød sone. I tillegg vil økt bebyggelse langs støykildene føre til at flere bygg havner i rød eller
gul sone sammenlignet med dagens situasjon.
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8.2
Fra planprogrammet
Det skal utredes konsekvenser

for: Støy

Stor andel biltrafikk forårsaker høye støynivåer i deler av planområdet. Langs hovedtrafikkårene
overskrides grenseverdiene i henhold til Miljødirektoratets
retningsline T- 1442/2016.
Støyhensyn skal være en integrert del av selve plangrepet.
støykrav i sentrumsområder og nært kollektivknutepunkt.

Vurdere behov for avvikssoner

fra

Utredningsbehov:
• Beregninger av dagens støysituasjon langs kommunale veier.
• Beregning av framtidig støy, og vurderinger av virkninger.
Overordnede

8.3

mål for byutviklingen:
Vekst i persontransport

Datagrunnlag

Beregnede

skal tas av kollektiv,

sykkel og gange.”

og metode

situasjoner

Dagenssituasjon
0-alternativ

sammenligning sgrunnlag

Planalternativ

framtidig situasjon med endringer i veinettet og ny
bebyggelse
4 nye bruer, hvorav 2 med biltrafikk
tun nel gjennom St. Hanshaugen
Hønefoss oppnår mål om nullvekst i biltrafikk
Ringeriksbanen er i drift

framtidig situasjon med framskrevet
gjennomgående trafikk i Hønefoss
Ringeriksbanen er i drift

trafikkmengde

på

I henhold til retningslinjene skal det beregnes støy for prognosesituasjon 10 - 20 år frem i tid.
Nasjonal transportplan (N TP) 2014 - 2023 angir forventet tra fikkvekst i ulike perioder fram til
2060. Data for trafikkvekst er angitt for hvert fylke og det skilles på lette kjøretøy (personbiler
o.l.) og tunge kjøretøy (lastebiler, vogntog, busser o.l. over 3500 kg). Avhengig av tidsperiode og
type kjøretøy varier er årlig trafikkvekst fra om lag 0,7 til 2,3 %. Verdiene som er lagt til grunn for
beregningene i denne rapporten er gjengitt i
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Tabell 12 . 15 Trafikktallene i 0 - situasjonen er fremskrevet
at Hønefoss oppnår mål om nullvekst i biltrafikk.

15

Inneholder

data under norsk lisens for offentlige

data (NLOD) tilgjengeliggjort

til 2040. I planalternativ et er det antatt

av Statens vegvesen
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Tabell

12 Trafikktall

benyttet

i prosjektet.

Veilinje

ÅDT 2018

KongRingsgate
Fossveien
Hammerbrogate
Lagesensgate
Rabbaveien
Fv.35 Osloveien
Fv.35 Owrensgate
Fv.35 rundkjøring
Fv.169
Stangsgate øst
Stangsgate vest
Holmboesgate
Norderhovsgata
Flattumsgate
St. Olavsgate
Askveien
Fv.35 Kongensgate sør
Fv.35 Kongensgate nord
Fv.35 HønefossBru
Arnemannsveienøst
Arnemannsveienvest
Fv.169 Soknedalsveien
Hofsosveien
Fv.35 Soknedalsveien
Fv.35 Torvgata
Strandgata
Fv.35 Hønengata
Fv.163 Vesterngata
Petersøyakollektivbru
Ny bru HønefossstasjonHønengata

4000
4000
4700
4500
3300
16000
13000
10000
3400
6000
7800
6200
5000
3000
4000
6000
21000
23000
25000
12000
8900
2000
1900
7600
7600
7250
18200
7400

ÅDT
0 - situasjon

-

4000
4000
4700
4500
3300
21100
17200
17300
6000
6000
7800
6200
5000
3000
4000
6000
21000
23000
33200
23900
15900
2000
2500
10100
10100
9600
24200
7400
-

-

-

ÅDT Plan -

Andel

Hastighet

alternativ

tunge

[km/t]

4000
4000
4700
4500
3300
16000
13000
3400
6000
7800
6200
5000
3000
4000
6000
21000
23000
12500
20000
16900
2000
1900
7600
7600
7250
18200
7400

10
10
10
10
10
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
60
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50
50
50
50
50
40
40
40
30
40
40
40
30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
40
60
40
40
40
40

90

100

40

12500

25

40

Det er benyttet trafikkfordeling for riksvei der 75 % av trafikkmengden er på dagtid, 15 % på
kveldstid og 10 % på natt for alle veier utenfor Hønefoss sentrum. I sentrum er det benyttet
trafikkfordeling for byvei der 84 % av trafikken er på dagtid, 10 % på kveld og 6 % på natt. 16
Tallene i Tabell 13 til Tabell 15 er hentet fra Jernbaneverkets Trafikktall 2016 , Fremskrevne
trafikktall 2035 (for antall togmeter per døgn) og Trafikktall 2011 (for banehastighet). 17 Tallene i
Tabell 16 og Tabell 17 er hentet fra fellesp rosjektet for Ringeriksbanen og E16. 18

16

Miljødirektoratet,

17

Bane NOR, 2017: Trafikktall

18

Bane NOR, 2018: Fellesprosjekt

2014: M- 128 Veileder til retningslinje
2011, Trafikktall

for behandling a v støy i arealplanlegging

2016 og Fremskrevne

Ringeriksbanen

trafikktall

og E16 (FRE16), tall mottatt

(T - 1442) , s.238

2035
i mail fra Bane NOR 9.1.2018
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Tabell 13 Jernbanetrafikkdata
Beregningsår
2016.

for Roa - Hønefoss

fra Hval til Hønefoss

Togmeter
Togtype

benyttet

i beregningsgrunnlaget.

per døgn
Hastighet

Dag

Kveld

Natt

BM 73

0

0

3

68 k m/t

BM 74/75

2

0

0

68 km/t

EL18

37

12

3

68 km/t

Gods, elektrisk

1191

806

1260

65 km/t

Gods diesel

34

2

22

65 km/t

Tabell 14 Jernbanetrafikkdata
Beregning sår 2035.

for Roa - Hønefoss

Togmeter

Togtype

Gods, elektrisk

Tabell 15 Jernbanetrafikkdata
Beregningsår
2 016.

Togtype

fra Hval til Hønefoss

per døgn

Kveld

Natt

1905

1317

2115

Togmeter

i beregningsgrunnlaget.

Hastighet

Dag

for Randsfjordbanen

benyttet

fra Tyristrand

per døgn

65 km/t

til Hønefoss

benyttet

i beregningsgrunnlaget.

Hastighet

Dag

Kveld

Natt

BM 69

15

2

3

103 km/t

BM 73

1

0

3

103 km/t

BM 74/75

11

0

0

103 km/t

EL18

1135

306

332

103 km/t

N- Pass

11

4

1

103 km/t

Elektrisk godstog

461

447

315

83 km/t

Gods, diesel

123

38

106

83 km/t
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Tabell 16 Jernbanetrafikkdata
for Randfjordbanen
Beregningsår
2035. Nullalternativ.

fra Tolpinrud

Togmeter
Togtype

til Hønefoss

benyttet

per døgn
Hastighet

Dag

Kveld

Natt

N Pass19

1090

310

546

60 km/t

N Goods

1042

920

926

60 km/t

Tabell 17 Jernbanetrafikkdata
for Bergensbanen
Beregningsår
2035. Planalternativ.

fra Tolpinrud

Togmeter

Togtype

i beregningsgrunnlaget.

til Hønefoss

per døgn

benyttet

i beregningsgrunnlaget.

Hastighet

Dag

Kveld

Natt

BM 73

5088

1696

1271

80 km/t

BM 74/75

0

0

6400

50 km/t

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy
jernbane 21 . Denne metoden tar hensyn til følgende forhold:
•
Andel tunge og lette kjøretøy
•
Trafikkfordeling over døgnet
•
Veibanens stigningsgrad
•
Hastighet
•
Skjermingsforhold
fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng
•
Absorpsjons - og refleksjonsbidrag fra mark
Alle beregninger

gjelder for 3 m/s medvindsituasjon

20

og for

fra kilde til mottaker.

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk.
Beregningene er utført med SoundPLAN v. 7.4. De viktigste inngangsparametere
for beregningene
er vist i Tabell 18 .

Tabell

18 Inngangsparametre

i beregningsgrunnlaget

Egenskap
Refleksjoner,

Verdi
støysonekart

1. ordens (lyd som er reflektert

Markabsorpsjon

Generelt: 1 (”myk”

fra kun én flate)

mark, dvs. helt lydabsorberende).

Vann, veier og andre harde overflater:
Refleksjonstap

bygninger,

støyskjermer

Søkeavstand

1 dB
5000 m

Beregningshøyde,

støysonekart

Oppløsning, støysonekart

er benyttet

0 (reflekte rende)

4 m
20 x 20 m

19

D et

20

Statens vegvesen Håndbok V716, 2014: Nordisk beregningsmetode

støyd ata for BM73, BM 74/75.

21

Nordisk ministerråd,

1996: Nordisk beregningsmetode

for vegtrafikkstøy , 1996

for jernbanestøy
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8.4
Overordnede
planer og mål
Eksterne støyforhold er regulert av Klima - og miljødepartementets
Retningslinje for b ehandling av
støy i arealplanlegging (T - 1442). Retningslinjen har sin veileder Veileder til retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (M - 128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere
aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støyk ilder. Når det gjelder innendørs støynivå
henvises det videre til grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175.
T- 1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan - og bygningsloven. Denne anbefaler at de t beregnes to støysoner for utendørs støynivå rundt
viktige støykilder, en rød og en gul sone:
•

Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

•

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner,
skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for h ver sone er gitt i Tabell 19 .

Tabell

19 Kriterier

for soneinndeling.

Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Støysone
Gul sone

Rød sone

Støykilde
Utendørs støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden

Utendørs støynivå

kl.

Utendørs støynivå
i nattperioden

23 - 07

kl.

23 - 07

Vei

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

Bane

58 Lden

75 L5AF

68 Lden

90 L5AF

L5AF er et statistisk

maksimalnivå

som overskrides av 5 % av støyhendelsene.

Krav til maksimalt

støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.

Det er to støykilder som påvirker området med to ulike grenseverdier. T- 1442 anbefaler da å
benytte inntil 3 dB strengere grenseverdi enn det som er angitt i Tabell 19 . Det er her valgt å
benytte den strengeste grenseverdien for inndeling av støysonene, det vil si L den 55 dB.
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8.5
Situasjon
og verdi
I dag går biltrafikken i hovedsak på fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum. Boliger som ligger langs
veien har støynivå på uteplas s og/eller fasade som overskrider grenseverdiene for rød sone.

Figur 20 Støysonekart

L den Hønefoss

2018 dagens

situasjon.

Beregningshøyde

4 meter.
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8.6
0 - alternativet
Et mål i planprogrammet er at all trafikkvekst skal tas av kollek tivtrafikk, sykkel og gange, med
andre ord nullvekst i trafikk. Det er vurdert konsekvensen av hva som skjer dersom dette ikke
går, og det er nullvekst på alle byveier, men en økning i trafikk i henhold til NTP på fv. 35
gjennom Hønefoss sentrum og videre ut av byen. I tillegg er det noe økning i godstrafikk på
Ringeriksbanen, men en reduksjon i hastighet.

Figur 21 Støysonekart

L den Hønefoss

2040 0 - alternativ.

Beregningshøyde

4 meter.
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8.7
Planalternativ
et og omfang
I planalternativ et er målet om nullvekst i biltrafikk for Hønefoss oppnådd. Det er mål om å få en
ny forbindelse mellom Hønengata og Hønefoss stasjon ved tunnel gjennom St. Hanshaugen og
bru over Begna. Halve trafikkmengden på Hønefoss bru og tungtrafikken fordeles over p å ny bru
til stasjonen. Bergensbanen er ferdig utbygd og godstrafikk på jernbanen går ikke via sløyfa
innom Hønefoss.
Bru fra fv. 163 til Kong Rings gate via Petersøya er tatt med som en kollektivbru.

Figur 22 Støysonekart

L den Hønefoss

planalternativ.

Beregningshøyde

4 meter.
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8.8
Konsekvens
Det vil være omlegging av trafikken som har størst konsekvens for støynivået i Hønefoss. Der det
etableres nye veier eller der større mengder trafikk flyttes over på veier som har lite trafikk i dag
og det samtidig ligger støyfølsom bebyggelse i nærheten, vil det ha en negativ konsekvens med
økt støy. Mye ny bebyggelse langs støykildene vil føre til at antallet boenheter i gul og rød sone
øker i Planalternativet. Samtidig vil bygging av kvartals struktur gi tilgang på skjermede
uteområder og stille sider på bygningene. Det kan bli noe lavere støynivåer der trafikkmengden
reduseres.

Tabell

20 Antall

støyfølsomme

Dagens
Gul sone
Rød sone
Totalt

bygg i gul og rød sone.

situasjon
157
74
231

0 - alternativ
171
81
252

Planal ternativ
260
162
422

8.9
Avbøtende
tiltak
Der det etableres nye veier vil det være behov for kartlegging av innendørs og utendørs støynivå
ved støyfølsom bebyggelse i henhold til T- 1442. Dersom det planlegge s ny støyfølsom bebyggelse
innenfor støysonene bør støy inn som tema tidlig i planleggingen for i størst mulig grad å tilpasse
bygningen og sikre gode støyforhold.
Ved fremtidig utbygging av støyfølsom bebyggelse er det viktig å sikre gode planbestemmelse r
for støy. Disse bør inneholde krav til stille side og at soverom for boenheter blir vendt bort fra
støykildene. I tillegg må alle boenheter ha tilgang til skjermet uteoppholdsområde.
Tiltak som kan redusere støy i områder er å gjøre områdene bilfrie ell er redusere hastigheten
veitrafikk. Der det er hastighet lavere enn 40 km/t vil en økt elektrisk bilpark kunne bidra til
lavere støynivå.

på

8.10 Oppfølgende
undersøkelser
Krav til støy i bygg - og anleggsperioder er gitt i T- 1442. Det vil være entreprenør som er
ansvarlig for å kartlegge støy i anleggsperioden og varsle berørte dersom det er nødvendig.
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9.

LU FTFORU RE N SNIN G

Modellerte

konsentrasjoner

av svevestøv

for planalternativet.

9.1
Sammendrag
Hønefoss er trafikknutepunkt
for bil, tog og buss. Her møtes E16 , Rv 7, Rv 35 samt
Bergensbanen. Luftforurensing anses å være en utfordring , og det råder bekymring for
helsetilstand til utsatte grupper som oppholder seg langs hovedtrafikkårene.
Det antas for øvrig at
det kan være overskridelser av både juridisk bindend e grenseverdier og nasjonale mål for
svevestøv og nitrogendioksid langs de sterk est trafikkerte veiene.
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Det bor omtrent 15 000 mennesker i planområdet
dermed helserisiko .

som potensielt

utsettes for dårlig luftkvalitet

Luftsonekartene over området Hø nefoss viser at for dagens situasjon, for 0 - alternativet
planalternativ konsentrasjonene av PM10 overstiger nedre grense for rød sone i henhold
retningslinje T- 1520 ved Kongens gate, Hønefoss bru, samt ved fasaden ved bygninger
Torvgata og Strandgata. Gul sone er litt større enn rød sone. For planalternativet ligger
Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon i gul sone.

og

og for
til
langs
i tillegg

Konsentrasjoner av NO2 ove rstiger nedre grense for gul s one i henhold til retningslinj e T- 1520 for
nesten hele området, for alle alternativer. Nedre grense for rød sone overstiges for deler av
området ut fra de mest trafikkerte veiene. Som for PM10 er k onsentrasjoner av NO2 høyest for
planalternativ og Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon ligger
i gul og rød sone .
Det vil være omlegging av trafikken til bruene (planalternativ)
som har størst negativ konsekvens
for luftkvalitet i Hønefoss. Der det etableres nye veier eller trafikk flyttes over på veier som har
lite trafikk i dag og det samtidig ligger bebyggelse som er følsomt for luftforurensning i nærheten
vil det ha en negativ konsekvens med økt luftforurensning.

9.2
Fra planprogrammet
Dagens situasjon
/ problemstilling
Luftforurensning er en utfordring primært i byer større enn Hønefoss. Det antas for øvrig at det
kan være overskridelser av både juridisk bindende grenseverdier og nasjonale mål for svevestøv
og nitrogendioksid langs de sterkt trafikkerte veiene. Bakgrunnen for dette er nivåer i
sammenlignbare by er, høy bilandel og kø - situasjonen gjennom byen.
Det er ingen målinger å vise til.
Kommunestyre har i møte 5. oktober 2017, sak 107/17, vedtatt at det skal gjennomføres ett års
luftkvalitetsmålinger
i Hønefoss og at blant annet data om lokal luftforuren sing skal være et
kunnskapsgrunnlag i byplanleggingen.
Prosjektet i samarbeid med SVV «MÅLIN G AV LOKAL LUFTFORURENSNIN G I HØN EFOSS» er
igangsatt og vil gi nødvendige indikasjoner til byplanarbeidet, men er ikke forventet å bli ferdig til
utarbeidelse av p lanbeskrivelse med KU.
Dersom resultatene skal kunne benyttes i byplanarbeidet i form av luftsonekart
(modellberegninger)
er det anbefalt å forskuttere/finansiere
modellberegningene
som skal
visualiseres i Luftsonekart.
Eksisterende utredninger:
- Pågåen de arbeid med luftkvalitetsmålinger.
Hva skal utredes?
Det er behov for mer kunnskap om luftforurensnings - situasjonen i Hønefoss. Målinger er
nødvendig for å vite den faktiske situasjonen i forhold til grenseverdiene og helse. I planlegging
av virksomhet eller bebyggelse, er det i tillegg nødvendig med modellberegninger,
hvor nivåene
vises gjennom luftsonekart.
Metode / Hvordan skal dette
Utredningsbehov:
- Målinger og modellberegninger

utredes?
av luftforurensning

(inkludert

framtidig

situasjon)

(luftso nekart)
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Eksisterende og nytt kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges til grunn for:
- Utforming av plankartet
- Bestemmelser knyttet til luftkvalitet.
Analysen ses i sammenheng med egen analyse for boliger/bomiljø.

9.3
Datagrunnlag
og metode
Luftforurensning øker risikoen for luftveis - og hjerte - karsykdom og tidlig død ( World Health
Organization (WH O) , 2005 , “Air Quality Guidelines Global Update 2005” ) . En rekke ulike
komponenter kan bidra til redusert luftkvalitet, inkludert svevestøv (PM), nitrogenoksider (N O x ),
karbonmonoksid (CO), svoveldioksid (SO 2 ), ozon, benzen, polysykliske aromatiske hydrokarboner
(PAH) og metaller. Svevestøv med diameter mindre enn 10 µm (PM 10 ) og nitrogendioksid (N O2 )
regnes som de viktigste stoffene i luft i forhold til konsentrasjoner i atmosfæren og potensielle
helseskader.
Svevestøv dannes fra en rekke kilder, både naturlige og menneskeskapte, og har svært kompleks
og varierende sammensetning ( Folkehelseinstituttet
(FHI) , 2012 , “04. Svevestøv - Forurensninger
i uteluft” ) . I byområder er veitrafikk vanligvis den viktigste kilden til svevestøv . D et slippes ut
forbrenningspartikler
i eksos, og fra slitasje av bremsekl osser, dekk og asfalt samt oppvirvling av
støvpartikler . I områder med høy piggdekkbruk vil en betydelig andel av svevestøvet skyldes
slitasje av asfalt.
Svevestøv kan deles inn i ulike størrelsesfraksjoner
basert på størrelsen på partiklene
( Folkehelsei nstituttet (FHI) , 2012 , “04. Svevestøv - Forurensninger i uteluft,” ) . Vanlig brukte
størrelsesfraksjoner
ved vurdering av utendørs luftkvalitet inkluderer partikler med diameter
mindre enn 10 µm og mindre enn 2,5 µm ( PM10 og PM2,5 ), og partikler med diame ter mindre enn
0,1 µm, eller ultrafine partikler (PM 0,1 ). Den grove partikkelfraksjonen
(PM 2,5 - 10 ) i svevestøv i
byluft kommer hovedsakelig fra veislitasje, mens den fine (PM 0,1 - 2,5 ) og ultrafine fraksjonen for
det meste stammer fra forbrenning.
Partikke lstørrelse anses å være en avgjørende faktor for potensielle helseskadelige effekter av
svevestøv. Studier indikerer at PM10 hovedsakelig er forbundet med effekter på luftveissystemet,
mens PM2,5 er forbundet med skadelige virkninger på hjerte - og karsyste met.
Nitrogenoksider (N Ox ) inneholder nitrogen og oksygen og dannes ved forbrenning ved høy
temperatur ( Folkehelseinstituttet
(FHI) , 2015 , “03. Nitrogendioksid (N O2 ) - Forurensninger i
uteluft - FHI” ) . Veitrafikken , og til dels vedfyring, er hovedkildene til NOx , og spesielt
dieselmotorer har forholdsvis høye utslipp. Selve utslippene består i hovedsak av
nitrogenmonoksid (N O) og mindre mengder nitrogendioksid (N O2 ). Andelen NO2 i uteluft er
avhengig av forhold som bilparkens sammensetning og atmosfæriske forhold. NO og NO2 inngår i
en syklisk prosess der ozon (O 3 ) er sentralt. NO kan oksideres i luft til NO2 av ozon. Videre kan
NO gjendannes fra NO2 ved absorpsjon av energi fra sollys. De frie oksygenatomene (O) som
dannes reagerer med oksygen i atmosfære n og danner ozon. Denne likevekten er skiftende
avhengig av forhold som solinnstråling og konsentrasjon av ozon.
NO2 er den mest relevante forbindelsen å vurdere når det gjelder helseskader hos mennesker.
Inhalering av N O2 kan utløse betennelsesreaksjoner
i kroppen, celledød og tap av lungefunksjon.

9.4
Overordnede
planer og mål
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
kapittel 7 ( Klima - og
miljødepartementet,
2004, “Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften

)
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FOR 2004 - 06 - 01,” for - 2004 - 06 - 01 - 931 ) . Lokal luftkvalitet, med hjemmel i Lov om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
( Klima - og miljødepartementet,
2005, “Lov om
vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),”
Lovdata ) , in neholder krav og
grenseverdier for vurdering av utendørsluftkvalitet.
Grenseverdiene angir
maksimumskonsentrasjoner
i utendørsluft for gitte midlingstider, eventuelt med antall tillatte
overskridelser. Det finnes grenseverdier for komponentene SO 2 , NO2 og NOx , PM10 og PM2,5 , bly,
benzen og CO. Overskridelse av grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften
utløser krav om
utslippsreduserende tiltak.
Klima - og miljødepartementet
har ved tatt Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging, T- 1520 ( Miljøverndepartementet
, 2012 , “Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i ar ealplanlegging (T - 1520)” ) , etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(Plan - og bygningsloven) ( Kommunal - og moderniseringsdepartementet,
2008, “Lov om
planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven) LOV- 2008 - 06 - 27 - 71,” ). T- 1520
inneholder statlige anbefalinger for håndtering av luftkvalitet i kommunenes arealplanlegging,
med hensikt å forebygge og redusere helseskadelige effekter av luftforurensning.
Lok al luftkvalitet
vurderes i T- 1520 ut fra konsentrasjonen av PM10 og NO2 , og områder hvor konsentrasjonene er
høyere er grensene klassifiseres som gul eller rød sone. Nedre grenser for gul og rød sone iht.
retningslinje T- 1520 er gitt i
Tabell 21 og grenseverdier etter forurensningsforskriften
er gitt i Tabell 22 .
Grensene oppført i T- 1520 skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse, blant annet ved etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning.
Følsom bebyggelse omfatter helseinstitusjoner,
barnehager, skoler, boliger,
lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone, hvor
det bør gjøres vurderinger ved plan lagt bebyggelse med følsomt bruksformål. Rød sone angir
områder som er lite egnet til bebyggelse med følsomt bruksområde. Ved planlagt arealbruk
innenfor rød sone må det redegjøres for forholdet til grenseverdiene for utendørsluft, og tiltak for
bedre luft kvalitet burde være en del av den videre planleggingen av området.

Tabell 21 . Anbefalte
grenser
Retningslinje
for behandling
“Retningslinje
for behandling

for luftforurensning
som brukes
av luftkvalitet
i areal planlegging,
av luftkvalitet
i ar ealplanlegging

i vurdering
a v lokal luftkvalitet,
T - 1520 ( Miljøverndepartementet
(T - 1520)” ) .

i henhold til
, 2012 ,

Luftforurensningssone
Komponent

Gul sone

PM10

35 µg/m3 7 døgnper år

50 µg/m3 7 døgnper år

40 µg/m vintermiddel
40 µg/m3 årsmiddel
Personermed alvorligluftveis- og
Personermed luftveis- og hjertekarsykdomhar
hjertekarsykdomhar økt risiko for
økt risiko for helseeffekter.Blant disseer barn
Helserisiko
forverring av sykdommen.Friskepersoner med luftveislidelserog eldre med luftveis- og
vil sannsynligvisikke ha helseeffekter.
hjertekarlidelsermest sårbare.
1
Vintermiddelekskludererverdier fra og med 1. mai til og med 31. oktober
NO2

3

Rødsone
1

88 / 167

Rambøll - Konsekvensutredning

Tabell 22 . Anbefalte
grenser for luf tforurensning
som brukes i vurdering
av lokal luftkvalitet,
i henhold til
Forskrift
om begrensing
av forurensing
(forurensingsforskriften)
( Klima - og miljødepartementet,
2004,
“Forskrift
om begrensning
av forurensning
(forurensningsforskriften)
FOR 2004 - 06 - 01,” for - 2004 - 06 - 01 - 931 ) .
Komponent
Nitrogendioksid
(NO 2 og NO x )
1. Timegrenseverdi
menneskets helse

for beskyttelse

3. Grenseverdi for beskyttelse
vegetasjonen

av

1 time

200 µg/m³

av

Kalenderår

40 µg/m³

N0 2

av

Kalenderår

30 µg/m³

N0 x

1 døgn (fast)

50 µg/m³

Kalenderår

25 µg/m³

Kalenderår

15 µg/m³

N0 2

Maks. 18 ganger pr.
kalenderår

PM 10

1. Døgngrenseverdi
menneskets helse

for beskyttelse

2. Årsgrenseverdi for beskyttelse
menneskets helse
Svevestøv

Grenseverdi

og nitrogenoksider

2. Årsgrenseverdi for beskyttelse
menneskets helse

Svevestøv

Antall tillatte
overskridelser

Midlingstid

av
av

Maks. 30 ganger pr.
kalenderår

PM 2,5

Årsgrenseverdi for beskyttelse
menneskets helse

av

9.5
Situasjon
og verdi
Hønefoss er en by på Østlandet som ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke , cirka 60 km
nordvest for Oslo . Hønefoss er kommunesenter i Ringerike kommune og regionsenter i
Ringeriksregionen. Hønefoss er trafikknutepunkt
for bil, tog og buss. Her møtes E16, Rv 7, Rv 35
samt Bergensba nen og der er derfor mye trafikk i området. Det bor omtrent 15 000 mennesker i
planområdet som potensielt utsettes for dårlig luftkvalitet og dermed helserisiko .
To store elver, Begna og Randselva , møtes midt i byen nedenfor fossen og danner Storelva.
Ra ndselva og Storelva løper i meander i landskapet. Byen, slik den fremstår i dag, har stor andel
bilbasert trafikk og forårsaker dårlig luftkvalitet i deler av planområdet. Luftforurensing anses å
være en utfordring og det råder bekymring for helsetilstand til utsatte grupper som beveger seg
langs hovedtrafikkårene.
Luftkvaliteten i Hønefoss er problematisk. Fra 1. juni 2018 og (foreløpig) ett år fremover
gjennomføres målinger av luftkvaliteten i Hønefoss sentrum på Hønefoss skole (i nordlige del av
tiltaks området). Ringerike kommune har gitt NILU (Norsk institutt for luftforskning) i oppdrag å
gjennomføre ett års måling av luftkvaliteten i Hønefoss. Det måles svevestøv og NOx - gasser.
Figur 23 viser resultater for NO2 - målinger i Hønefoss fra siste tilgjengelige periode på 72 timer
som timesmiddel (luftkvalitet.info).
Figur 24 viser døgngjennomsnitt
for PM10 fra siste tilgjengelige
periode på to uker. Høyeste konsentrasjon av NO2 som timemiddel i denne måle perioden var på
ca. 150 µg/m 3 (28.8.2018 kl. 22). I denne 72 timer lange perioden ble dermed ikke
grenseverdien i forurensningsforskriften
for NO2 på 200 µg/m 3 oversteget ( Klima - og
miljødepartementet,
2004, “Forskrift om begrensning av forurensning (forur ensningsforskriften)
FOR 2004 - 06 - 01,” for - 2004 - 06 - 01 - 931 ). PM10 hadde høyeste verdi 16.08.2018 med ca. 11
µg/m 3 . Det er også lavere enn grenseverdier i forurensingsforskriften
. Det gjøres imidlertid
oppmerksom på at disse grenseverdiene gjelder for en peri ode på et kalenderår, med et visst
antall tillatte overskridelser i løpet av året. Konsentrasjoner over en såpass kort periode gir ikke
informasjon om variasjoner med årstid og andre forhold. For å kunne sammenholde resultatene
fra målekampanjen i Hønefoss med grenseverdier må målingene som minimum ha pågått i ett år.
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Figur 23 . NO 2 målinger

Figur 24 . PM 10 målinger

(timesmiddel)

(døgngjennomsn

ved Hønefoss

itt)

skole,

ved Hønefoss

27.8.2018

skole,

– 30.8.2018.

14.8.2018

(luftkvalitet.info)

– 29.8.2018.

(luftkvalitet.info)
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Lokal meteorologi
Lokal meteorologi
luftkvaliteten.

har stor betydning for spredning av luftforurensning

og dermed den lokale

Vindforhold er den viktigste meteorologiske parameteren å u ndersøke med hensyn på spredning
av luftforurensning.
Vinddata er hentet ut fra Meteorologisk institutts tjeneste eKlima
( Meteorologisk institutt, “eKlima.”) , fra Hønefoss Høyby meteorologiske stasjon. Hønefoss Høyby
ligger 300 meter sør for Hønefoss stasj on ( Figur 25 ).

N
Figur 25 . Kart over området ved Hønefoss, med Hønefoss Høyby meteorologiske
planområdet
(rød sirkel) omtrentlig
markert.
Kart modifisert
fra norgeskart.no

stasjon (gul stjerne)
, ta tt ut 2018 - 08 - 30.

og

Resultatene for de 10 siste årene (2008 – 2017), for hvert enkelt år og for perioden som helhet, er
vist i Figur 26 .
Vindrosene viser at vindstyrken i området for det meste av tiden er forholdsvis lav, hovedsakel ig
under 6,0 m/s. De dominerende vindretningene i området er fra nord - nordvest og fra sør - sørøst.
Det var liten variasjon i vindforhold fra år til år i perioden.
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20 11
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20 17

20 08 - 2017

20 10

20 13

Figur 26 . Vindroseplott
som framstiller
fre kvensfordelingen
av vindhastigheter
på sektorer på 30°, for tiårsperioden
2008 - 2017, ved Hønefoss Høyby stasjon.
( Meteorologisk
institutt,
“eKlima.” ), lastet ned 2018 - 08 - 30 .

20 16

i prosent, og vindretninger
Hentet ut fra eKlima

fordelt

Figur 27 og Tabell 23 viser værstatistikk for Hønefoss Høyby målestasjon for siste år
sammenlignet med normalperioden (1961 - 1990) . Data er hentet ut fra Meteorologisk institutts
yr.no ( Meteorologisk institutt, 2018).
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Figur 27 . Værstatistikk
for Hønefoss Høyby målestasjon
for siste år sammenlignet
med normalperioden.
( Meteorologisk
institutt,
2018). S varte streker viser statistikk
for normalperioden
(30 - årsperiode,
både nedbør
og temperatur).
Den røde /blå streken viser middeltemperatur
over døgnet (som er utjevnet
over 30 dager for å
kunne sammenlignes
med normaltemperaturen).
De røde/blå
feltene viser temperaturvariasjonene
gjennom
døgnet, med maks - og minimumstemperatur
som endepunkter.
Temperaturen
vises med rød farge ved
plussgrader
og blå ved minusgrader.

Tabell 23 . Værstatistikk
( Meteorologisk
institutt,

for Hønefoss
2018).

Høyby målestasjon

for siste år sammenlignet

med normalperioden.

Temperatur, nedbør og snødekke er viktige meteorologiske parametere med betydning for
luftkvaliteten. Det er en del nedbør i området. Det var fra august 2017 til januar 2018 betydelig
mer nedbør sammenlignet med normalperioden, mens i de andre månedene var det mindre eller
liten mer. Fr a midten av november til slutten av mars kommer nedbør for det meste som snø. På
døgn med nedbør faller luftforurensningen,
særlig støvpartikler, i stor grad raskt til bakken, og
snødekke hindrer oppvirvling av støv og veisalt fra veibanen. Fra midten av n ovember til slutten
av mars er temperaturen i området det meste av tiden på under 0 °C. Kalde vintrer gir høyere
sjanse for stillestående luft og inversjon, og det fyres i større grad med vedfyring i husholdninger.
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9.6
Tiltaket og omfang
For å kunne vurdere l okal luftkvalitet er det gjennomført spredningsberegninger
i programmet
SoundPLAN med modulen MISKAM ( SoundPLAN GmbH, 2017, “ SoundPLAN MISKAM advanced”).
Sound PLAN med modulen MISKAM er en mikroskala spredningsmodell som er godt egnet til
spredningsberegni nger i byområder der bygninger har størst betydning for spredningen av
luftforurensende komponenter.
Som inngangsdata for å lage en 3D - modell brukes topografi, veinett og bygningsmasse for å
konstruere en 3D - modell over planområdet. Spredningsberegningen e er gjort i denne modellen.
Til 3D - modellen importeres meteorologi (vind) og utslipp til luft fra nærliggende veier til
spredningsberegninger
for PM10 og NOx ved området. I tillegg er u tslipp av PM10 og NOx til luft fra
eksos og utslipp av PM10 fra slitas je av dekk, bremseklosser og asfalt er lagt inn i modellen.
Det vil også være et generelt bidrag fra andre, diffuse forurensningskilder
som virker inn på
luftkvaliteten ved Hønefoss. Dette klassifiseres som bakgrunnsforurensning.
Bakgrunnsskonsentrasjone
ne av PM10 og NO2 ved planområdet er vist i Tabell 24 . Vinter
ekskluderer perioden fra og med 1. mai til og med 31. oktober.
Tabell 24 . Bakgrunnkonsentrasjoner
hentet ut fra Bakgrunnsapplikasjonen
vegvesen, 2018, “Luftkvalitet.info

for NO 2 og PM 10 (µg/m 3 ) ved planområdet,
( Norsk institutt
for luftforskning
(NILU),
– ModLUFT” ) .

Gjennomsnitt

årlig

Gjennomsnitt

vinterper iode (ekskl. 01.05. -

31.10.)

Tall på vegtrafikk

NO 2

PM 10

16,2

11,7

sa mt for vintersesongen
for NO 2 ,
Miljødirektoratet,
and Statens

21,4

i området er vist i
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Tabell 25 . I tillegg til de lavt trafikkerte kommuneveiene, ligger de sterkt trafikkerte Kongens gate
(ÅDT > 20 000) og FV35 (ÅDT > 10 000) i planområde t. Disse veiene vil ha stor betydning for
luftkvaliteten ved den planlagte bygningsmassen.
De beregnede utslippene viser at utslip p av luftforurensende komponenter er størst fra den høyt
trafikkert Hønefoss bru (N Ox : 1,10 g/m/t, PM10 : 0,08 g/m/t) i dagen s situasjon , men at bidragene
også er betydelige fra Kongens gate. Asfaltslitasje fra piggdekk er den største kilden til PM10 fra
veiene i området.
Utslipps faktorer f or 2015 ble brukt. Det er en konservativ vurdering å benytte utslippsfaktorer fra
2015 f or fremtidig situasjon ettersom det er antatt at kjøretøyteknologien
vil utvikles i fremtida,
men det er vanskelig å si i hvilken grad teknologien vil bedres. Det er antatt størst utbedring med
hensyn på NO2 , da det vil være bedre renseløsninger og færre d ieselbiler. For PM10 kommer
hoveddelen av utslippene fra slitasje av asfalt ved bruk at piggdekk og fra oppvirvling av veistøv ,
og det kan være at denne type utslipp ikke vil reduseres i like stor grad.
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Tabell

25 . Trafikktal

l benyttet

i prosjektet

Veilinje

.

ÅDT 2018

ÅDT
0 - situasjon

ÅDT Plan -

Andel

Hastighet

alternativ

tunge

[km/t]

Kong Rings gate

4000

4000

4000

10

50

Fossveien

4000

4000

4000

10

50

Hammerbrogate

4700

4700

4700

10

50

Lagesens gate

4500

4500

4500

10

50

Rabbaveien

3300

3300

3300

10

50

Fv. 35 Osloveien

16000

21100

16000

6

40

Fv. 35 Owrens gate

13000

17200

13000

6

40

Fv. 35 rundkjøring

10000

17300

-

6

40

Fv. 169

3400

6000

3400

10

30

Stangs gate øst

6000

6000

6000

10

40

Stangs gate vest

7800

7800

7 800

10

40

Holmboes gate

6200

6200

6200

10

40

Norderhovsgata

5000

5000

5000

10

30

Flattums gate

3000

3000

3000

10

30

St. Olavs gate

4000

4000

4000

10

30

Askveien

6000

6000

6000

60

40

Fv. 35 Kongens gate sør

21000

21000

21000

10

40

Fv. 35 Kongens gate nord

23000

23000

23000

10

40

Fv. 35 Hønefoss Bru

25000

33200

12500

10

40

Arnemannsveien

øst

12000

23900

20000

10

50

Arnemannsveien

vest

8900

15900

16900

10

50

Fv. 169 Soknedalsveien

2000

2000

2000

10

50

Hofsosveien

1900

2500

1900

10

40

Fv. 35 S oknedalsveien

7600

10100

7600

10

60

Fv. 35 Torvgata

7600

10100

7600

10

40

Strandgata

7250

9600

7250

10

40

18200

24200

18200

10

40

7400

7400

7400

10

40

Petersøya kollektivbru

-

-

90

100

40

Ny bru Hønefoss stasjon - Hønengata

-

-

12500

25

40

Fv. 35 Hønengata
Fv. 163 Vesterngata
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Vurdering av spredning av PM10 og NO2 til planområdet,

dagens situasjon

Biltrafikken i dag får hovedsakelig gjennom Hønefoss sentrum på fv 35. Utarbeidede luftsonekart
som viser utbredelsen av gul og rød sone for da gens situasjon for PM10 er vist i Figur 28 og for
NO2 i Figur 29 .

Figur 28 . Luftsonekart
som viser modellerte
konsentrasjoner
av svevestøv (PM 10 ) for dagens situasjon
for
området ved Hønefoss. Gul og rød sone tilsvarer
mer enn 7 overskridelser
av grensene på henholdsvis
35 og 50
3
µg/m , i henhold til Retningslinje
for behandling
av luftkvalitet
i arealplanlegging
(T - 1520)
( Miljøverndepartementet,
2012, “Retningslinje
for behandling
av luftkvalitet
i arealplanlegging
( T - 1 520)”)

Luftsonekartene viser at konsentrasjonene av PM10 ( Figur 28 ) overstiger nedre grense for gul
sone ut fra de mest trafikkerte veiene samt ved fasaden ved bygninger langs Kongens gate,
Torvgata og Strandgata. Nedre grense for rød sone overstiges ved Kongens gate , Hønefoss bru,
samt ved fasaden ved bygninger langs Torvgata og Strandgata.
Konsentrasjoner av NO2 ( Figur 29 ) overstiger nedre grense for gul sone for nesten hele
planområdet. Nedre gren se for rød sone overstiges for deler av området ut fra de mest trafikkerte
veiene ved blant annet Kongens gate, Hønefoss bru, Torvgata og Strandgata samt ved fasaden
langs Kongens gate ved noen bygninger .
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Figur 29 . Luftsonekar
t som viser modellerte
konsentrasjoner
av nitrogendioksid
(NO 2 ) for dagens situasjon
for
området ved Hønefoss . Gul sone (øverst)
tilsvarer
overskridelse
av grensen på 40 µg/m 3 vintermiddel,
rød sone
3
(nederst)
tilsvarer
overskridelse
av grensen på 40 µg/m
årsmiddel,
i henhold til Retningslinje
for behandling
av
luftkvalitet
i arealplanlegging
(T - 1520) ( Miljøverndepartementet,
2012, “Retningslinje
for behandling
av
luftkvalitet
i arealplanlegging
(T - 1520)”).
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Vurdering av spredning av PM10 og NO2 til planområdet,

0 - alternativet

Et mål i planprogrammet er at det er nullvekst i trafikk i fremtida. Det er vurdert konsekvense r
for luftkvalitet dersom det er nullvekst på alle byveier, men en økning i trafikk i henhold til NTP på
fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum og videre ut av byen. 0 - alternativet beskriver fremtidig
situasjon med f remskrevet trafikk tall (2035) på gjennomgående trafikk i Hønefoss. Utarbeidede
luftsonekart som viser utbredelsen av gul og rød sone for dagens situasjon for PM10 er vist i Figur
30 og for N O2 i Figur 31 .

Figur 30 . Luftsonekart
som viser modellerte
konsentrasjoner
av svevestøv (PM 10 ) for 0 - alternativet
for området
ved Hønefoss. Gul og rød sone tilsvarer
mer enn 7 overskridelser
av grensene på henh oldsvis 35 og 50 µg/m 3 , i
henhold til Retningslinje
for behandling
av luftkvalitet
i arealplanlegging
(T - 1520) ( Miljøverndepartementet,
2012, “Retningslinje
for behandling
av luftkvalitet
i arealplanlegging
(T - 1520)”)

Luftsonekartene viser at konsentrasjonene av PM10 overstiger som for dagens situasjon nedre
grense for gul s one ut fra de mest trafikkerte veiene samt ved fasaden ved bygninger langs
Kongens gate, Torvgata og Strandgata. Nedre grense for rød sone overstiges ved Kongens gate,
Hønefoss bru, samt ved fasaden ved bygninger langs Torvgata og Strandgata ( Figur 30 ). Gul sone
er ved Fv. 35 rundkjøring noe større enn for dagens situasjon.
Konsentrasjoner av NO2 overstiger nedre grense for gul sone for nesten hele området som for
dagens situasjon ( Figur 31 ). Nedre grense for rød sone overstiges for deler av området ut fra de
mest trafikkerte veiene. Overskridelser forventes blant annet ved Kongens gate, Hønefoss bru,
Torvgata og Strandgata samt ved fasaden langs Kongens gate ved noen bygni nger . Situasjon er
relativt like som for dagens situasjon.
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Figur 31 . Luftsonekart
som viser modellerte
konsentrasjoner
av nitrogendioksid
(NO 2 ) for 0 - alternativet
for
området ved Hønefoss . Gul sone (øverst)
tilsvarer
overskrid else av grensen på 40 µg/m 3 vintermiddel,
rød sone
(nederst)
tilsvarer
overskridelse
av grensen på 40 µg/m 3 årsmiddel,
i henhold til Retningslinje
for behandling
av
luftkvalitet
i arealplanlegging
(T - 1520) ( Miljøverndepartementet,
2012, “Retningslinje
for behandling
av
luftkvalitet
i arealplanlegging
(T - 1520)”).
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Vurdering a v spredning av PM10 og NO2 til planområdet,

planalternativ

Planalternativ er et alternativ for fremtidig situasjon med endringer i veinettet d er veien legges
om ved Hønefoss bru og stasjonen. Det er opprettet en ny forbindelse mellom Hønengata og
Hønefoss stasjon . Dette gir økt trafikk på Arnemannsveien mellom Hønefoss bru og ny bru til
stasjonen. I tillegg er bru via Petersøya tatt med som en kollektivbru. Utarbeidede luftsonekart
som viser utbredelsen av gul og rød sone for planalternativ for PM10 er vist i Figur 32 og for NO2 i
Figur 33 .

Figur 32 . Luftsonekart
som viser modellerte
konsentrasjoner
av svevestøv (PM 10 ) for planalternativ
for område t
ved Hønefoss. Gul og rød sone tilsvarer
mer enn 7 overskridelser
av grensene på henholdsvis
35 og 50 µg/m 3 , i
henhold til Retningslinje
for behandling
av luftkvalitet
i arealplanlegging
(T - 1520) ( Miljøverndepartementet,
2012, “Retningslinje
for behandling
av luftkvalitet
i arealplanlegging
(T - 1520)”)

Luftsonekartene viser at konsentrasjon av PM10 overstiger nedre grense for gul sone ut fra veiene
som er også tilfellet for dagens situasjon og 0 - alternativet . I tillegg ligger Arnemannsveien og den
nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon i gul sone. Nedre grense for rød sone for PM10
overstiges ved Kongens gate, Hønefoss bru, ved Fv. 35 rundkjøring samt ved fasaden ved
bygninger langs Kongens gate, Arnemannsveien, Stangs gate, Torvgata og Strandgata ( Figur
32 Figur 30 ). Den største forskjellen mellom planalternativet og dagens situasjon og 0 - alternativet
er gul sone ved Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon.
Konsentrasjoner av NO2 ( Figur 33 ) overstiger nedre
grense for rød sone overstiges for deler av området
ligger ved Arnemannsveien og den nye brua mellom
for gul og rød sone for NO2 er større enn for dagens

grense for gul sone for hele området . Nedre
ut fra de mest trafikkerte veiene og i tillegg
Hønengata og Hønefoss stasjon. Utbredels e
situasjon og for 0 - alternativet .
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Figur 33 . Luftsonekart
som viser modellerte
konsentrasjoner
av nitrogendioksid
(NO 2 ) for planalternativ
for
området ved Hønefoss . Gul sone (øverst)
tilsvarer
overskridelse
av grensen på 40 µg/m 3 vintermiddel,
rød sone
(nederst)
tilsvarer
overskridelse
av grensen på 40 µg/m 3 årsmiddel,
i henhold til Retningslinje
for behandling
av
luftkvalitet
i arealplanlegging
(T - 1520) ( Miljøverndepartementet,
2012, “Retningslinje
for behandling
av
luftkvalitet
i arealplanleggi
ng (T - 1520)”).
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Antakelser gjort i spredningsberegningene
Spredningsberegningene
gir et inntrykk av hvilke områder som vil være utsatt for redusert
luftkvalitet. Det gjøres imidlertid en rekke antakelser i forbindelse med modelleringen og
spredningsbereg ningene:
•
Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år og de meteorologiske forholdene fra
målestasjon til planområde kan avvike noe.
•
Utslippsfaktorer brukt i utslippsberegningene
er gjennomsnittstall,
og vil avhenge av forhold
som kjøremønster, hastighet, teknologi og alder på kjøretøyet. Tall for 201 5 regnes som de
mest relevante og sikre, og er benyttet i foreliggende rapport.
•
Bakgrunnskonsentrasjonene
kan variere fra sted til sted innenfor byen som følge av terreng,
bygningsmasse og lokale kl imaeffekter.
•
Når SoundPLAN brukes med modulen MISKAM tas det ikke hensyn til hvordan terrenget
påvirker spredning av luftforurensende komponenter. Fordelingen mellom N O og NO2 varierer
avhengig av meteorologiske forhold og atmosfærisk sammensetning. Forme len benyttet for
fordeling mellom NOx og NO2 er kun brukt på beregnede konsentrasjoner og ikke på
bakgrunnskonsentrasjonene,
da disse er oppgitt som NO2 . Ettersom omgjøringen egentlig skal
ta utgangspunkt i det totale innholdet av NOx i luften er det antat t at dette kan føre til en svak
overestimering av konsentrasjonene av NO2 .
•
Det er i denne rapporten brukt gjennomsnittlige
døgntrafikktall for et helt år. Ved
maksimaltrafikk over flere døgn vil perioder med høyere konsentrasjoner forekomme.
•
Det er sanns ynlig at trafikkmengden vil øke i framtidig situasjon. Samtidig vil fremtidige
forbedringer i kjøretøyteknologi
og trafikkreduserende
tiltak kunne føre til reduserte utslipp til
luft per kjøretøy.
•
Piggdekkbruk har stor betydning for mengden svevestøv som generere s, og andel
piggdekkbruk for fremtida kan endre seg i forhold til andelen som kjører med piggdekk i dag.
Andelen i det aktuelle området i dag er 9 %. Ved å ta hensyn til dagens trend i bruk av
piggdekk, er det usannsynlig at andel piggdekk øker i f remtidig situasjon, og vurderingen er
dermed konservativ.
Der det etableres nye veier vil det være behov for kartlegging av område som er følsomt for
luftforurensning i henhold til T- 1 520 . Dersom det planlegges bebyggelse følsomt for
luftforurensing i son ene der grenseverdier i T- 1520 overstiges bør tema gå inn i planleggingen
tidlig for i størst mulig grad å tilpasse bygningen og sikre gode luftkvalitet.

9.7
Konsekvens
Det er planalternativ med omlegging av trafikken som har størst negative konsekvens for
lu ftforurensing i planområdet . Flere boliger ligger i rød sone for både PM10 og NO2 sammenlignet
med dagens situasjon og 0 - alternativet.
Luftsonekartene over området Hønefoss viser at for dagens situasjon, for 0 - alternativet
planalternativ konsentra sjonene av PM10 overstiger nedre grense for rød sone i henhold
retningslinje T- 1520 ved Kongens gate, Hønefoss bru, samt ved fasaden ved bygninger
Torvgata og Strandgata. Gul sone er litt større enn rød sone. For planalternativet ligger
Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon i gul sone.

og for
til
langs
i tillegg

Konsentrasjoner av NO2 ove rstiger nedre grense for gul s one i henhold til retningslinje T- 1520 for
nesten hele området, for alle alternativer. Nedre grense for rød sone overs tiges for deler av
området ut fra de mest trafikkerte veiene. Som for PM10 er k onsentrasjoner av NO2 høyest for
planalternativ og Arnemannsveien og den nye brua mellom Hønengata og Hønefoss stasjon ligger
i gul og rød sone .
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Utbredelsen av N O2 er større en n utbredelsen av PM10 . En grunn for det kan være at
bakgrunnkonsentrasjon
er veldig høy for NO2 , særlig i vinter.
Utslippstall for framtidige situasjon kan være overestimert med tanke på år 20 35 , da utvikling
kjøretøyteknologien
kan redusere utslipp a v NO2 . I tillegg kan det anta s at andel piggdekk vil
kunne reduseres som reduserer utslipp av svevestøv . Dette vil føre til både lavere utslipp og
bakgrunnskonsentrasjoner
enn det som er benyttet i beregningene.

av

Det vil være omlegging av trafikken som har størst negative konsekvens for luftkvalitet i
Hønefoss. Der det etableres nye veier eller de t er større mengder trafikk flyttes over på veier som
har lite trafikk i dag og det samtidig ligger bebyggelse som er følsomt for luftforurensning i
nærheten vil d et ha en negativ konsekvens med økt luftforurensning .

9.8
Avbøtende
tiltak
Planretningslinjene T- 1520 legger til riktig bruk av området uten fare for helseskader for
befolkningen. Resultatene er derfor ment å brukes videre inn i planleggingen av området. I d en
røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing skal unngås. Med
bebyggelse med slikt bruksformål menes helseinstitusjoner,
barnehager, skoler, boliger,
lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Gul sone er en vurderingssone. Ved
etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning i gul sone, bør
luftforurensning og lokalklima inngå som et hensyn tidlig i planprosessen. Det bør vurderes hvilke
plangrep som kan tas for å oppnå best mu lig luftkvalitet, spesielt på uteoppholdsarealer.
Planområdet befinner seg i et område hvor luftkvaliteten tidvis er problematisk, og det er i slike
tilfeller hensiktsmessig å se på løsninger som kan begrense faren for plager og for sjenanse
knyttet til lengre tids opphold. Dette innebærer å gjøre flere vurderinger av utforming av
bygningsmassen:
• Installere balansert ventilasjon. Dette vil begrense behovet for lufting, noe som er gunstig for
inneklima
• Montere vinduer som ikke kan åpnes der det forventes høyest konsentrasjon av svevestøv og
soverom og terrasser/balkonger
bør legges til andre fasader.
• Dersom terrasser eller balkonger skal legges til fasader i rød sone, bør disse innglasses.
• Soverom og uteoppholdsarealer bør legges til fasader som vender bo rt fra de mest trafikkerte
veiene.
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10.

LAN D SKAPSBILDE

10.1

Sammendrag

Under tema landskapsbilde vurderes konsekvensene for den romlige og visuelle opplevelsen av
omgivelsene. Området ligger innenfor Landskapsregionen innsjø - og silurbygdene på Østlandet,
Tyr ifjorden. De viktigste overordnede landskapstrekkene i Hønefoss sentrum er de distinkte
topografiske nivåene :
0. Elvenivået – elvene med fossen, flomlandskapet og de frodige kantene med tydelig naturpreg
1. Bynivået – den flate sletten, med kvartalsbyen og småh usbebyggelse
2. Hau gene/de grønne skrentene som den nære rammen rundt byen
3. Åsene - den større avgrensningen av landskapsrommet mot horisonten
Landskapet i og omkring planområdet er ikke av nasjonal viktighet, men lokalt er landskapsbildet
av stor betydning, spesielt knyttet til opplevelsen av bynær natur. Landskapsv erdiene som
berøres av tiltaket er naturen langs elvedraget Storelva , opplevelse av visuell kontakt mellom
byen og det omkringliggende landskapet (ås - og bakkelandskapet),
samt fjernvirkning av ny
bebyggelse fra det omkringliggende landskapet.
Planforslaget innebærer fortetting av bykjernen med ny bebyggelse med volumer som i
tilgrensende nabolag. Den høyeste utnyttelsen foreslås på Øya - området og Tippen, samtidig som
Hønefoss bru vris for å skape en akse i Kongens gate, som ny byboulevard. Gatestrukturen
forsterkes ved å trekke de blågrønne strukturene inn mot bykjernen gjennom hovedgatene. Det
foreslås regulert nye forbindelser over Storelva og Begna. Det planlegges også tilrettelegging
langs elv en/elvekanten med brygge og urban utformet elvepromenade nærmest Hønefossen. Det
planlegges fem nye broforbindelser.
Ny bebyggelse mot elva ved Hønefoss bru styrker Hønefoss’ identitet som kompakt kvartalsby og
styrker kontrasten mellom natur og by, som e r Hønefoss´ identitet i dag. Men dette vil gi mindre
sikt og kontakt med elva fra byen over Tippen. Tilrettelegging langs Storelva gir flere muligheter
for å oppleve landskapet, samtidig som naturpreget reduseres på tilrettelagte områder. Broer
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over elva s kaper nye steder for opplevelse av elvelandskapet, men svekker opplevelsen av
sammenhengende elvelandskap. Opparbeiding av gater vil kunne definere bylandskapets
kvadratur og siktelinjer klarere .

10.2

Fra planprogrammet

I planprogrammet er ikke landskapsbild e satt opp som eget utredningspunkt,
men er nevnt under
temaet Kulturminner og kulturmiljø: «Byggehøyder og bebyggelsesstruktur
kan bidra til å dempe
eller fremheve naturlig terreng, bylandskap, signalbygg og historiske anlegg»

10.3 Datagrunnlag
og metode
• Stat ens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser
• Veileder i m etode for landskapsanalyse i kommuneplan (Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren 2011)
• Nasjonalt referansesystem for landskap, NIJOS rapport 10/2005, Oskar Puschmann.
• Befaring på områd et (august og september 2018)
• Bilder og visualiseringer utarbeidet av Rambøll/ DRMA
• Kartgrunnlag (FKB), flyfoto fra Norge i bilder, google maps og google earth

og

10.4 Overordnede
planer og mål
Den Europeiske landskapskonvensjonen
(ELK). I konvensjonens artikkel 6 C Kartlegging og
vurdering inngår følgende mål:
• Kartlegge egne landskap
• Analysere landskapenes karakter og hvilke krefter og trusler som fører til at de endrer seg
• Merke seg endringene

10.5
10.5.1

Situasjon
Dagens

og verdi
situasjon

Hønefoss ligger i et landskaps rom med skålform. Byen ligger i bunnen av skålformen , som består
av et sand - og leirsletteområde med mindre koller og hauger , bebyggelse og varierende
vegetasjon/vegetasjonsmønster.
Det bebygde sentrumsområdet er omkranset av en blanding av
skog - og jordbr uksarealer som bidrar til å gi byen et grønt preg.
Begna og Randselva møtes i Hønefoss sentrum , like nedenfor Hønefossen . Herifra fortsetter de i
et samlet elveløp, Storelva, fram til Tyrifjorden. Storelva og Randselva har rolig flyt og mange
elveslynger , mens Begna har et rettere elveløp med flere stryk samt selve Hønefossen . Elvene og
vegetasjonssonene rundt disse har stor betydning for byens særpreg.
Mens vegetasjonen langs elvene preges av løvskog og blandingsskog, domineres v egetasjonen i
de større skogsområdene av barskog med hovedvekt på gran, men det finnes også større
områder med furuskog. I jordbruksområdene
spiller vegetasjonsbelter langs eiendomsgrenser og
bekkedrag en betydelig rolle som visuelle linje r og avgrensende kulisser. (NIJOS 2005).
Vegetasjonen er et viktig landskapselement i området både fordi den er vakker og fordi den
bryter opp åpne jordbruksarealer og gir variasjon til opplevelsen.
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Byens omkringliggende leirlandskap er i stor grad dyrket opp , og de mange gårdene danner til
sam men store, sammenhengende jordbrukslandskap.
Likevel bidrar randsoner, skogkledd
ravinelandskap og små og store skogteiger til å dempe det åpne preget (NIJOS 2005). Området
har flere storgårder, gjerne plassert på høyder i terrenget. Her består bebyggelsen gjerne av flott
trear kitektur med tilhørende alléer.

V erdikart

fra grønn

Planområdets

plakat

- landskapsbilde

form, vegetasjon

og bebyggelse:
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Landskapsbilde er i utredningsprogrammet
nevnt under beskrivelse av dagens situasjon, By og
landskapsbilde (K ap 3.1) og Blågrønn struktur og naturmangfold (Kap 3.3):
« Den urbane strukturen i bykjernen omkranses av viktige og produktive jordbruksarealer og
skogkledde åser. Bystrukturen ligger hovedsakelig på flatene der Begna og Randselva flyter
sammen til Storelv a. Hønefoss sentrum er delt i flere deler av elvenes slyngninger. Bebyggelsen
rundt strekker seg opp på furumoene i vest og mot de frodige jordbruksarealene i øst. (Kap 3.1) .
Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefoss. Petersøya har det
meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og kirkegården. Øyene i dette
området er flomutsatte og er til tider utilgjengelige når større flommer opptrer.

10.5.2
Landskapsvirkning
De viktigste overordnede landskapstrekkene i Høne foss sentrum er de distinkte topografiske
nivåene :
0. Elvenivået – elvene med fossen, flomlandskapet og de frodige kantene med tydelig naturpreg
1. Bynivået – den flate sletten, med kvartalsbyen og småhusbebyggelse
2. Hau gene/de grønne skrentene som den nære rammen rundt byen
3. Åsene - den større avgrensningen av landskapsrommet mot horisonten
Bynivået
Et bykvartal er et areal som avgrenses av gater. Kvartaler er som oftest oppdelt i et antall
eiendommer, som hver kan gi tomter til bebyggelse eller ubeb ygde arealer. Bykvartalene er
grunnenhetene i bystrukturen;
sammen med gatemønsteret former de bylandskapet. Sentrum av
Hønefoss er planlagt med tydelig kvartalsbebyggelse av den norske arkitekten Sverre Pedersen
(1882 - 1971) som var en av landets ledende b yplanlegger og utarbeidet drøyt hundre byplaner,
deriblant Hønefoss’.
Bygatene i kvartalsstrukturen
kan ha siktlinjer ut mot et fondmotiv. Et slikt motiv kan være
naturskapt i form av karakteristiske ytre landskapsformer som åser eller fjell. I bylandskap et kan
også elementer i form av skulpturer eller bygninger danne fondmotiv. Kvartalsmønstre og
siktelinjer kan forsterkes med eksempelvis bruk av trerekker eller forskjellige former for
bymøblering som bevisst leder mot spesielle motiv. Siktelinjene gjenno m kvartalene i Hønefoss
ender ofte i grønne områder som omgir byen, da sees både de nære grønne kantene, men også
de skogkledde åsene bakenfor. Naturområdene danner en ramme rundt bylandskapet.
Nærvirkning :
Fra de nærmest liggende grønne skrentene (nivå2) som omgir byen, er planområdet med
bystrukturen og elven godt synlig. Fra elvelandskapet, som skjærer seg gjennom byen og ligger
flere meter lavere enn byplatået, er bebyggelsen i sentrumskjernen knapt nok synlig. Og vice
versa; fra byen oppleves elven så å si ikke. Det lavereliggende elvelandskapet, med flomøyer og
frodige trebevokste randsoner ligger som et stykke natur i tydelig kontrast til den tilliggende
bystrukturen.
Fjernvirkning
På avstand oppleves planområdet godt synlig fra omkringliggende høy der/ høydedrag.
Planområdet er et enhetlig byområde med relativt lav bebyggelse omgitt av åser, sletter med
jordbruksteiger og elveterrasser, med bratte grønne skråninger.
Et blikk fra de høyereliggende områdene utenfor Hønefoss viser et bylandskap som ha r en
definert kvadratur i sin midte , eksempelvis fra Tanberg lia ned mot byen.
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Foto 1: Bilde av elva og de vegetasjonskledte

Foto 2: Bilde av byen med utsikt

nordover

elvesidene

– nivå 0

– nivå 1
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Foto 3: Bilde som viser de grønne

Foto 4: Bilde som viser utsikt

skrentene

mot åslandskapet

Helgeshau

gen, landskapsnivå

i bakgrunnen,

det store

2.

landskapet

i nivå 3
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V iktige

landskapskaraktertrekk

i planområdet

og de ulike topografiske

nivåene

lokalt

i sentrum

.

10.5.3
Verdi
Landskapet i og omkring planom rådet er ikke av nasjonal viktighet, men lokalt er landskapsbildet
av stor betydning, spesielt knyttet til opplevelsen av bynær natur.
Landskapsv erdiene som berøres av tiltaket er naturen langs elvedraget Storelva , opplevelse av
visuell kontakt mellom byen og det omkringliggende landskapet (ås - og bakkelandskapet),
samt
fjernvirkning av ny bebyggelse fra det omkringliggende landskapet.
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Et typisk motiv i Hønefoss er f.eks. aksen fra Søndre torv og østover langs Kirkegata der Hønefoss
kirke ligger som et fo ndmotiv i enden av siktelinja. Dronningens gate har en trerekke som leder
synet mot den grønne kanten av elveskråningen og de blånende åsene. Ved fortetting og økende
volumstørrelse på bygningskropper kan både kvartalsstruktur
og siktelinjer gjennom byen b li
truet.
I kommunens Grønn Plakat er naturopplevelse trukket frem som en viktig kvalitet:
« Undersøkelsene viser at den viktigste årsaken til folks ønske om tilgang til grøntområder, er
behovet for naturopplevelse, å komme bort fra støy og forurensning, o g å kunne stresse ned fra
en travel hverdag. Denne siden ved grønnstrukturen er enda viktigere enn behovet for trim og
mosjon. Naturpregede områder, hvor leveområder for dyr og fugler opprettholdes, er særlig
attraktivt for de fleste. Utviklingen de siste årene viser en vesentlig reduksjon av naturpregede
arealer til fordel for parkmessig opparbeidede arealer og grå arealer. Som nevnt vil en slik
“ensretting” av de grønne områdene redusere deres verdi som del av en variert grønnstruktur»
(GP s. 8).

10.6

Tiltake t og omfang

Tiltaket
Innebærer fortetting av bykjernen med ny bebyggelse, ny bebyggelse langs Ringeriksgata,
tilrettelegging langs elven, samt nye forbindelser over Storelva.

noe

Omfang
Bebyggelse: Fortetting og utfylling av eksisterende bykvartaler i s entrumskjernen med høyere
utnyttelse enn i dag. Høyere bebyggelse mot elva ved Hønefossen enn ellers i bysentrum.
Veier/gater:
rabatter.

Utvikling av veinettet

i Hønefoss til bymessige gater med brede fortau og grønne

Tilrettelegging langs elven/ elveka nten: brygge og urban utforming elvepromenade/ elvekant
nærmest Hønefossen. Utkragende gangveikonstruksjon
langs Storelva fra Petersøya til Owrens
gate/Aabenraagata.
Petersøya utvikles som aktivitetsarena, med noe færre trær i randsonen mot
nord.
Broer - fem nye forbindelser i alt:
Tre nye gangbroer over Storelva: Ved Kvernbergsund bru, i forlengelsen av Ringeriksgata og over
demningen. En kollektivbru med fortau fra Vesterntangen over Petersøya, og en bro for alle
trafikantgrupper
over Storelva ved stasj onen.
På de følgende sidene vises omfanget av tiltakene i planen gjennom illustrasjoner
situasjonen og den framtidige situasjonen.

av nå -
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Ny by - silhuett.

Merk at det fjerne

landskapet

ikke inngår

i modellen

da dette

er utenfor

modellens

utstrekning

.
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Ny bebyggelse

ved Schjongslunden.

Kun vegen er med i planområdet

for den aktuelle

områdereguleringen.
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Ny bru over elven til Schjongslunden.
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Nye bruer

over elven

ved Petersøya.

116 / 167

Rambøll - Konsekvensutredning

Oppgradering
av byrom
inn i byrommet.

mellom

historisk

bebyggelse

o g elv. Formidler

de ulike

nivåene

og bringer

elvenaturen
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Løftet

terreng

og utretting

av gate mot Hønefoss

bru.
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Oppgradering

av bygater
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Fortetting

ved Fossen/Øya

- området.
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10.7

Konsekvens

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0 , som er dagens situasjon .

Ny bebyg gelse mot elva ved Hønefoss bru
Fordeler : Nye bygg styrker Hønefoss’ identitet som kompakt kvartalsby. I tillegg bidrar fortetting
til å hindre at by en sprer seg for å møte nye arealbehov på bekostning av natur. Komplettering av
kvartaler tydeliggjør gater og gateløp og bygger opp under siktlinjer fra bygatene og byrommene
mot omgivelsene (åser, grønne skrenter, elva og historisk bro over elva). Ny beb yggelse og
opparbeiding av elvekanten kan tilrettelegge for større fysisk tilgjengelighet til elva, og bringe
byen og elva tettere sammen.
Ulemper : Mindre sikt og kontakt med elva fra byen over Tippen enn i dag. Fjernvirkning av ny
bebyggelse kan gjøre at byen framstår som mer dominerende fra omkringliggende områder. Fra
byen vil noe av sikten til bakenforliggende landskap forsvinne.

Fortet ting av eksisterende

bystruktur

Fordeler : Mange av de samme som for ny bebyggelse mot elva ved Hønefoss bru – styrk et
identitet som kompakt kvartalsby, komplettering av kvartaler og tydeliggjøring av gater og
gateløp, samt hindre at byen sprer seg utover på bekostning av natur.
Ulemper : Enkelte siktlinjer kan forsvinne som følge av høyere volum og utnyttelse i kvartal er,
slik at avstanden til naturen og omkringliggende landskap kan oppleves større i noen områder. I
tillegg vil byen framstå som mer dominerende rent volummessig med tanke på fjernvirkning.
Ny gateutforming
Fordeler: Økt tilrettelegging for grønne lunge r, blågrønne strukturer og beplantning langs viktige
gateløp bidrar til å trekke naturen inn i byen. Dette vil igjen gjøre at bylandskapets kvadratur og
siktelinjer blir klarere definert.
Tilrettelegging

langs elven

Fordeler : Økt tilrettelegging,
Ulemper : Redusert naturpreg

ferdsel og aktivitet
på tilrettelagte

gir mulighet for flere til å oppleve landskapet.

områder.

Broer over elva
Fordeler : Skaper nye steder for opplevelse av elvelandskapet.
Ulemper : Elveløpet brytes opp og opplevelsen av sam menhengende

elvelandskap

svekkes.
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S iktlinjer
mot omgivelsene
flere steder for opplevelse

gjennom sentrum
av elvelandskapet.

og utsiktspunkter

fra ulike ståsteder.

De nye gangbruene

skaper
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11.

TRAFIKK

11.1 Sammendrag
Totalt sett er dagens trafikksituasjon i Hønefoss preget av ensidig tilrettelegging for bil, også i
sentrum der det er tydelige negative konsekvenser av høy bilbruk og dårlig tilrettelagt for
alternative reisemidler. De negative konsekvensene inkluderer tidvis dårlig framkommelighet
og
kø, forsin kelse og variabel reisetid for bussen, barriereeffekt av hovedveien for myke trafikanter,
relativt høy ulykkesrisiko, samt støy og luftforurensing 22 . Dette gjenspeiler seg i høy bilandel
(75%) på reiser i Hønefoss - området.
Dagens situasjon har forbedringsp otensial når det gjelder følgende forhold:
• Biltrafikkmengde med påfølgende negative effekter for byliv og myke trafikanter
• Trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter
• Tilrettelegging for, og bruk av, gange og sykkel
• Prioritering av buss for kortere og jevnere reisetid, og dermed økt bruk
• Arealbruk knyttet til trafikkformål og barriereeffekt av dette
Dagens trafikksituasjon vurderes til å være mindre god med vesentlige forbedringspotensial.
Den
høye trafikkmengden og de negative konsekvensene av denne p åvirker alle beboere i Hønefoss,
samt de som kommer til byen for arbeid, studier, handel og/eller fritid.
Foreslått områderegulering innebærer oppgradering av infrastrukturen
og bedre tilrettelegging
gående og syklende, samt økt prioritering av buss m ed kollektivfelt og signalprioritering.
Veikapasiteten vil reduseres noe gjennom smalere kjørefelt og reduserte fartsgrenser og

22

Teamene støy og luftforurensing

for

dekkes i et eget KU - notat
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parkeringstilgangen
i sentrum reduseres og styres. Samtidig opprettholdes veinettets robusthet
gjennom dimensjonering for buss o g vogntog/lastebil på nødvendige traséer og opprettholdelse
av biltraséer og venstresvingefelt i sentrum der nødvendig for trafikkavviklingen.
Det er viktig å se tiltakene i lys av ny Ringeriksbane, som koordinert med andre tiltak kan gi
kollektiv - trafikk en et løft, også lokalt. En utbyggingsstrategi
som fokuserer utbygging i Hønefoss
sentrum og begrenser det ellers er viktig for å klare ønsket utvikling.
Enkelte spesifikke tiltak er trukket ut og vurdert særskilt i forhold til innvirkning
er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

på trafikk, dis se

Bedret tilknytning til stasjonen, både for bil (innfartsparkering),
kollektivt og med gang - og
sykkel
Nye/utbedrede gang - og sykkelbruer
Nye kollektivbruer
Nye veiforbindelser for bil (bru over Begna, vridning av landkaret på Hønefoss bru), i
utgang spunktet ikke for styrket kapasitet, men bedret lokal tilgjengelighet
Ombygging fra vei til gate mht. arealbruk/tverrsnitt
Sammenhengende sykkelveinett med separering av syklende og gående
Sykling på gangareal i sentrum
Tilgjengelighet for og aktiv priorit ering av buss
Tilgjengelighet for næringstrafikk (spesielt varelevering)
Parkeringstiltak (prioritering av p - areal, langtidsparkering parkering i utkanten av bykjernen,
innfartsparkering,
forslag til endret parkeringsnorm, osv.)
Busstasjonen – komprimert, men tilpasset fleksibel drift, utvikling av busstorv
Adkomst til Tippen og Sentrumskvartalet
p - hus (kryss i Kongens gate)

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til dagens situasjon
(mht. utbygging av infrastruktur)
og nullalternativet (mht. trafikkøkning). Konsekvensgraden av
et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang.
Konsekvenser
i kursiv):
•
•

•

•

•

av områdereguleringsplanen

er vurdert i forhold til følgende temaer (med vurdering

Tilbud til gående og sykle nde – stor utbedring av infrastruktur gir bedre tilrettelegging for
gående og syklende og vil gi økt andel sykling/gåing – svært positiv
Kollektivtilbud – noe bedring av prioritering på strekninger og i kryss gir bedre
framkommelighet,
kortere reisetid og bedre punktlighet for lokalbusser og andre busser.
Tilrettelegging for kobling til stasjonen for, samt pendelsetting av, lokalbussene vil bedre
kollektivtilbudet.
Vil bidra til økt bussbruk – positiv
Trafikksikkerhet – sannsynlig bedring pga. bedre tilret telegging for alle trafikgrupper, lavere
hastighet, tydeligere gateløp og separering av trafikantgrupper
på strekninger med høy trafikk
– svært positiv
Veikapasitet – begrenset reduksjon i veikapasitet pga. hastighetsreduksjon,
innsnevring av
kjørebane og kantstopp for buss (som bedrer forholdene for andre trafikantgrupper).
Modelltest viser fortsatt akseptabel kapasitet og liten endring i reisetid for bil – negativ
Trafikkmengde – lik belastning som i dag, på tross av befolkningsvekst – nøytral
Næringstran sport – dagens robusthet opprettholdes gjennom kapasitet i viktige kryss.
Framkommelighet for næringstransport på viktige strekninger like god/bedre enn i dag –
nøytral
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Totalt sett vil områdeplanen, såfremt identifiserte tiltak gjennomføres, ha en positi v innvirkning
på trafikksituasjonen
i Hønefoss. Flere av tiltakene må følges opp i neste fase, samt mer generelt
av kommunen og veieiere.

11.2 Fra planprogrammet
Trafikk og gode løsninger for trafikk er viktige for å nå alle de overordnende målene for
byutvik ling i Hønefoss :
1. Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by der mennesker trives
2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp
3. Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.
To av de fire sentrale m ålsetningene/temaene
for planarbeidet som nevnt i planbeskrivelsen
omhandler trafikk, for de to andre er gode trafikale løsninger en forutsetning for ønsket utvikling:
•
Kollektivknutepunktet
i Hønefoss – lokalisering
av blant annet bussterminal,
drosjesent ral, sykkelparkering
– og tilknytning
til jernbanestasjonen.
•
Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser.
•
Mobilitet
– snu utviklingen
og tilrettelegge
for gange og sykkel.
•
Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende, og sikre nye
når byen fortettes.
Videre sier planprogrammet om kollektivknutepunkt
Hønefoss:
«Hønefoss sentrum bør knyttes opp mot den nye jernbanestasjonen med en styrking av
forbindelsen for myke trafikanter. En ny busstasjon og drosjesentral kan vurderes plassert mellom
dagens sentrumskjerne og den nye jernbanestasjon, for å legge til rette for et sentralt
kollektivknutepunkt
som forbinder Intercity med annen kollektivtrafikk
lokalt og regionalt.
Stasjonstorget gi s en klar identitet og vil fungere som en attraktiv inngangsportal for Hønefoss.
Torgets funksjon i forhold til andre viktige plasser i Hønefoss må avklares, men det bør
tilrettelegges for tilbud som bidrar til aktivitet. Torgets funksjon bør vurderes i et langsiktig
perspektiv som muliggjør etappevis utvikling. De store arealene ved stasjonen vurderes
transformert til sentrumsbebyggelse med kontorer, næring og bolig. Dette vil kunne gi en ny
utviklingsretning
for byen, med mer aktivitet på strekningen mell om stasjonen og dagens
bykjerne.
Knutepunktet må også sikres god tilgjengelighet for reisende fra mindre sentrale områder utenfor
Hønefoss.»
Og om mobilitet:
«Byplanen må legge til rette for utvikling av et hensiktsmessig og framtidsrettet veisystem som
reduserer det samlede transportbehovet.
Vurdering av veiareal, barrierevirkninger
og parkering
blir viktige tema i planarbeidet. Ved å etablere sammenhengende gatenett og sykkeltraséer skal
Hønefoss tilrettelegges slik det blir attraktivt å gå og sykle i s entrum. Det skal satses på
sykkelbyen Hønefoss.
Nye broer for gående og syklende vil bedre forbindelsesmulighetene
på tvers av elvene, gjøre
elverommet mer tilgjengelig, og redusere barrierevirkningen.
Det skal tilrettelegges for at det blir
attraktivt å reise kollektivt i sentrale områder, blant annet ved å forbedre kollektivtilbudet.
Veisystemet skal ivareta Hønefoss sin funksjon som regionalt handelssted, med god
tilgjengelighet for besøkende gjennom egnede innfartsveier, og etablering av sentralt plas serte
innfartsparkeringer.
Tiltak for å begrense biltrafikk skal særlig fokusere trafikken i sentrum, men
tiltakene må samtidig ta hensyn til transportbehovet
fra bosatte i omkringliggende områder som
benytter tilbud i Hønefoss sentrum.»
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11.3 Datagrunnlag
og m etode
Konsekvensutredningen
baseres på Transportutredning
for Hønefoss og Grunnlagsdokument
for
sykkel - og parkeringsstrategi
for Hønefoss, samt andre tidligere gjennomførte utredninger og
analyser, inkludert:
• Kollektivutredning,
Rambøll, august 2017
• Muli ghetsstudie – Parallelloppdrag Hønefoss sentrum, flere bidragsytere, oktober 2016
• Utvikling i tilknytning til Hønefoss IC - stasjon, Rambøll, juni 2016
• Situasjon Sykkel Hønefoss, Forprosjekt, Statens vegvesen, 2013
• KVU Hønefoss, Statens vegvesen, mars 201 5
• Reisevaneundersøkelsen (RVU), 2013 - 14
• Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Detaljplan og teknisk plan, Fagrapport by - og
knutepunkt, Norconsult/Aas Jacobsen/Asplan Viak, mars 2017
Det gjennomføres begrenset med spesifikke beregninger som del av kon sekvensanalysen,
trafikktall er hovedsakelig hentet fra Transportutredning
for Hønefoss - Aimsunmodell (Sweco,
2018). Trafikktall inngår som grunnlag i flere andre KU - tema.

11.4 Overordnede
planer og mål
Trafikk og transport er relevant for alle de tre overord nede målsetningene for byutviklingen
Hønefoss, samt spesielt nevnt i to av fire målsetninger for planarbeidet knyttet til
kollektivknutepunkt
og mobilitet.
Overordnede planer er ellers beskrevet tidligere under planprogrammet.
Viktige nasjonale mål og f øringer som må legges til grunn:
• Nullvekstmålet – all vekst i personbiltranporten
skal tas med kollektiv,
• Nullvisjonen – ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken

i

sykkel og gange

Andre relevant pågående planer:
FRE16 prosjektet med ny adkomst fra E16 i sør og Ringeriksbanen, da spesielt utforming av
framtidig togtilbud og utforming av IC - stasjonen er viktige premisser for utviklingen av
transportsystemet
i Hønefoss sentrum. Her er det fortsatt en del uavklart rundt stasjonen og
togtilbudet. Ny Ringeri ksbane med halvtimes reisetid til Oslo vil drastisk bedre forbindelse til Oslo
og Sandvika, samt øke relevansen til stasjonsområdet som en del av sentrumsområdet.
Halvtimesavgang mot Oslo skisseres som sannsynlig frekvens på linjen.
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Viktige

eksterne

prosjekter

(Kilde:

FRE16 )

FRE16 vil også endr e trafikkmønsteret
på hovedveiene gjennom sentrum noe, prosjektet har
beregnet en økning i trafikk på Soknedalsveien vest for stasjonen på nesten 80%, tilnærmet lik
trafikkmengde på Askveien som i dag og en reduksjon i trafikk i Osloveien på omtrent 20 %.
Disse endringene skyldes både økt trafikk til stasjonen som følge av et bedre togtilbud og endring
i kjøremønster mellom E16 og Hønefoss, spesielt til/fra stasjonen som følge av endret trase for
E16.
Et annet relevant E16 - prosjekt er strekningen Nymoen - Eg gemoen nord for Hønefoss som er på
vei gjennom plansystemet, men ikke er inkludert i NTP. Både ny E16 - forbindelse i sør og
Nymoen - Eggemoen vil medføre at E16 som omkjøringsvei kortes ned og trekkes lenger unna
byen, dette vil medføre en reduksjon i gjennom gangstrafikken i byen.
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11.5

Situasjon

og verdi

11.5.1
Dagens veisystem
Dagens veisystem er dominert av biltransport med en ÅDT på rundt 20 000 over Hønefoss bru. På
grunn av byens utvikling og plassering mellom elver og jernbanelinjer er det få alternative ruter
gje nnom byen, og Fv.35 nord - syd er byens interne hovedåre, samt hovedåre ut og inn av byen og
til/fra sentrum. Modellberegninger (Sweco, 2018, KVU fra 2015 og beregninger for ny E16
Nymoen - Eggemoen) viser at det er begrenset gjennomgangstrafikk,
spesielt i et termiddagsrushet
som er perioden med mest trafikk i sentrum. Hoveddelen av trafikken i Hønefoss starter og/eller
ender i byen. Hovedveinettet og dens bildominans virker som en barriere mot aktivitet og
gange/sykling.

11.5.2
Biltrafikk
og parkering
KVU 2013 - 14 v iser en reisemiddelfordeling
på 75% bil (64% sjåfør og 11% bilpassasjer), mot
16% gange og 4% både sykkel og kollektiv. På arbeidsreiser er bilandelen høyere på 84%, hvorav
82% er bilfører.
På aksen Hønengata - Kongens gate – Osloveien (Fv.35) varierer tr afikkmengden fra 18 000
kjøretøy i døgnet i nordre del av Hønengata opp til over 20 000 over Hønefoss bru og nordre del
av Kongens gate før ÅDT 23 synker til 14 600 i Osloveien 24 . Fv.35 Soknedalsveien vest for sentrum
har en ÅDT opp mot 7 500, mens Fv.35 Askv eien har ÅDT på 4 000 25 . Øst for sentrum har Fv.
163 Vesterngata ÅDT på 4 800. Til sammenligning har E16 trafikktall på 8 200 - 15 7000 kjøretøy
per døgn rundt byen. Disse tallene stemmer godt overens med trafikktall fra trafikkmodellene til
Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 (RTM FRE16) som benyttes som grunnlag for
trafikkbaserte konsekvenser som støy og luftforurensing.
Andelen tungtrafikk / lange kjøretøy ligger på 10% i Hønengata, Nordre torv og nordre del av
Kongens gate, men en del mindre på de andre hovedveiene gjennom byen. Andelen på E16 ligger
mellom 10% og 14%, men av et lavere trafikktall, slik at det totalt sett er flere lange kjøretøy
gjennom byen enn rundt på E16.

23

ÅDT – årsd øgntrafikk,

24

Trafikktall

25

Dette er trolig lenger ut fra sentrum, nærmer sentrum er tallet en del høyere

dvs. gjennomsnittlig

antall kjøretøy per døgn over året

fra NVDB, tatt ut oktober 2018
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Hønefoss sentrum og umiddelbart omland har omtrent 2450 parkeringsp lasser. Kun 1% oppgir å
ikke ha tilgang på parkering på eller nær sin arbeidsplass i Hønefoss - området (KVU 2013 - 14). Det
er omtrent 1690 betal - plasser, der omtrent 20% er kommunale plasser og resten private. De
kommunale plassene inkluderer både gateparker ing og flateparkering, mens de private er fordelt
på flateparkering og to p - hus. I tillegg er det omtrent 420 gratis plasser, hovedsakelig på
Petersøya, ved Schjongslunden og Øvre Eikli. Det er også rett under 300 plasser som er gratis
med tilgangskontroll (krever en form for parkeringstillatelse)
– hovedsakelig ved de videregående
skolene og Rådhuset. Disse tallene inkluderer ikke mindre private parkeringsområder
med
tilgangskontroll.
Analyser av antall daglige transaksjoner indikerer at mens flere sentra le parkeringsanlegg er
relativt mye brukt, er de litt mindre sentrale anleggene i begrenset bruk. De mest brukte
offentlige plassene virker å være mer brukt enn de mest brukte private områdene – dette kan

129 / 167

Rambøll - Konsekvensutredning

skyldes at de kommunale plassene er mer sentralt pl assert, ikke er i p - hus og/eller at de har en
mer oversiktlig prisstruktur.

Parkeringsarealer,
(nummerert

registrert

mars 2018

fra 1 til 54)
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11.5.3
Kollektivtransport
Hønefoss har en kollektivandel på daglige reiser på 4% (6% på arbeidsreiser). Dette på tross av
et relativt godt bybusstilbud i forhold til bystørrelsen og god flatedekning - 60 % av befolkningen
bor innenfor 500 meter fra en holdeplass. Det er i dag tre bybusser – to med kvartersfrekvens og
en med halvtimesfrekvens i rushtiden. Linje 228 og 222 er de mest brukte bussene på Ringerike
(unntatt linje 200 til Oslo), mens linje 223 har vesentlig lavere passasjerantall.
Bybusslinjene

i Hønefoss
Daglige

Linje

avganger

Frekvens

rush (utenom

Driftsdøgn

Trasé
(hver

vei)

rush)

(rush - periode)
Hverdag: 5.35 - 23.08 (6.50 -

43 hverdager

15 min (30 min utenom

(17 lørdager og 12

rush, timesavgang

søndager)

lørdag og søndag)

Sentrum – vest
222

8.10 & 13.10 - 16.10)

kveld,

(Heradsbygda)

Lørdag: 7.29 - 23.38
Søndag: 11.29 - 22.38
Hverdag: 5.35 - 21.28 (5.35 24 hverdager

30 min (timesavgang

(13 lørdager og 11

fo rmiddag og kveld, samt

søndager)

lørdag og søndag)

Sentrum – øst
223
(Haugsbygd / Klekken)

8.30 & 13.15 - 18.30)
Lørdag: 9.15 - 21.28
Søndag: 11.15 - 21.28
Hverdag: 5.10 - 22.40

228

Nord (Morgenbøen /

49 - 50 hverdager

15 min (30 min utenom

Haldenveien)

(28 lørdager og 12

rush, timesavgang

søndager)

og søndager)

(Hvervenmoen)

- sør

(5.40 - 9.40 & 13.25 - 18.10)

kveld
Lørdag: 7.40 - 23.11
Søndag: 10.40 - 22.34

I tillegg er det flere regionbusser (5 ruter, inkludert bussrute 200 til Oslo) og skoleskyss (14
ruter), samt to langruter som begge går v ia Hønefoss til Oslo og to flybussruter via Jevnaker.
Oslobussen går hvert kvarter i rush (i rushretningen) ellers har bussrutene timesavgang eller
dårligere.
Bussene har tidvis forsinkelser gjennom Hønefoss og dermed dårlig pålitelighet i rush - tidene.
Bu ssene følger hovedveiene, med unntak av sentrum der de kjører i bygatene mellom Storgata i
sør og Kirkegata i nord. Halvveis på strekninger ligger Hønefoss busstasjon. Det er ingen
bussprioritering, verken på strekninger eller i lyskryss.
Hønefoss stasjon er i dagens situasjon lite brukt, Bergensbanen stopper åtte ganger daglig på
tidspunkter som i stor grad vanskeliggjør daglig pendlerreise med tog. Når Ringeriksbanen
kommer i 2028, er den planlagt å gi halvtimes reise til Oslo via Sandvika, som vil være en
reduksjon på 1 time og et kvarter i forhold til dagens reisetid. Frekvens er ikke avklart, men vil
sannsynligvis starte opp med halvtimesavganger.
Dette vil medføre at stasjonen får vesentlig
høyere aktivitet og blir en mer relevant del av sentrum.
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D e viktigste

busslinjene

i Hønefoss

(Kilde:

Brakar)

11.5.4
Sykkel og gange
KVU 2013 - 14 viser en reisemiddelfordeling
på 4% sykkel og 17% gange i Hønefossområdet, med
lavere andeler på arbeidsreiser. Det er svært begrenset med tilrettelegging både for sykkel og
ga nge i og inn mot sentrum. Gående og syklende må hovedsakelig dele, til dels smale, arealer.
Syklende har i tillegg manglende tilrettelegging på korte og lengre strekninger, slik som
Kvernbergsund bru og Hønefoss bru, og mye systemskifter. Fortau er til del s svært smale og med
dårlig avgrensning mot kjørebanen, bl.a. langs nedre del av Kongens gate og tverrgater i
sentrum. I «Sykkelbyundersøkelsen
i Region Sør» 26 kom Hønefoss dårlig ut på opplevd trygghet
hos syklistene - 12 % av de spurte følte seg svært utr ygg eller ganske utrygg ved sykling i
Hønefoss. Det er sannsynlig at både opplevd trygghet og komfort er tilsvarende lavt blant de som
går.

26

Sykkelbyundersøkelsen

i Region Sør, Sintef, 2010
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Eksisterende

sykkelinfrastruktur

(Kilde:

Ringerike

kommune)
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11.5.5
Trafikksikkerhet
Sammenlignet med andre byer på Østlandet har Hønefoss en relativt høy andel ulykker (se figu r
på neste side), og en høy andel sykkelulykker. Mellom 2012 og 2018 har det blitt registrert 70
ulykker i Hønefoss. Av disse er 2 dødsulykker, 9 ulykker med alvorlig skadde, og resten er
registrert som lettere skadd, uskadd eller skadegrad ikke registrert .

Antall drepte og hardt skadde per 1000 innbygger
(kilde: Temaanalyse
av ulykker i byer/tettsteder
med fokus

på gående

og syklende,

SVV, 2013).

Statens vegvesen har kategorisert strekningen Fv. 35 mellom Hønefoss bru og Krokenveien som
en ulykkesstre kning 27 . 40 av de 70 ulykkene registret mellom 2012 og 2018, skjedde langs
fylkesveiene i byen. Begge dødsulykkene samt flesteparten av ulykkene som medførte alvorlig
skade (5 av 9) skjedde også langs fylkesvegene. Halvparten av sykkelulykkene har skjedd la ngs
Hønengata og Osloveien, av de resterende er flesteparten skjedd i nærheten av Fv. 35 nord - sør.
Flesteparten av fotgjengerulykkene
har skjedd i sentrum, langs Hønengata og Osloveien.
Trafikkulykker

i Hønefoss

fordelt

på transportmiddel,
Fotgjenger/
akende

2012 - 2016

Bil

Antall ulykker

28

10

42%
1

Antall ulykker med drepte
eller alvorlig skadd

4%

2012 - 2016
Sykkel

MC

Alle

13

15

66

15%

20%

23%

100%

3
30%

3
23%

4
27%

11
17%

27 Statens ve gvesen kategoriserer

utsatt for ulykkespunkt.
eller fler e ulykker

strekninger som er spesielt utsatt for ulykker for ulykkesstrekninger
og punkter som er spesielt
En ulykkesstrekning
er en strekning på veien som er særlig ulykkesbelastet,
dvs. 1000 meter som har 10

med personskade

innenfor

et tidsrom

på 5 år.
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Trafikkulykker

i Hønefoss,

etter

skadegrad
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11.5.6
Generelt om trafikksituasjonen
Totalt sett er dagens trafikksituasjon i Høne foss preget av ensidig tilrettelegging for bil, også i
sentrum der det er tydelige negative konsekvenser av høy bilbruk og dårlig tilrettelagt for
alternative reisemidler. De negative konsekvensene inkluderer tidvis dårlig framkommelighet
og
kø, forsinkels e og variabel reisetid for bussen, barriereeffekt av hovedveien i forhold til myke
trafikanter, relativt høy ulykkesrisiko, samt støy og luftforurensing 28 . Dette gjenspeiler seg i høy
bilandel (75%) på reiser i området.
Oppsummert, har dagens situasjon for bedringspotensial i forhold til:
• (Bil)trafikkmengde
med påfølgende negative effekter for byliv og myke trafikanter
• Trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter
• Tilrettelegging for, og bruk av, gange og sykkel
• Prioritering av buss for kortere og jevnere reisetid, og dermed økt bruk
• Arealbruk knyttet til trafikkformål og barriereeffekt av dette
Totalt sett vurderes derfor dagens trafikksituasjon til å være dårlig med vesentlige
forbedringspotensial.
Den høye trafikkmengden og de negative konsekvensene av denne på virker
alle beboer i Hønefoss, samt de som kommer til byen for arbeid, studier, handel og/eller fritid.

11.6 Planalternativet
– nullvekstmålet
som mål og premiss
Planalternativet – totalsummen av tiltak og reguleringer som inngår i foreslått områdereg ulering,
er basert på Transportutredningen
for Hønefoss. Denne er igjen basert på et premiss om
nullvekst.
Det er viktig å se tiltakene som en felles pakke. Det oppnås betydelige synergieffekter og derved
større gevinst ved å gjennomføre tiltakene koordi nert med hverandre. Dersom man plukker vekk
enkeltelementer øker risikoen for at den ønskede målsettingen om nullvekst ikke oppfylles.
Nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontrafikken, som følge av befolkningsvekst og
utvikling, skal tas med gange, sykling og kollektiv, dvs. utbygging og befolkningsvekst skal ikke
medføre noe vekst i personbilbiltrafikken.
En forenkling for Hønefoss innebærer at næringstrafikk
er inkludert i målet, dvs. at dagens trafikkmengde i Hønefoss sentrum skal opprettholdes i 2040.
I praksis innebærer dette en betydelig reduksjon i bilbruken i eksisterende befolkning (og
besøkende) for å kunne håndtere noe bilbruk blant ny befolkning, samt vekst i
næringstrafikken 29 , uten å få en økning i trafikkmengden totalt sett. Dette inn ebærer også at
fordelingen mellom privatbil og næringstrafikk vil endres.
For å nå nullvekstmålet for trafikk er det nødvendig med både trafikkbaserte tiltak mht.
infrastruktur, restriksjoner m.m., men en svært viktig premiss er et utbyggingsmønster
for
b oliger og arbeidsplassintensiv næring som gjør det enkelt å velge gange, sykkel og kollektiv.
Dette innebærer at sentrum og områder med god tilrettelegging for gange, sykling og kollektiv
må bygges ut, og områder med dårlig tilrettelegging ikke må bygges u t.

28

Teamene støy og luftforurensing

29

Tiltak for å redusere/styre

områdereguleringen.

dekkes i et eget KU - notat

næringstrafikken

kan innføres, om dette er ønskelig, men dette inngår ikke i tiltakspakken

Det er antatt en vekst på linje med NTP- prognoser for næringstransport

til pl an alternative t til

i Buskerud.
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11.7 Null - alternativet
Nullalternativet illustrerer et alternativt scenario der dagens utvikling fortsetter,
trafikkreduserende
tiltak ikke gjennomføres i nødvendig grad og der kommunens nullvisjon ikke
nås. Dette er et «dårligste utfall» scenario som illus trerer et sannsynlig ytterpunkt av å ikke nå
ønsket målsetning. Konsekvensen av å nå målsetningen delvis og/eller gjennomføre tiltakene
delvis vil ligge et sted mellom null - alternativet og planalternativet.
Modellberegninger (RTM FRE16) basert på ny E16 o g estimert utvikling viser, at uten tiltak, vil det
bli en sterk økning i trafikk på Fv. 35 gjennom sentrum i 2030. På Hønefoss bru vil trafikken øke
fra dagens 20 000 kjøretøy i døgnet til 24 500 kjøretøy i døgnet. Rushtidsperiodene vil bli lengre
enn i d ag og ettermiddagsrushet
vil gi kø fra Vesterngata gjennom sentrum til Hvervenmoen,
samt på tverrgatene inn mot Kongens gate og Osloveien. Busstilbudet vil oppleve økt forsinkelse
som vil vanskeliggjøre korrespondanse med Ringeriksbanen.
Vekst i tråd med NTP- prognosene 30 for Buskerud, dvs. uten tiltak for å styre og begrense veksten,
som ligger inne i områdereguleringsplanen,
tilsier at i 2040 vil trafikken på hovedveiene gjennom
byen være på opptil 33 200 kjøretøy i døgnet (teoretisk, over Hønefoss bru), og andelen lange
kjøretøy vil øke til 11%. Dette har dagens vegnett ikke kapasitet til, og køsituasjonen blir derved
uholdbar.
Trafikkmengde

og andel lange kjøretøy

i 2040 på utvalgte

strekninger

2018
Vei / Strekning

2040

Kjøretøy/døgn

Andel lang e

Kjøretøy/døgn

Andel lange

(ÅDT)

kjøretøy

(ÅDT)

kjøretøy

Hønengata

18 200

10%

24 200

11%

7 600

10%

10 100

11%

Hønefoss bru

25 000

10%

33 200

11%

Kongens gate

21 000

10%

27 900

11%

Owrens gate

13 100

6%

17 300

7%

Osloveien

16 000

6%

17 200

7%

8 900

10 %

11 800

11%

Nordre torv (en vei)

Arnemannsveien
Basert på tall for 2018 fra RTM FRE16 framskrevet

Dette innebærer
presset veinett,
trafikksikkerhet,
luftkvalitet som

til 2040 etter NTP- prognoser for Buskerud (for generell trafikk og godstrafikk)

en vesentlig trafikkøkning (33% på hovedveiene gjennom byen) p å et allerede
med de negative konsekvensene dette vil ha for framkommelighet
i rushtiden,
bussens pålitelighet og drift, barriereeffekt for gående og syklende (samt støy og
dekkes av egne KU - vurderinger).

11.8 Tiltaket og omfang
Foreslått områderegulering innebærer bedre infrastruktur og tilrettelegging for gående og
syklende og økt prioritering av buss med kollektivfelt og signalprioritering.
Veikapasiteten
reduseres noe gjennom smalere kjørefelt og noe redus erte fartsgrenser og parkeringstilgangen
sentrum reduseres og styres. Samtidig opprettholdes veinettets robusthet gjennom

30

i

Nasjonal Transport Plan, Buskerud
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dimensjonering for buss og vogntog/lastebil
biltraséer gjennom sentrum.

der dette er nødvendig og opprettholdelse

av enkelte

Enkelt e spesifikke tiltak er trukket ut og vurdert særskilt i forhold til innvirkning på trafikk, disse
er:
• Bedret tilknytning til stasjonen, både for bil (innfartsparkering),
kollektivt og med gang - og
sykkel
• Nye/utbedrede gang - og sykkelbruer
• Nye kollektivbrue r
• Nye veiforbindelser for bil (bru over Begna, vridning av landkaret på Hønefoss bru), i
utgangspunktet ikke for styrket kapasitet, men bedret lokal tilgjengelighet
• Ombygging fra vei til gate mht. arealbruk/tverrsnitt
• Sammenhengende sykkelveinett med separ ering av syklende og gående
• Sykling på gangareal i sentrum
• Tilgjengelighet for og aktiv prioritering av buss
• Tilgjengelighet for næringstrafikk (spesielt varelevering)
• Parkeringstiltak (prioritering av p - areal, langtidsparkering parkering i utkanten av byk jernen,
innfartsparkering,
endret parkeringsnorm, osv.)
• Busstasjonen – komprimert, men tilpasset fleksibel drift, utvikling av busstorv
• Adkomst til Tippen og Sentrumskvartalet
p - hus (kryss i Kongens gate)
Omfattende veitiltak for å øke veikapasiteten vurd eres som mindre aktuelt da dette ikke vil bidra
til nullvekstmålet. Et styrket veinett vil også gå ut over tiltak for kollektiv - og gang - og
sykkeltrafikken
11.8.1
Kobling til jernbanestasjonen:
Løsningen innebærer en forbedring av dagens gang - og sykkellenke mh t. kobling til byen,
synlighet og utsikt/omgivelser
som vil påvirke opplevd avstand positivt. Avstanden mellom
stasjonen og sentrum vil fortsatt være på omtrent 500 m, i ytterkant av hva som regnes som
akseptabel gangavstand. Planen innebærer god tilrettel egging for sykkel forbi stasjonen med
kobling til nord - sør sykkelvei.
Det legges opp til at alle lokalbussene betjener jernbanestasjonen
samt ev. enkelte av regionbussene. En traséføring som muliggjør
med både eksisterende og ny infrastruktur.

(og busstasjonen i sentrum),
dette kan oppnås på fler e måter

For biladkomst til stasjonen vil utbedring av Soknedalsveien bedre forbindelsen fra E16. Fra
sentrum, og områder som naturlig kjører gjennom sentrum, vil framkommeligheten
bli noe
redusert i forhold til d agens (da tilrettelegging for andre reisemidler er prioritert). Planen
muliggjør en framtidig veiforbindelse over Begna fra Hønefoss nord som vil gi en mer direkte
forbindelse til stasjonen fra dette området (se punkt 8.4).
11.8.2
Nye bruforbindelser
Planalterna tivet foreslår flere ombygde og/eller nye bruforbindelser, disse er vist i figuren
nedenfor, og gjennomgått for hver veibruker nedenfor – gående og syklende, kollektiv og generell
trafikk. Nye og utbedrede brer er nødvendig for å få gode og direkte forbind elser for alle
veibrukere, spesielt gående og syklende.
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Foreslåtte

nye og utbedrede

bruer

1 – Ny gang - og
sykkelbru paral lelt
med Kvernbergsund
bru
2 – Petersøya bru –
ny gang - og
sykkelbru eller
kollektivbru med
gang og sykkel
3 – Utbedring av
Hønefoss bru (for
gående, sykkel og
kollektiv)
4 – Eikli –
Schjongslunden
gang - og sykkelbru
(ny)
5 – Ny bilbru over
Begna ved stasj onen,
for alle veibrukere
6 – Schjongslunden –
Krakstad gang - og
sykkelbru (ny)

Nye/utbedrede
gang - og sykkelbruer
Utbedring av eksisterende elvekryssinger og etablering av nye elvekryssinger er nødvendig for å
få ønsket tilrettelegging for gående og syklende. Mange g ang - og sykkelforbindelser er foreslått,
de viktigste vurderes å være (i prioritert rekkefølge): 3, 1, 2, 5, 4, 6 (som vist på planen ovenfor)
– der bruforbindelsene 1 - 3 er svært viktige for gående/syklende, bru 4 og 5 er noe mindre
viktige, og bru 6 er li te viktig. Dette baseres på brukergrunnlag og grad av bedring fra dagens
situasjon.
Bru 3 tiltaket innebærer at et av kjørefeltene på Hønefoss bru gjøres om til sykkelvei, at fortau
mot fossen utvides med areal for opphold og, på sikt, at landkaret vris o g heves slik at krysset
med Arnemannsveien flyttes mot øst og nord - og sørgående kollektivfelt etableres gjennom
krysset.
Bru 6 vil gi begrenset nytte for gående og syklende ved etablering av bru 2. Dette kan endre seg
ved ev. utbygging av Krakstadmarka ( som ikke er i tråd med områdereguleringens
sentrumsfortettingsmål).
Nye kollektivbruer
Aktuell forbindelse er bru 2, 3 og 5, som vurderes (bedre) tilrettelagt for kryssing av buss. Av
disse er bru 3 svært viktig for kollektivbetjeningen
i Hønefoss, mens b ru 2 og 5 er mindre viktige
forbindelser.
Kollektivtrasé over bru 2 over Petersøya vil bedre framkommeligheten
og påliteligheten, samt
redusere reisetiden med flere minutter, for buss 223 og 221. På den annen side er dette mindre
brukte bussruter med et begrenset kundegrunnlag, og kostnaden ved å etablere en slik bru vil
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være betydelig. Dette bør derfor ikke være en topprioritert investering for kollektivtrafikken
i
forhold til tiltak i nord - sør traséen, busstasjonen og jernbanestasjonen,
som brukes av fl ere
bussruter og mange flere reisende. Alternativ traséføring finnes, men vil trolig ha noe mer trafikal
forsinkelse.
For bru 2 foreslår planen en utforming med ensidig fortau, toveis sykkelvei og et enkelt
kollektivfelt som brukes i begge retninger og st yres gjennom signalregulering. Dette er en mindre
god løsning. En mer optimal løsning vil være å legge opp til toveis kollektivfelt, med sykling i
disse og ensidig/tosidig fortau. Med en slik løsning vil man oppnå bedre fleksibilitet/robusthet
i
bussdrifte n, bedre flyt i busstrafikken, samt unngå etablering av signalsystem og venteareal i
hver ende av brua. Dette vil gi 0,5m smalere brubredde enn foreslått løsning og bedre tilkobling
til løsning i Kong Rings gate – som er sykling i kjørebanen. For syklister vil videreføring av løsning
i Kong Rings gate medføre at systemskiftet kommer i krysset med Vesterngata og ikke midt på
strekningen.
Petersøya

bru: planens

foreslåtte

tverrsnitt

og en mer optimal

løsning

for kollektivbru

Utbedring av bru 3, Hønefos s bru, vil muliggjøre kollektivfelt inn mot krysset med
Arnemannsveien (både nord - og sørgående), samt bussholdeplasser for bytte mellom nord - sør og øst - vestgående lokalbussruter og ev. avstigning for sentrum og stasjonen. Dette muliggjør god
lokalbussbet jening av byen uten etablering av nye bruer for kollektiv. Utbedring her vil også
bedre framkommeligheten
for tilnærmet alle busser som opererer i Hønefoss, inkludert de mest
brukte bussene 228 og 222 (om traséene legges her), og bør derfor være en priorit ert investering
for kollektivtrafikken
selv om kostnaden er stor og finansieringen er usikker.
Etablering av bru 5 over Begna kan forenkle betjening av både stasjonen og sentrum for buss
228, en frekvent linje med solid (potensielt) kundegrunnlag. Viktigh et for kollektivtrafikken
avhenger av trasé videre både på nord - og sørsiden av brua. Ideelt sett bør denne legges slik at
kundegrunnlag og tilgjengelighet maksimeres, om ikke dette er mulig er det en bedre løsning å
følge dagens trasé over Hønefoss bru. I så fall kan flytting av trafikk herfra bedre
framkommeligheten
for buss (se kap. 8.2.3).
Nye veiforbindelser
for bil
Nye veiforbindelser for bil er ikke nødvendig for å få til områdeplanen og ønsket trafikkreduksjon
i
Hønefoss, men kan bedre forbindelse n mellom enkeltpunkter, spre trafikken på flere veilenker og
dermed muliggjøre trafikkreduserende
tiltak på eksisterende veinett. For at nye veiforbindelser
ikke skal bidra til økt trafikk gjennom økt kapasitet, er det viktig at trafikkreduserende
tiltak p å
eksisterende veinett iverksettes samtidig (gjerne koblet mot tiltak for å styrke gange, sykkel og
kollektiv). Modellering viser at trafikantbetaling
på Hønefoss bru er en vesentlig del av dette,
samt ev. stenging for lange kjøretøy utenom buss.
To ny e veiforbindelser er vurdert som del av områdereguleringsplanen:
•
Ny forbindelse mellom Hønengata og Soknedalsveien over Begna (inkluderer
over)
•
Vridning av Hønefoss bru (inkluderer bru 3 i kartet over).

bru 5 i kartet
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Av disse er bru 3 svært viktig fo r trafikksystemet,
og byutviklingen, i Hønefoss som helhet. Bru 5
er en mindre viktige forbindelse totalt sett, den vil bedre forbindelsen mellom Hønefoss nord og
stasjonen.
Vridning av søndre del av Hønefoss bru (landelementet)
vi gi mer areal på sørsid en av brua som
muliggjør bedre tilrettelegging for buss, syklister og gående. Dette gir mulighet for kollektivfelt
(som nevnt ovenfor), gjennomgående sykkelvei på alle armer inn i krysset, og tosidig fortau på
alle veier inn i krysset, samt etablering av e n mer direkte gangforbindelse fra brua til Brugata.
Tiltaket muliggjør også god bymessig utvikling av Øya og tippen - områdene og god kobling til
Kongens gate. Dette er et viktig, men kostnadskrevende element å gjennomføre.
Hønengata - Soknedalsveien , inklu dert bru 5 over Begna, vil gi en direkte forbindelse mellom
Hønefoss nord og stasjonen og avlaste Nordre torv og Hønefoss bru (ved tiltak her). Forbindelsen
vil også bidra til at den andelen av den beregnede økte trafikken i Soknedalsveien som følge av
FRE16 - prosjektet som skal til Hønefoss nord, kan kjøre utenom Arnemannsveien og Hønefoss bru
/ Nordre torv. I forhold til dagens situasjon vil trafikken i Arnemannsveien øke noe (basert på
nord - sør trafikk).
Forbindelsen kan benyttes av buss for å betjene bå de stasjonen og sentrum, men nytte for buss
totalt sett avhenger av hele strekningen (se kap. 8.2.2). Ved foreslått innkobling i dagens kryss
med Vesterngata vil dette gi en dårligere trafikkavvikling
enn i dag i dette krysset, som er
proppen i mye av dage ns trafikkavviklingsproblem
(og fortsatt vil være det i framtiden). Dette
innebærer at behov for areal til ombygging av krysset Hønengata – Vesterngata er større enn det
dagens områderegulering setter av arealer til. Forbindelsen må tilrettelegges bedre fo r kollektiv
og sykkel/gange for å bli en god/anvendelig forbindelse for andre enn bil.
Midlertidige veiforbindelser i byggeperioden. I tillegg kan Petersøya bru (bru 2) ha en funksjon
som midlertidig forbindelse for kollektiv, og ev. også bil, i byggeper ioden for Hønefoss bru og
nordre del av Kongens gate. Begna bru (bru 5) kan til en viss grad ha en lignende funksjon i
anleggsperioden, men innebærer en lengre omkjøring for trafikk til sentrum om ikke adkomst vie
Soknedalsveien opprettholdes midlertidig. Dette må vurderes nærmere i
utbyggingsplanleggingen.
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Nye forbindelser – totalvurdering:
Basert på ovennevnte er følgende bruer vurdert etter viktighet for trafikkavviklingen
i Hønefoss
sentrum, i prioritert rekkefølge:
1. Bru 3 – Hønefoss bru: sykkelvei i dagens tredje kjørefelt
2. Bru 3 – Hønefoss bru : vridning av søndre del av bru a – svært viktig for alle
trafikantgrupper .
3. Bru 1 – Kvernbergsund bru : gang - og sykke lbru parallelt med dagens bru - svæ rt viktig
for gående og syklister .
4. Bru 2 - Petersøya - bru : gang - og sykkelbru - svært viktig for gående og syklister .
5. Bru 5 – Begna - bru : Forbindelse mellom Hønengata og Soknedalsveien/stasjonen
– viktig
tilknytning til stasjonen for bil og ev. kollektiv, samt gående og syklende (ved god
tilrettelegging).
6. Bru 2 - Petersøya - bru : kollektivbru - svært viktig for gående og syklister , viktig
forbindelse for kollektiv (alternativ til bru kun for gange og sykkel).
7. Bru 4 – Eikli bru : gang - og sykkelbru mellom Schjon g slunden og Eikli – noe viktig bru for
syklister og gående .
8. Bru 6: gang - og sykkelbru mellom Schjon g slunden og Krakstad – lite viktig bru for
syklister og gående .

11.8.3
Ombygging
fra vei til gate mht. arealbruk/tverrsnitt
Områderegulering legger opp til ombygging av alle gjennomfartsveier
og sentrumsgater til
«gater», med smalere kjørebaner, bredere fortau, grøntraba tter, kantstopp for buss og
fartsgrense 30 eller 40 km/t. Dette innebærer også, der relevant, etablering av separat sykkelvei,
redusert gateparkering og fjerning av enkelte svingefelt. Dette vil redusere kapasiteten noe ifølge
trafikkmodelltester
(Sweco, 2 018), samt bidra til å bedre trafikksikkerheten
og redusere
barriereeffekten av veien. Samtidig er dette tiltaket ikke tilstrekkelig til å nå målsettingen om
nullvekst i Hønefoss. Som nevnt krever dette en samordnet pakke med tiltak.

11.8.4
Sammenhengende
sykkel veinett med separering
av syklende og gående
Det er behov for tiltak som sikrer et sammenhengende sykkelvegtilbud, noe som vil innebære en
kraftig forbedring av dagens tilrettelegging for både syklende og gående inn mot, og gjennom,
sentrum. Gjennomgående sykkelnett er en svært viktig premiss for økt sykkelbruk, også nevnt av
byens befolkning som grunn til lav sykkelbruk. Sammenhengende separat sykkelveinett bedrer
trafikksikkerheten
for både gående og syklende – da disse får hver sine areal separat fra
bil trafikken. Reell, og opplevd, lav trygghet for syklister er en av hovedgrunnene folk oppgir for
ikke å sykle i Hønefoss. Foreslått system vil gi en separert trasé for syklister langs de høyt
trafikkerte veiene, på den siden av hovedveien det er mest aktivi tet (vest). Det legges opp til få
systemskifter med to systemer – sykkelvei og sykling i blandet trafikk basert på trafikkmengde.
Disse forholdene vil bidra til økt sykkelbruk og gange i Hønefoss. Foreslått infrastruktur gir
kapasitet til framtidig økning i både antall syklende og antall gående.
Løsningen kan medføre noen utfordringer mht. kryssing av sidevei og kryssing i signalregulerte
kryss – der det ikke finnes standardiserte allment brukte løsninger i dag. Lokale løsninger må
vurderes nærmere ved deta ljprosjektering.
Likeledes innebærer løsningen at de som skal til/fra
områder øst for hovedveiene, må krysse hovedveien i gangfeltet for å benytte sykkelanlegget.

142 / 167

Rambøll - Konsekvensutredning

11.8.5
Sykling på gangareal i sentrum
Dette er en nødvendig løsning i gågatene rundt Søndre torv, d a dette området er en viktig
destinasjon og del av viktige rute fra Hønefoss sør til stasjonen. Sykling i gangareal og på torg
foregår i dag, men økt sykkelandel vil medføre økt sykkeltrafikk også her, som vil kunne være til
sjenanse for gående og gi flere konflikter mellom disse trafikantgruppene.
Avbøtende tiltak kan
være nødvendig.
11.8.6
Tilgjengelighet
og prioritering
av buss
Planen opprettholder dagens tilgjengelighet for buss inn til sentrum mht. veibredder og
svingeradier i viktige svinger og kryss. Løsni ngene er bedre eller like god som i dag, og tilpasset
viktige kollektivtraséer.
Løsning bedrer framkommeligheten
til buss gjennom prioritering på noen
av strekningene med mest forsinkelse i dag – både gjennom kollektivfelt og signalregulering.
Samtidig hadd e det vært ønskelig med flere strekninger med kollektivfelt, men tilgjengelige
bredder og eksisterende bebyggelse begrenser dette da man prioriterer egne løsninger for sykkel
framfor buss. Ideelt sett burde man separere buss og sykkel i forskjellige gater, men dette er
vanskelig med få gater disponible. Driftsopplegg for buss er i dette systemet fleksibelt, og kan
tilpasses ev. framtidige endringer i marked og drift.
11.8.7
Tilgjengelighet
for næringstransport
og varelevering
Planen opprettholder dagens tilgjenge lighet for næringstransport og varelevering inn til sentrum
mht. veibredder og svingeradier i viktige svinger og kryss. Løsningene er bedre eller like god som
i dag, og tilpasset viktige transportårer og destinasjoner for varelevering i byen. Driftsopplegg for
varelevering nødvendiggjør at transportørene gjøres kjent med hvilke ruter de har til rådighet for
å nå de ulike destinasjonene i sentrum. Systemet er lite fleksibelt (som i dag), men kan til dels
tilpasses ev. framtidige endringer i marked og drift. Det er lagt opp til gjennomkjøring,
og minst
mulig rygging, som er et viktig trafikksikkerhetstiltak.
11.8.8
Parkering
Reduksjon i parkeringsareal gjennom fortetting og omprioritering av flateareal er nødvendig for å
få til en reduksjon i parkeringstilgang
og de rmed trafikkmengdene i sentrum ihht. nullvekstmålet.
Ev. utbygging av p - kjellere må ikke medføre en økning i tilgjengelig parkering totalt sett og være
tilpasset kapasiteten i det lokalveinettet adkomsten tilligger. Ved behov for kømagasinering inn
mot p - k jeller må dette løses utenfor hovedveinettet for ikke å påvirke trafikkavviklingen
på
hovedveinettet.
Prioritering av parkeringsareal med korttidsparkering
i sentrum og langtidsparkering lengre ut er i
tråd med nullvekstmålet og god parkeringsstyring.
Pri snivå justeres over tid for ønsket effekt og
planens progresjon må tilpasses markedsforholdene og ønsket om utvikling av private flate areal.
Varelevering må ivaretas.
Foreslått ny parkeringsnorm for Hønefoss sentrum (sone1) og by (sone 2), som vist neden for,
introduserer min og maks krav til bilparkering, som gir en særlig skjerpelse innen sentrum i
forhold til dagens norm. Ved tett bebyggelse er det foreslått krav til at minst 85% bygges under
terreng. Dette vil bidra mot å nå nullvekstmålet og frigi are aler til andre formål. For økt
måloppnåelse ihht. nullvekst burde kravene ha skilt ut boliger i sentrum med enda mer skjerpede
krav, og minimumskravet
for bevertning burde vært satt lavere, spesielt i sentrum der det er god
tilgang på offentlig tilgjengeli g parkering.
Foreslått sykkelparkeringsnorm
etablerer minimumskrav for boliger basert på areal, men dette
medfører ingen økning i kravet om antall plasser i forhold til dagens norm. Kravet til sykkel ved
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kontor, forretning og bevertning er halvert i forho ld til tidligere norm, noe som ikke tilrettelegger
for sykkel for å få økt bruk og bidra til å nå nullvekstmålet.
Parkeringsnormen bør også være fleksibilitet
bildeling / bilkollektiv.
Kategori
Bolig

for utbyggere

Enhet

som ønsker alternative

Syk kel

løsninger som

Bil

Sone 1

Sone 2

Sone 1

Sone 2

Per boenhet,

Min. 2 per 100

Min. 2 per 100

Min 0,8

Min 0,8

inntil 60 m 2 BRA

m 2 BRA

m 2 BRA

Maks 1

Maks 1

Per boenhet, fra

Min. 2 per 100

Min. 2 per 100

Min 0,8

Min 1

60 til 100 m 2

m 2 BRA

m 2 BRA

Maks 1,5

Maks 2

Per boenhet, mer

Min. 2 per 100

Min. 2 per 100

Min 1,5

Min 1,5

enn 100 m 2 BRA

m 2 BRA

m 2 BRA

Maks 2

Maks 2,5

BRA

Kontor

Pr. 100 m2 BRA

Forretning

Pr. 100 m2 BRA

Bevertning

Pr. 100 m2 BRA

Hotell/Overnatting

Pr. 100 m2 BRA

Industri/Lager

Pr. 10 0 m2 BRA

Utkast

til ny p - norm for Hønefoss

1 per 100 m

2

Min 0,8

Min 1

BRA

BRA

Maks 1,5

Maks 2

1 per 100 m 2

1 per 100 m 2

Min 0,8

Min 1

BRA

BRA

Maks 1,5

Maks 3

1 per 100 m 2

1 per 100 m 2

Min 4

Min 6

BRA

BRA

Maks 6

Maks 8

1 per 100 m 2

1 per 100 m 2

Min 0,5

Min 1

BRA

BRA

Maks 1

Maks 3

1 per 100 m 2

1 per 100 m 2

Min 0,5

Min 0,5

BRA

BRA

Maks 1

Maks 1,5

som vurdert

i KU for trafikk

1 per 100 m

2

(Kilde:

Ringerike

kommune)

11.8.9
Busstasjonen:
Busstasjonen i sentrum blir der den er i dag, med samme utstrekning og dri ftsforhold. Planen
legger opp til komprimering av stasjonen og sentrering av denne rundt krysset med Kong Rings
gate, med utvikling av et busstorv for å skape mer aktivitet i området. Arealene rundt er planlagt
bebygget. Det er viktig at hovedfunksjon som busstasjon opprettholdes mht. til høyder på
kantstein, tilstrekkelig venteareal og adskillelse mellom trafikantgrupper.
Dette må detaljeres
videre sammen med Brakar.

11.8.10 Adkomst til Tippen og Sentrumskvartalet
(kryss i Kongens gate):
Løsningen som er skisser t i krysset i Kongens gate vedr. adkomst til Tippen og Sentrumskvartalet
p - hus innebærer en reduksjon i antall kjørefelt og svingefelt i Kongens gate – til et felt rett fram
og et høyresvingefelt der bussen kan kjøre rett fram. Dette nødvendiggjør venstres vingeforbud
inn på sideveiene for å unngå negative konsekvenser for trafikkavviklingen
i Kongens gate. Drift
og utforming av p - husene, samt ev. varelevering, renovasjon m.m. må være slik at
tilbakeblokkering ut i Kongens gate unngås. Dette innebærer at ev. kømagasineringsbehov
må
løses på sideareal og antall p - plasser på tilpasses disse løsningene. Adkomst til p - husene er tenkt
noe tilbaketrukket fra Kongens gate, for Sentrumskvartalet
lik løsning som i dag, bortsett fra at
innkjøring til p - hus blir i andre etasje av dagens p - hus (da veien er tenkt hevet fra Hønefoss bru).
For begge sideveiene er det lagt opp til to kjørefelt ut.
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11.9 Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til dagens situasjon
(mht. utbygging av i nfrastruktur) og nullalternativet (mht. trafikkøkning). Konsekvensgraden av
et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang.
Konsekvenser av områdereguleringsplanen
er vurdert i forhold til følgende temaer (med vurdering
i kursiv):
•
Tilbud til gående og syklende – stor utbedring av infrastruktur gir bedre tilrettelegging for
gående og syklende og vil gi økt andel sykling/gåing – svært positiv
•
Kollektivtilbud – noe bedring av prioritering på strekninger og i kryss gir bedre
framkommelighet,
kor tere reisetid og bedre punktlighet for lokalbusser og andre busser.
Tilrettelegging for kobling til stasjonen for, samt pendelsetting av, lokalbussene vil bedre
kollektivtilbudet.
Vil bidra til økt bussbruk – positiv
•
Trafikksikkerhet – sannsynlig bedring p ga. bedre tilrettelegging for alle trafikgrupper, lavere
hastighet, tydeligere gateløp og separering av trafikantgrupper
på strekninger med høy trafikk
– svært positiv
•
Veikapasitet – begrenset reduksjon i veikapasitet pga. hastighetsreduksjon,
innsnevring av
kjørebane og kantstopp for buss (som bedrer forholdene for andre trafikantgrupper).
Modelltest viser fortsatt akseptabel kapasitet og liten endring i reisetid for bil – negativ
•
Trafikkmengde – lik belastning som i dag, på tross av befolkningsvekst – nøy tral
Næringstransport – dagens robusthet opprettholdes gjennom kapasitet i viktige kryss.
Framkommelighet for næringstransport på viktige strekninger like god/bedre enn i dag –
nøytral
Om områdeplanen ikke når målsetningen om nullvekst, vil det får mer n egative konsekvenser på
de ovenstående punktene jf. nullalternativet.
Dette gjelder spesielt i forhold til trafikkmengde som
vil øke, kollektivtilbudet
og næringstransportens
framkommelighet
som vil bli betraktelig
dårligere, trafikksikkerhet
som vil bli d årligere pga. økt trafikk, veikapasitet som vil bli sprengt.
Om områdeplanen ikke bidrar til gjennomføring av nødvendige, identifiserte tiltak, vil dette
spesielt påvirke tilbudet til gående og syklende som vi være like mangelfullt som i dag,
kollektivtil budet som ikke vil prioriteres, trafikksikkerheten
som ikke vil bedre forholdene for myke
trafikanter.
En kombinasjon av å ikke gjennomføre tiltak og ikke nå nullmålsetningen vil forverre dagens
tendenser og utfordringene Hønefoss sentrum i en kombinasjon av effektene nevnt ovenfor.

11.10
Avbøtende tiltak
Det viktigste tilleggstiltak for å få ønsket utvikling i Hønefoss og ønsket bruk av infrastrukturen,
er informasjon om tilbud og muligheter for andre reisemåter en bil, samt kampanjer for å
oppfordre til endre de reisevaner.
Enkelte spesifikke utfordringer
•

•

er vurdert i forhold til mulige avbøtende tiltak, disse er:

Sykling i blandet trafikk og gangareal i sentrum: om nødvendig må avbøtende tiltak vurderes,
det inkluderer hovedsakelig fartsreduserende tiltak f or henholdsvis, bilister og syklende,
avhengig av situasjon. Eksempelvis bruk av gatemøblering for å lede syklister utenom visse
soner, samt belegg og bredder som tilsier lav hastighet, ev. tydeligere separering.
Overgang mellom sykkelvei og sykling i kjør ebanen i rolige bolig - /sentrumsgater må utformes
for å gi god tydelighet for alle veibrukere og enkel manøvrering for syklistene
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•

•

Nye veiforbindelser : For å ikke øke trafikkmengden ved å øke kapasiteten, må
trafikkreduserende
tiltak på eksisterende veinett iverksettes. Dette kan inkludere stenging for
enkelte grupper og trafikantbetaling.
Kryss i sentrum: Det legges opp til å fjerne enkelte venstresvingefelt,
dette kan medføre
behov for venstresvingeforbud
om det viser seg at ventende kjøretøy svært negativt påvirker
trafikkavviklingen.
Detaljene i tilrettelegging for kryssende bevegelser sykkel – bil, fotgjenger
– bil og fotgjenger – sykkel er viktige.

Alternative tiltak for å bedre kollektivtrafikkens
kår, slik som gratis buss og bilfritt sentrum, kan
fort satt gjennomføres og er ikke i motsetning til foreslåtte og vurderte tiltak.

11.11
Oppfølgende
arbeid
Det er behov for mer detaljerte vurderinger, både knyttet til gjennomførbarhet
og kostnader for
en del forhold, inkludert:
• Vridning av Hønefoss bru (landeleme nt), flytting av kryss med Arnemannsveien m.m. Behov
for prosjektering av vei og konstruksjon.
• Gang - og sykkelbru langs Kvernbergsund bru, ev. erstatning av hele Kvernbergsund bru.
Behov for prosjektering av vei og konstruksjon.
• Gang - og sykkelbru over Pet ersøya med forbindelse via Kong Rings gate, ev. alternativ med
kollektivforbindelse.
Behov for prosjektering av vei og konstruksjon.
• Gang - og sykkelbru mellom Schjongslunden og Eikli. Behov for prosjektering av vei og
konstruksjon.
• Ny bru over Begna med fo rbindelse til Hønengata og Soknedalsveien (og ev. forbindelse til
Hønefoss sør). Behov for prosjektering av vei og konstruksjon, samt analyse for å finne
optimal trasé fra Hønefoss nord.
• Forbindelse til stasjonen fra Arnemannsveien (og til Hønefoss bru). B ehov for prosjektering av
vei og kryss.
• Detaljert utforming av kryss i sentrum, dvs. Kongens gate og Owrens gate, spesielt mht.
kryssing for syklister og gående. Behov for prosjektering av vei gjennom området og
detaljering av løsning for kryss.
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12.

FOLKE H ELSE

12.1 Sammendrag
I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongs lundens mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger seg langs Storelva
rundt hele Schjongslunden.
Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som skaper
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og gåend e. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.
I denne utredningen avgrenses folkehelse til faktorer i det ytre miljø som påvirker positivt eller
negativt befolkningens helse og trivsel. De t legges særlig vekt på mulighetene for fysisk aktivitet
og møteplasser i det offentlige rom.
Andre tema dekker de viktigste perspektivene med folkehelse, men folkehelse er et viktig
perspektiv i planleggingen og verdien settes derfor til middels.
I denn e saken er det snakk om en overordnet plan ( områderegulering ) og ikke et konkret
prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, bestemmelser m.v.) som skal utredes
og vurderes opp imot dagens plansituasjon. Det blir derfor også snakk om en ov erordnet
konsekvensutredning .
I forhold til gjeldende plan for området kan vi vi si at vi forventer en forbedring befolkningens
«folkeheldesituasjon»
innenfor planområdet, men at denne ikke får stort utslag. Dette må også
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ses i lys av at flere andre relev ante temaer for folkehelsen får sine vurderinger
notater.

i andre KU -

Vi har også gjennomgått s jekkliste for påvirkningsfaktorer
(fra Helsekonsekvensutredning).
ser at relevante og viktige påvirkningsfaktorer
er dekket av de ulike KU- notatene.

Og

Med kon sekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til middels/noe positiv.

1.2

Fra p lanprogramme

t

I planprogrammet er ikke folkehelse satt opp som eget utredningspunkt.
fra planforslaget er Friluftsliv, idrett og aktivitet for alle :
Dagens situasjon / problemstilling

Hva skal utredes?

Mest nærliggende

Metode / Hvordan skal

tema

Pre sentasjon

dette utredes?
Fortetting

av byen stiller større krav til

rekreasjonsarealer

som er blå/grønne.

Samtidig er det konkurranse
utbyggere

om å nytte disse arealene

til bybebyggelse.
konfliktene

fra

Disse interesse -

må avklares.

For å forbedre folkehelsen må

Ta utgangspunkt

byen i større grad tilrettelegges

e ksisterende

for aktivitet

registreringer

i nærområdene,

der

folk bor. Det gjelder i stor grad
muligheter

registr eringer:
•

for universell

utforming
•

Tilgjengelighetskart

•

Kartlegging

av bynære

friluftsområder
•

Og
•
•
•
•

Tilrettelegging

bør ta sikte på å

Vurderinger

av

tilgjengelighet

for aktivitet

for alle, og til uorganisert
organisert

Notat

Utredningsbehov:

gi gode muligheter

Handlingsplan

beskrivelse /

for den daglige

“nærturen”.
/

Omtales i
plan -

og

rapporter.

•
Eksisterende utredninger

i

og

idrett.

Redusere transportbehov

i Hønefoss, 2014

Mulighetsstudie

for

Schjongslunden

Idrettspark

flere andre tema er relevante for folkehelse (kanskje alle samme), bl.a:
Transport - utredning sykkel - og parkerings - strat egi
Boligfortetting, nærmiljø og bomiljø
Støy og luftforurensning
Sosial infrastruktur

Folkehelse er også nevnt under beskrivelse av dagens situasjon, s osial infrastruktur, idrett, skole,
barnehage og rekreasjon (Kap 3.4):
« Fortetting av byen stiller stør re krav til rekreasjonsområder.
Samtidig er det konkurranse fra
utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse interessekonfliktene
må avklares. For
å bedre folkehelseprofilen må byen i større grad tilrettelegges for aktivitet i nærområdene, d er
folk bor. »
Konkurransegrunnlaget
I konkurransegrunnlaget
for bistand til planarbeidet er det lagt ved en Kravspesifikasjon . I k rav spesifikasjon en er det (under leveranser i kap 2.4.1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning )
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satt opp en liste med « Utr edningsprogram til KU » som avviker noe fra planprogrammet.
Her er
folkehelse satt opp som eget tema. Med en kort forklaring: « Bl.a. tilgjengelighet for alle til
uteområder og gang - og sykkelveinett. »

12.2

Datagrunnlag

og metode

12.2.1
Generelt
Det er i planprogrammet ikke gjort nærmere rede for hva som skal utredes for dette temaet, og
da heller ikke noe om metode.
Vi legger også vekt på at konsekvensutredning
skal være beslutningsrelevant
i forhold til
planvedtaket, og vil derfor legge vekt på det som er mest releva nt og sentralt for beslutningen
her.
12.2.2
Avgrensing
av temaet
Folkehelse i en arealplan defineres normalt med ytre påvirkninger

som følge av planen.

I denne utredningen avgrenses folkehelse til « faktorer i det ytre miljø som påvirker positivt eller
negativt p å befolkningens helse og trivsel ».
Det er et vanlig prinsipp for konsekvensutredninger
at et tema ikke skal utredes to ganger (og da
ikke gis verdi to ganger). Det blir da viktig å avgrense temaene, så det ikke blir tilfelle.
Av de 12 temaene det skal ut redes konsekvenser for er det flere nærliggende
gjelder for nesten alle temaene (særlig de som er uthevet):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

temaer. Dette

Byanalyse
Handel og byutvikling
Transport - utredning
sykkel - og parkerings - strategi
Kulturminner og kulturmiljø
Boligfortetting,
nærmi ljø og bomiljø
Blågrønnstruktur
og naturmangfold
Friluftsliv,
idrett og aktivitet
for alle
Samfunns - sikkerhet (bl.a. skred, flom og overvanns - håndtering)
Støy og luftforurensning
Teknisk infrastruktur
og miljø
Klima og energi
Sosial infrastruktur

Disse bl ir vurdert og utredet i egne KU - notater og gjentas ikke her.

12.2.3
Metode
Konsekvensutredningen
er gjennomført som kvalitative vurderinger
finnes ikke kjente kvantitative kriterier for temaet i dette kapittelet,
relevante for den beslutningen som skal fattes.

(tekstlige vurderinger). Det
som anses som direkt e
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12.2.4
Helsekonsekvensutredning
Helsekonsekvensutredning
(HKU) er et egnet verkt øy for å jobbe systematisk med folkehelse p å
tvers av sektorer. Helsekonsekvensvurdering
er ogs å brukt som betegnelse, men er mindre
omfattende . Opplegget er utarbeidet av Helsedirektoratet
( https: //helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid
- ikommunen/helsekonsekvensutredn
ing ).
For en konsekvensutredning
er det nyttig å gjennomgå s jekkliste for påvirkningsfaktorer . Som i
dette tilfelle, kan man da se om relevante og viktige påvirkningsfaktorer
er dekket av de ulike KU notatene.

12.3

Overordnede

planer

og mål

12.3.1
Lov om folkehelse arbeid (folkehelseloven)
Begrepet “folkehelse” er definert i folkehelselovens § 3:
•
Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i
•
Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere
som direkte eller indirekte påvirker helsen.

en befolkning.
eller indirek te
sykdom, skade eller
fordeling av faktorer

I denne utredningen avgrenses folkehelse til « faktorer i det ytre miljø som påvirker positivt eller
negativt på befolkningens helse og trivsel ». Disse faktorene er fysiske, kjemiske, biologiske og
sosiale, jf. folkehelselovens § 8 og forskrift om miljørettet helsevern kapitte l 3 Miljø og helsekrav
m.m.
12.3.2
Forskrift
om miljørettet
helsevern
Forskriftens formål er:
a) å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold,
b) å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske,
sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen

fysiske og

Helsehensyn skal så langt som mulig ivaretas gjennom ordinære prosesser knyttet til planlegging
og godkjenning av virksomheter og eiendommer. Der annet regelverk fastsetter helsebegrunnede
krav eller normer, skal det tas utg angspunkt i disse ved vurderingen av hvorvidt forskriftens krav
til helsemessig tilfredsstillende drift, jf kapittel 3, er oppfylt .
12.3.3
Kommuneplanens
samfunnsdel
(2015 - 2030)
Ringerike kommune skal ha klima - og miljø som retningsgivende for utforming av framti dige
utviklingsstrategier.
Kommunen skal bli en foregangskommune
innenfor grønn teknologiutvikling.
Ringerikes visjon fram mot 2030 er at vi skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet, veksten skal være balansert og livskraftig og målet er at det innen dette skal bo 40
000 innbyggere i kommunen. 70 % av veksten skal tas i Hønefoss.
« Vi ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen.
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad og være et forbilde
innen energieffektivisering,
bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp, Vi skal ha effektive
samferdselsløsninger,
videre økt verdiskaping og produktivitet i kommunen og et robust
næringsliv med god bredde. »
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Av
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samfunnsdelen føl ger at byplan for Hønefoss skal utarbeides, hvor følgende tema er viktige:
Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Bynære friluftsområder
Vurdering og innarbeiding av Grønn plakat
Verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byrom
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Fortetting: utnyttelse og høyder
Senterstruktur i byen
Estetikk: materialbruk, farger og former

12.3.4
Oversikt over befolkningens
helse og faktorer som kan påvirke helsen
Av folkehelselovens kapittel 2 fremgår det at kommunen skal ha oversikt over befolkningens
og oversikter over faktorer i miljøet som kan påvirke helsen. Det vises til kommunens
folkehelsemelding 2012 - 2030. Kommunen har i november 2018 påbegynt arbeidet med å
fremskaffe oppdaterte oversikter over folkehelsedata og påvirkningsfaktorene
i miljøet.
Oversiktene forventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2019. Oversiktene skal inngå som
kunnskapsgrunnlaget
til kommunens planstrategi.

12.4

Situasjon

helse

og verdi

12.4.1
Situasjon
I dag er det en godt etablert idrettspark i byen, med organisert og uorganisert idrett, som grenser
til planområdet . Schjongs lundens desidert mest brukte enkeltelement er turstien «Elvelangs» som
slynger seg langs Storelva rundt hele Schjongslun den, og videre inn i planområdet til Tippen .
Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefoss. Petersøya har det
meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og kirkegården, og er et friområde
for uorganiserte akt iviteter. Petersøya ligger nær til Søndre park med Tufteparken
(aktivitetspark),
aktivitetene på Livbanen , utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette området er
flomutsatte og er til tider utilgjengelige når større flommer opptrer.
Nordre park og Søndre park er viktige grønne lunger i byen. Parkene er planlagt etter prinsipper
for gamle engelske landskapsparker og hovedtrekkene er bevart. Parkene brukes ved spesielle
anledninger og er med på å komplettere aktivitetene som regionbyen har å by på.
Dagens i nfrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som skaper
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom sykl ister og gående. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.
12.4.2
Verdi
I denne utredningen avgrenses folkehelse til faktorer i det ytre miljø som påvirker positivt eller
negativt befolkningens h else og trivsel. Det legges særlig vekt på mulighetene for fysisk aktivitet
og møteplasser i det offentlige rom.
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Andre konsekvensutredningstema
folkehelse er et viktig perspektiv

dekker de viktigste perspektivene med folkehelse, men
i planleggingen og ver dien settes derfor til middels.

12.5 Tiltaket og omfang
Sentrumsplanen er en overordnet plan ( områderegulering ) for et større område og ikke et
konkret prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, bestemmelser m.v.) som skal
utredes og vurderes opp imot dagens plansituasjon. Det blir derfor også snakk om en overordnet
konsekvensutredning .
12.5.1
Målsetninger
Overordnede mål for byutviklingen:
4. Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives.
5. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
6. Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.
Alle disse målene vil dra i riktig retning i forhold til temaet folkehelse. Det kommer også fram
flere steder i planprogrammet.
12.5.2
Sosial infrastruktur,
idrett, skole, barnehage
og rekreasjon
Fortetting av byen stiller større krav til leke - og rekreasjonsområder.
Samtidig er det konkurranse
fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse interessekonfliktene
må avklares.
For å bedre folkehe lseprofilen må byen i større grad tilrettelegges for aktivitet i nærområdene,
der folk bor .
12.5.3
Forurensning
Byen, slik den fremstår i dag, har stor andel bilbasert trafikk og forårsaker høyt støynivå i deler
av planområdet. Langs hovedtrafikkårene
overskrides grenseverdiene i henhold til Klima - og
miljø vern departementets retningslinjer T- 1442/2016.
Luftforurensing anses å være en utfordring og det råder bekymring for helsetilstand til utsatte
grupper som beveger langs hovedtrafikkårene.
Det eksisterer per i dag ingen målinger.
12.5.4
Offentlige
rom, parker og blågrønne strukturer
Eksisterende byrom bør knyttes bedre sammen, for eksempel ved etablering av
sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert.
Offentlige byrom og parker skal være attraktive for alle befolkningsgrupper,
og ivareta barn og
unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark). Herunder er det viktig
at disse felles (uavhengig av alder m.m.) byroms - nettverkene er lite påvirket av luftforurensing
og støy og oppleves trygge.
Tilgang til attraktive og funksjonelle uteområder skal sikres gjennom strategier og retningslinjer
for etablering av offentlige byrom og parker, og hvilken rolle disse skal spille i samspill med
private utbyggingsområder.
I planen legges det opp til flere konkrete grep som vil kunne påvirke folkehelsen i positiv retning.
Dette er grep som vil gjøre det mer attraktivt å bevege seg utendørs. Både på strekninger og som
møteplasser/målpunkter.
Blant annet er følgende tatt inn i plane n :
• To nye torg
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•
•
•
•

Sa mmenhengende gang - og sykkelvegnett
Sammenhengende elvelangs der det fra Tippen til Schjongslunden er universelt
Flere nye gang - og sykkelbruer som gjør det enklere å la bilen stå
Bedre tilgjengelighet til Petersøya

utformet

12.5.5
Omfang
I forhold til gjeldend e plan for området kan vi si at vi forventer en forbedring befolkningens
«folkeheldesituasjon»
innenfor planområdet, men at denne ikke får stort utslag. Dette må også
ses i lys av at flere andre relevante temaer for folkehelsen får sine vurderinger i andre KU notater.
Vi har også gjennomgått s jekkliste for påvirkningsfaktorer
(fra Helsekonsekvensutredning).
ser at relevante og viktige påvirkningsfaktorer
er dekket av de ulike KU- notatene.

Og

12.6 Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et defi nert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til middels positiv.
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13.

B ARN OG U N GE S OPP VE K STVILKÅR

13.1 Sammendrag
Det bor få barnefamil ier i sentrum, spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente
mønsteret med at eldre flytter til sentrum, og barnefamiliene overtar eneboligene i utkanten. Vi
har den klassiske utfordringen for byboligene med å gi de stor nok uteplass samt skjerm ing mot
trafikkstøy. Det bygges og planlegges boliger i sentrum. Det bygges også mye i utkanten av byen .
I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongs lundens mest brukte enkeltelement er turstien Elve langs som slynger seg langs Storelva
rundt hele Schjongslunden.
Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som ska per
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og gående. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.
I denne saken er det snakk om en overordnet plan ( områd eregulering ) og ikke et konkret
prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, bestemmelser m.v.) som skal utredes
og vurderes opp imot dagens plansituasjon. Det blir derfor også snakk om en overordnet
konsekvensutredning .
I forhold til gjel dende plan for området kan vi vi si at vi forventer en forbedring
oppvekstvilkår innenfor planområdet , noe som gir et positivt omfang.

av barn og unges
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Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til stor positiv.
Det er gjort en avgrensing mot tema friluftsliv, idrett og aktivitet for alle, ved at dette notatet
bare er barn og unges bruk av områdene. Det gjøres også en avgrensning mot trafikk og
tilgjengelighet ved at dette notatet vurderer hvordan gang - og sykkelveier bidrar til kobling mot
nærmiljøområder for barn og unge.

13.2

Fra planprogrammet

I planprogrammet er ikke barn og unges oppvekstvilkår satt opp som eget utredningspunkt.
nærliggende tema fra planforslaget er Friluftsliv, idrett og aktivitet for alle :

Mest

Dagens situasjon / problemstilling

Presentasjon

Hva skal utredes?

Metode / Hvordan skal
dette utredes?

Fortetting

av byen stiller større krav til

rekreasjonsarealer

som er blå/grønne.

Samtidig er det konkurranse
utbyggere

om å nytte disse arealene

til bybebyggelse.
konfliktene

fra

Disse interesse -

må avklares.

For å forbedre folkehelsen må

Ta utgangspunkt

byen i større grad tilrettelegges

eksisterende

plan -

for aktivitet

registreri nger og

beskrivelse /

rapporter.

Notat

i nærområdene,

der

folk bor. Det gjelder i stor grad
muligheter
“nærturen”.

/

Utredningsbehov:

Tilrettelegging

bør ta sikte på å

registreringer:

gi gode muligheter

•

Handlingspla n for universell

for alle, og til uorganisert

utforming

organisert

•

Tilgjengelighetskart

•

Kartlegging

av bynære

friluftsområder
•

Omtales i

for den daglige
•

Eksisterende utredninger

i

Vurderinger

av

tilgjengelighet

for aktivitet
og

idrett.

Redusere transportbehov

i Hønefoss, 2014

Mulighetsstudie

for

Schjongslunden

Idrettspark

Barn og unge er også nevnt under formål med planen og planprosessen (Kap 1.2):
« Hønefoss skal bli triveligere og mer tilgjengelig for alle, også for de som av ulike grunner har
begrenset aksjonsradius, som funksjonshemmede,
barn og eldre . »
Og under sentrale tema i planarbeidet, om o ffentlige rom, parker og blågrønne strukturer (Kap
4.5):
« Offentlige byrom og parker skal være attraktive for alle b efolkningsgrupper,
og ivareta barn og
unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark). »
Følgende kriterier kan avledes fra planprogrammet:
•
Bomiljø og trivsel
•
Tilgjengelighet til nærfriluftsområder
•
Tilgjengelighet til skole, barn ehage kultur /aktivitetstilbud
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Konkurransegrunnlaget
I konkurransegrunnlaget
for bistand til planarbeidet er det lagt ved en Kravspesifikasjon . I k rav spesifikasjon en er det (under leveranser i kap 2.4.1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning )
satt op p en liste med « Utredningsprogram
til KU » som avviker noe fra planprogrammet.
Her er
b arn og unges oppvekstvilkår satt opp som eget tema.

13.3

Datagrunnlag

og metode

13.3.1
Generelt
Det er i planprogrammet ikke gjort nærmere rede for hva som skal utredes for dette t emaet, og
da heller ikke noe om metode.
Det er relevant å ta utgangspunkt i veiledningen til RPR for barn og unge, og supplere med
fremgangsmåten beskrevet i Statens vegvesens veileder V712 om konsekvensutredninger.
I
tillegg vil utredningstema «Friluftsl iv, idrett og aktivitet for alle» fra planprogrammet på mange
områder sammenfalle med barn og unges interesser i planen.
Vi legger også vekt på at konsekvensutredning
skal være beslutningsrelevant
i forhold til
planvedtaket, og vil derfor legge vekt på d et som er mest relevant og sentralt for beslutningen
her.
13.3.2
Avgrensing
av
Uttrykket barn og unge i
denne gruppen vil behov
vurderes ut fra de behov

temaet
plansammenheng gjelder aldersgruppen 0 - 18 år (umyndige). Innenfor
og forutsetninger variere. Tiltak for å sikre oppvekstsvilkåre ne må
barn i ulike aldre har.

Det er et vanlig prinsipp for konsekvensutredninger
at et tema ikke skal utredes to ganger. Det
blir da viktig å avgrense temaene, så det ikke blir tilfelle.
Av de 12 temaene det skal utredes konsekv enser for er det flere nærliggende
gjelder for nesten alle temaene (særlig de som er uthevet):
1. Byanalyse
2. Handel og byutvikling
3. Transport - utredning
sykkel - og parkerings - strategi
4. Kulturminner og kulturmiljø
5. Boligfortetting,
nærmiljø
og bomiljø
6. Blågrønnstruktur
og naturmangfold
7. Friluftsliv,
idrett og aktivitet
for alle
8. Samfunns - sikkerhet (bl.a. skred, flom og overvanns - håndtering)
9. Støy og luftforurensning
10. Teknisk infrastruktur
og miljø
11. Klima og energi
12. Sosial infrastruktur

temaer. Dette

Disse blir vurdert og utredet i egne KU - notater og gjentas ikke her.
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13.3.3
Metode
Konsekvensutredningen
er gjennomført som kvalitative vurderinger
finnes ikke kjente kvantitative kriterier for temaet i dette kapittelet,
relevante fo r den beslutningen som skal fattes.

13.4

Overordnede

planer

(tekstlige vurderinger). Det
som anses som direkte

og mål

13.4.1
RPR barn og unge
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
følgende faktorer som skal ligge til grunn for den fysiske planleggingen:

lister opp

a. Are aler og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning,
trafikk fare og annen helsefare.

støy,

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.
Dette forutsetter blant annet at areal ene:
er store nok og egner seg for lek og opphold
gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge
og voksne.
c. Kommunene

skal avsette tilstrekkelige,

store nok og egnet areal til barnehager.

d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk
eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved
utbygging eller omdisponerin g av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.

13.4.2

Kommuneplanens

samfunnsdel

(2015 - 2030)

Ringerikes visjon fram mot 2030 er at vi skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet, veksten skal være balansert og livskraftig og målet er at det innen dette skal bo 40
000 innbyggere i kommunen. 70 % av veksten skal tas i Hønefoss.
« Vi øns ker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen.
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad og være et forbilde
innen energi effektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp, Vi skal ha effektive
samferdsels løsninger, videre økt verdiskaping og produktivitet i kommunen og et robust
næringsliv med god bredde. »
Av
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samfunnsdelen følger at byplan for Hønefoss skal utarbeides, hvor følgende tema er viktige:
Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Bynære friluftsområder
Vurdering og innarbeiding av Grønn plakat
Verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byrom
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Fortetti ng: utnyttelse og høyder
Senterstruktur i byen
Estetikk: materialbruk, farger og former
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13.4.3
Målsetninger
for byutviklingen
Politikerne vedtok i 2018 at alle nye planer for Hønefoss skal ha disse tre overordnede
byutviklingen:
1. Utvikle en attraktiv, lev ende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives.
2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
3. Vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

mål for

Alle disse målene vil dra i riktig retning i forhold til temaet barn og unges oppvekstvilkår.

13.5

Situasjon

og verdi

13.5.1
Situasjon
Uten at det er gjort tellinger av dette er det oppfatning av at det bor få barnefamilier i sentrum,
spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente mønsteret med at eldre flytter til se ntrum,
og barnefamiliene overtar eneboligene i utkanten. Vi har den klassiske utfordringen for byboligene
med å gi de stor nok uteplass samt skjerming mot trafikkstøy. Siden dette er en overordnet vil
det være tilstrekkelig å slå fast at det i dag både byg ges og planlegges boliger i sentrum ,
utkanten av byen og i andre tettsteder i kommunen.
I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongs lundens mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger seg fra Hønefoss
skole, videre langs Storelva rundt Petersøya og hele Schjongslunden.
Petersøya ligger som en tange ut i Storelva i sentrum av Hønefoss . Petersøya har det meste av
året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og kirkegården. Petersøya ligger nær til Søndre
park med sin aktivitetspark (Tufteparken), Livbanen med bordtennis, basket og Boccia - bane,
utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette området er flomutsatte og er til tider utilgjengelige
når større flommer opptrer.
Nordre park og Søndre park er viktige grønne lunger i byen. Parkene er planlagt etter prinsipper
for gamle engelske landskapsparker og hovedtrekkene er bevart. Parkene brukes ved spesielle
anledninger og er med på å komplettere aktivitetene som regionbyen har å by på.
D agens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og helhetlig
sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon som skaper
konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mell om syklister og gående. Syklister i
Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.
13.5.2
Verdi
Det er særlig viktigheten av oppvekstsvilkårene som gir høy verdi. Det legges særlig vekt på
tilgjengelighet til omr åder for fysisk aktivitet og andre aktiviteter for barn og unge, og
møteplasser i det offentlige rom.
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13.6 Tiltaket og omfang
Sentrumsplanen er en overordnet plan ( områderegulering ) for et større område og ikke et
konkret prosjekt. Det blir derfor innholdet i planforslaget (formål, bestemmelser m.v.) som skal
utredes og vurderes opp imot dagens plansituasjon. Det blir derfor også snakk om en overordnet
konsekvensutredning .
13.6.1
Bomiljø og trivsel
Planområdet er byens kjerne med mål om fortetting, også med boliger . Fortetting av indre by
med boliger er krevende. Planforslaget gi r bestemmelser som sikrer et variert botilbud som gjør
det attraktivt og mulig å gi gode oppvekstvilkår for barn og unge. Forslag til planbestemmelsene
sikrer gode bo og oppholds miljøer gje nnom kvartalsstruktur
og krav til lek - og minste
uteoppholdsareal. Spesielt etablering av strøkslekeplasser på bakkeplan for de minste må sikres i
planen. Dette gir en god avveiing mellom fortetting i byen og muligheter for gode
oppvekstmiljøer.
Det er og så positivt for oppvekstmiljøet
barnehage og så videre .

at det sikres arealer til ny sentrumsnær

skole og

13.6.2
Tilgjengelighet
til skole, barnehage,
fritids - og kulturtilbud
Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for myke trafikanter. Barn og unge er spesielt
utsatt i trafikken, og gjør at mange foreldre kjører barna til/fra aktiviteter. Det mangler et trygt
og helhetlig sykkelveinett gjennom sentrum.. Dette er en situasjon som skaper konflikter i
trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og gående. Syklister i Hønefoss
sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.
Ved å etablere et sammenhengende gatenett med sykkeltraseer skal Hønefoss tilrettelegges slik
at det blir attraktivt å gå o g sykle i sentrum. Med nye bruforbindelser for gående og syklende skal
tilgjengeligheten til byen bedres. Sammen med «elvelangs» som en gang - og sykkelveg, skal
barn og unge få en trafikksikker akse mellom Hønefoss skole, Schjongslunden og Benterud skole.
13.6.3
Tilgjengelighet
til nærfriluftsområder
Tilgang til attraktive og funksjonelle uteområder for barn og unge sikres gjennom plankart og
retningslinjer for etablering av parker og friområder.
Parker og bynære friluftsområder skal ivareta barn og unge gjennom tilrettelegging for aktivitet
og lek. Planforslaget åpner for både organiserte og ikke - organiserte aktiviteter i Søndre park og
på Petersøya. Både den urbane delen av «Elvelangs», som i planforslaget er foreslått som en bred
«Fossepromenade» og den mer nat urlige stien rundt Petersøya , skal innby til bevegelse.

13.6.4
Omfang
Med de grepene og kravene som legges inn i sentrumsplanen vil det, ved videre utvikling av
området, bli en forbedring av barn og unges oppvekstvilkår innenfor planområdet , noe som gir et
posit ivt omfang.

13.7 Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang. For
planen blir konsekvensen satt til stor pos itiv.
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14.

U NIVE RSE LL U TFORMIN G

14.1 Sammendrag
Områdereguleringen
for Hønefoss legger til rette for bedre universell utforming innenfor
planområdet. Området inneholder et viktig knutepunkt og flere kommunikasjonslinjer
som det er
viktig at er universelt utform et. Busstasjonen ligger midt i sentrum og er lett tilgjengelig i dag,
planforslaget vil styrke den visuelle koblingen med Søndre torv gjennom møbleringen av
gaterommet med grønnstruktur.
Viktige kommunikasjonslinjer
er blant annet Hønefoss bru, gangbru so m går parallelt med
Hønefoss bru og Kvernbergsund bru. Begge vegbruene har i dag smale fortau som hindrer
framkommelighet
for de myke trafikantene. Planforslaget legger opp til tiltak som vil prioritere
areal til de myke trafikantene og bedre situasjonen f or alle brukergrupper.
Prinsippet «fra veg til gate» og møbleringen av gatene er et viktig satsningsområde for universell
utforming. De gående skal ha høyest prioritet i de aller fleste gatene i sentrumskjernen,
med
fortau og oversiktlige og trygge trafik kløsninger . Enhetlige kryssløsninger og gatesnitt vil gi bedre
lesbarhet og gjøre det enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å bevege seg i byen.
Sentrumskjernen og boligområdene ligger i en del av planområdet som er relativt flatt.
Planforslage t legger opp til å videreføre og reparere kvartalsstrukturen.
Kvartalsstrukturens
rutenett bidrar til at sentrum har en logisk struktur det er enkelt å orientere seg i.
Hønefoss har en tilnærmet helhetlig turvei langs elva kalt «Elvelangs». I tillegg til dette finnes det
en rekke turområder og grøntområder innenfor planområdet. Områdene er ikke tilrettelagt for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Planforslaget legger opp til at deler av «Elvelangs» skal
ha universell utforming, mens andre områder skal få en møblering og funksjon som gjør at
områdene kan benyttes av flere med funksjonsnedsettelser.
Planforslaget legger opp til flere nye gangbruer som vil bedre forbindelsesmulighetene
på tvers av
elvene, gjøre elverommet mer tilgjengelig, og redusere barrie revirkningen elven har i dag. Flere
nye bruforbindelser gir korte avstander mellom og god tilgang til flere viktige funksjoner i
sentrum.
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I planforslaget er det lagt opp til fortetting i store deler av sentrum med en blanding av bolig og
næring. Det er f oreslått en høykommersiell handelssone for detaljhandel rundt Søndre Torv, og
det er avsatt areal til fremtidig skole og barnehage sentrumsnært. Til sammen vil dette føre til
kortere avstander i sentrum til de daglige gjøremål for alle, uavhengig av funksj onsevne.
I forhold til gje ldende plan for området vil tiltakene i planforslaget bidra til at Hønefoss blir mer
universelt utformet, noe som vil være en positiv konsekvens av områdeplanen.

14.2 Fra planprogrammet
I planprogrammet er ikke universell utforming satt opp som eget utredningspunkt.
Mest
nærliggende tema fra planforslaget er «Byanalyse» og « Friluftsliv, idrett og aktivitet for alle »:
Under tema byanalyse finner man teksten: Bysentrum skal være et attraktivt
å leve og være for al le befolkningsgrupper
uavhengig av funksjonsnivå.

og tilgjengelig

Under tema f riluftsliv, idrett og aktivitet for alle finner man teksten: Tilrettelegging
å gi gode muligheter for aktivitet for alle, og til uorganisert og organisert idrett.
Flere andre tema er relevante for universell utforming,
•
Handel og byutvikling
•
Transportutredning,
sykkel - og parkerings strategi
•
Boligfortetting, nærmiljø og bomiljø
•
Støy og luftforurensning
•
Sosial infrastruktur
Universell
Fo rmålet
Hønefoss
begrenset

sted

bør ta sikte på

blant annet:

utforming er også nevnt under
for planen (Kap 1.2):
skal bli triveligere og mer tilgjengelig for alle, også for de som av ulike grunner har
aksjonsradius, som funksjonshemmede,
barn og eldre.

Formålet for planen (Kap 4.3):
Hønefoss skal være et bysentrum med aktivitet til ulike tider av døgnet, med varierte boligtyper
for beboere i alle aldre, og være attraktivt for alle befolkningsgrupper
uavhengig av
funksjonsnivå.
Formålet for planen (Kap 4.5):
Offentlige byrom og parker skal være attraktive for alle befol kningsgrupper, og ivareta barn og
unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark). Byplanen må legge til
rette for muligheter til å knytte elva og byen sammen gjennom økt tilgjengelighet og flere
aktiviteter ved fossen og langs e lvene. Ny bebyggelse skal ikke vende ryggen til elva, og
elverommet må være tilgjengelig for alle. Det bør tilrettelegges for ferdsel og opphold langs elva.

14.3

Datagrunnlag

og metode

14.3.1
Generelt
Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for all planlegging . Det er i
planprogrammet ikke gjort nærmere rede for hva som skal utredes for dette temaet, og da heller
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ikke noe om metode. Det er lagt vekt på å belyse det som er mest relevant o g sentralt for
beslutningen.

14.3.2
Grunnlag
Internasjonal definisjon på universell utforming, beskrevet i FN- k onvensjonen om rettigheter til
personer med nedsatt funksjonsevne : «Med universell utforming menes utforming av produkter,
omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så
stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming».
I Ringerike kommunes Strategi for universell utforming
kommune har universell utforming i 2025»

(2015) er h ovedmålet

at «Ringerike

Ringerike kommunes «Strategi for universe ll utforming» sier:
Dersom nasjonale og regionale mål om universell utforming skal oppnås i Ringerike innen 2025,
må det arbeides systematisk og målrettet for å integrere prinsippene om universell utforming
tidlig i planprosessene. Universell utforming må være en premiss for planprosessene og for
utformingen av utearealer, anlegg og bygninger. Medvirkning fra aktuelle brukergrupper, råd og
utvalg er en forutsetning for å få til gode løsninger.
Utarbeidede dokumenter:
•
Strategi for universell utforming
•
Tilg jengelige turområder i Hønefoss
•
Tilgjengelighet - Søndre torv og gågatene
•
Råd og tips til universell utforming
I arbeidet med strategien er det utarbeidet
Under tilgjenge lighet finnes registreringer

t ilgjengelighetskart
av (illustrasjoner

som er lagt inn i norgeskart.no

på neste side):
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Tilgjengelighet

med rullestol langs vei

Tilgjengelighet

med elektrisk rullestol langs vei

Tilgjengelighet

for synshemmede

Tilgjengelighet

med rullestol langs turvei

langs vei
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Tilgjengelighet

med elektrisk rullestol langs turve i

Tilgjengelighet

for synshemmede

langs turvei

« NS 11005: 2011 Uni versell utforming av opparbeided e u teområder» og «H åndbok V129
Univers ell utforming av veger og gater» er også brukt s om grunnlag.

14.3.3
Metode
Konsekvensutredningen
er gjennomført som kvalitative vurderinger
finnes ikke kjente kvantitative kriterier for temaet i dette kapittelet,
relevante for den beslutningen som skal fattes .

(tekstlige vurderinger). Det
som anses som direkte

14.4 Overordnede
planer og mål
Prinsippet om universell utforming er nedfelt i plan - og bygningslovens formålsparagraf og skal
utgjøre en integrert del av planleggingen. I loven er det stilt krav om at byggverk for publikum,
og uteområder for allmenheten ska l være universelt utformet. Med grunnlag i loven er det i
TEK10 også stilt krav om tilgjengelighet til og i bygning med boenhet. Det er også utarbeidet en
nasjonal handlingsplan for universell utforming 2015 - 2019 .

14.5

Situasjon

og verdi

14.5.1
Situasjon
Knutepunkt og kommunikasjonslinjer
Det finnes flere viktige knutepunkter og kommunikasjonslinjer
innenfor planområdet. Et
knutepunkt er der kollektivlinjer krysser eller tangerer, og der omstigning skjer. Tilgang til
transport er en forutsetning for deltakelse i samf unnet . Busstasjonen ligger sentralt i
sentrumskjernen og er med dette tilgjengelig fra store deler av sentrum. Jernbanestasjonen

ligger
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nordvest for sentrumskjernen (rett utenfor planområdet). Fra vest i sentrumskjernen
høydeforskjell på ca. 20 - 2 5m opp til stasjonen. Enkelte steder på strekningen er
stigningsforholdet
opp mot 1: 13.

er det en

Hønefoss bru er en flat bru. Nordre del av brua treffer relativt flatt terreng på Nordre torg og
området har fortau og fotgjengeroverganger.
Søndre del av landkaret ti l brua treffer inn i
skrånende terreng i krysset Arnemannsveien/Kongensgate.
De gående føres under
Arnemannsveien (ikke universelt utformet undergang) inn mot Søndre torg og langs Kongens
gate. Parallelt med Hønefoss bru går det gangbru over elva i høyde m ed turveisystemet.
Kvernbergsund bru er også en relativt flat bru. Nordre og søndre ende treffer inn på relativt flatt
terreng med strukturerte fortau og gangvegsystemer.
Sentrumskjernen
Sentrumskjernen ligger i en del av planområdet som er relativt flatt . Høydeforskjellene i bygatene
finnes i Stabells gate og gaten mellom Søndre torv og Sentrumskvartalet
torg, som har et
stigningsforhold på opp mot 1: 17. De fleste bygatene i sentrumskjernen har fortau, med
varierende bredde, på begge sider.
Gågatene, øvr e del av Storgata, østre del av St. Olavs gate, Stabells gate og gaten mellom
Søndre torv og Sentrumskvartalet
torg, er strukturert med sidearealer og midtareal. Enkelte gater
har trær i ytterkant av midtarealet. Øvre del av Storgata, østre del av St. Olav s gate er relativt
flate, mens Stabells gate og gaten mellom Søndre torv og Sentrumskvartalet
torg har et
stigningsforhold på opp mot 1: 17.
Søndre torv er det største torget i sentrum. Torget er delt i tre hoveddeler. Nedre del med
hvilebenker, kafébord o g lekearealer, midtre del med åpne områder og øvre del med åpne arealer
i kombinasjon med trapper i ytterkant. Nordre torv er relativt flatt og deles i to av Torvgata.
Vestsiden med parkeringsareal og gangsoner og østsiden med en mindre åpen flate.
Sentrum skvartalet torg er et relativt flatt og åpent område, med uteservering og møblering langs
fasaden i nord.
Boligområder
Boligområdene ligger stort sett på de relativt flate områdene av byen. Med unntak av enkelte
steder er det få boliggater som har opparbe idede fortau.
Turområder/grøntområder
Det finnes en rekke turområder og grøntområder innenfor planområdet. Der i blant Benterud,
Schjongslunden, Søndre park, Petersøya, Nordre park, Paddevika og Glatved brygge . Turstien
«Elvelangs» følger elva gjennom di sse områdene. Områdene er ikke universelt utformet, men
enkelte deler kan benyttes av ulike brukergrupper.

14.5.2
Verdi
Store deler av Hønefoss sentrum ligger på et relativt flatt område. Byens naturlige topografi gjør
at det er mulig å oppnå universell utformin g og imøtekomme kravene til stigningsforhold i store
deler av gatenettet. Samtidig bidrar strukturen på bykjernen «rutenettet» til at det er enklere å
orientere seg og finne frem i byen. Hønefoss sentrum er kompakt og har korte avstander mellom
og god tilg ang til flere viktige funksjoner i sentrum.
Hønefoss har en tilnærmet helhetlig turvei langs elva «Elvelangs». Turveien har enkelte brudd og
deler av turveien har begrenset tilgang for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Turveien har
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ulik verdi ved ulik funksjonsnedsettelse.
Totalt sett er det viktig at turveien er tilnærmet
da dette gir et godt grunnlag for videre utvikling og utbedring.

helhetlig

14.6 Tiltaket og omfang
Planforslaget har en rekke grep som berører universell utforming. Sentrumsområdet vil ut vikles
konsentrert med korte avstander. Forslag om nye bruer vil øke tilgjengeligheten til ulike
publikumsrettede
bygninger, uteområder og kollektivtilbud.
Videre vil tilgjengeligheten til
friområdene økes. Prinsippet om «fra veg til gate» vil gjøre det en klere å gå og sykle i byen.
Denne transformasjonen vil gjøre det enklere å bevege seg som myk trafikant uansett
funksjonsevne. Fortetting i sentrum er et arealpolitisk mål på bakgrunn av klimahensyn og ønske
om å redusere transportomfanget,
men fortetting forsterker samtidig prinsippet om universell
utforming.
Med dagens situasjon vil planforslaget gi en forbedring med tanke på universell utforming
innenfor planområdet . En av hovedgrunnene til dette er at man ved planlegging av alle nye
byggetiltak i byen enten det gjelder næring, infrastruktur, bolig, turveger eller annet vil forholde
seg til lovverket på området. Dette vil i de aller fleste tilfeller gi økt tilrettelegging med tanke på
universell utforming.
Knutepunkter og kommunikasjonslinjer
Planforsl aget gir trafikantgruppen
gående høyest
oversiktlige og trygge trafikkløsninger. Enhetlige
og veifinning. Det legges opp til en fortausbredde
mulig innenfor dagens gatesnitt. Dette vil gi god
funksjonsevne.

pri oritet. Planforslaget legger til rette for
kryssløsninger og gatesnitt vil gi bedre lesbarhet
på 2,5 m, med noe n unntak der dette ikke er
fremkommelighet
for mennesker med nedsatt

Nye gangbruer vil bedre forbindelsesmulighetene
på tvers av elvene, gjøre friområdene og
elverommet mer tilgjengelig, og redusere barrierevirkningen.
Totalt sett vil dette g i mennesker
med nedsatt funksj onsevne bedre tilgjengelighet.
Sentrumskjernen
Ved videre opparbeidelse av byrom og gater er det lagt fokus på å videref øre rutenettstrukturen
i
sentrum. Videreføring av ru tenettstrukturen
vil øke lesbarhet og veifinning i sentrum. Dette anses
som positivt med tanke på universell utforming.
Store deler av sentrum er foreslått fortettet eller transformert. Fortetting i sentrum gir kortere
avstander til daglige gjøremål for m ennesker med nedsatt funksjonsevne.
Hønefos s sentrum er foreslått overordnet delt i tre handelsklynger; kultur, handel og kunnskap.
Utvalgte områder utvikles overordnet i disse retningene. Konsentrering av handelsområder vil
føre til kortere avstander mel lom beslektede funksjoner. Dette vil gjøre områder og funksjoner
lettere tilgjengelige og sentrum mer strukturert. Noe som vil være positivt med tanke på
universell utforming.
Turområder/grøntområder
Planforslaget viser en sammenhengende «Elvelangs». Tur stien langs Petersøya tilrettelegges som
en tursti uten fast dekke med tilnærmet universell utforming. Videre mot Schjongslunden foreslås
«Elvelangs» som en gang - og sykkelsti med fast dekke. Dette vil være positivt med tanke på
universell utforming. Enkel te med nedsatt funksjonsevne vil kunne bruke hele «Elvelangs», mens
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andre kun kan bruke deler, men tilgjengeligheten
vil øke for flere. Med dette vil tilgjengeligheten
til elva også bedres for de med nedsatt funksjonsevne.
Tilrettelegging og møblering av et grønt aktivitetsareal ved Ringerike videregående skole,
Petersøya som et bynært grøntområde for lek, ikke organiserte aktiviteter samt rekreasjon,
friområdet ved Ådalsgata og videreutvikling av Schjongslunden vil gi lettere tilgjengelighet og
kvalitet f or mennesker med nedsatt funksjonsevne.

14.7 Konsekvens
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ
0. Konsekvensgraden for et alternativ framkommer ved å sammenstille verdi og omfang.
Planforslaget har e n rekke grep som berører universell utforming. Sentrumsområdet vil utvikles
konsentrert med korte avstander til ulike publikumsrettede
bygninger, uteområder og
kollektivtilbud.
Funksjonene vil med dette bli lettere tilgjengelig. Forslag om en rekke nye bru er,
samt utbedring av turveinettet vil øke tilgjengeligheten til friområder og elverommet. Videre
strukturering og oppgradering av gater og byrom vil gjøre det enklere å bevege seg som myk
trafikant uansett funksjonsevne. I det store og det hele vil de fle ste nye utbyggingsprosjekter
enten det er gate, byrom, park eller bygg bedre situasjonen med tanke på universell utforming da
lovkrav om universell utforming ligger som grunnlag for ny utbygging. For planen blir
konsekvensen satt til positiv.
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VE DLEGG

Vedlegg 1
Sjekkliste ROS- analyse
Vedlegg 2
Elveflom
Flomsonek art 200 - års flomnivå
Vedlegg 3
Overvannsflom
Flomveier og forsenkninger
Vedlegg 4
Trafik k
Årsdøgnstrafikk

og oversikt over sykkelveier

i dagens situasjon
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SAM M EN D RAG
Rambøll og DRMA Arkitekter
Ringerike kommune.

bistår Ringerike kommune med områderegulering

Hensikten med områderegule ringen er å gi overordnede

Hønefoss sentrum skal utvikles for fremtiden.
-

Kollektivknutepunktet

for Hønefoss sentrum i
rammer for hvor og hvordan

Planarbeidet har fire hovedmålsettinger/tema:

i Hønefoss - bussterminal,

drosjesentral,

sykkelparkering

– og tilknytning

til

jernbanes tasjonen
-

Byutvikling

-

Mobilitet – snu utviklingen

-

Styrke offentlige

Det er gjennomført
områdeplan

– styrke sentrum gjennom fortetting
og tilrettelegge

med boliger og arbeidsplasser

for gang - og sykkel

rom, parker og blågrønne strukturer

en ROS- analyse i henhold til plan - og bygningslovens

Hønefoss sentrum.

risikovurderinger
kommunens

og fortetting

ROS- analysen følger metodikken

og Direktoratet

for samfunnssikkerhet

§ 4 - 3 i forbindelse med prosjektet

beskrevet i NS 5814:2008

Krav til

og beredskap sin veileder « Samfunn ssikkerhet

i

arealplanlegging».

ROS- analysen er basert på foreliggende

dokumentasjon

uønskede hendelser som vil kunne få konsekvenser

om prosjektet

pr. 30.10.2018,

for følgende samfunnsverdier;

og vurderer aktuelle

Liv og helse, Stabilitet

og

Ma terielle verdier.
Rambøll har ledet og vært utførende i arbeidet med ROS- analysen. Det ble gjennomført
på Hønefoss den 23.10.2018

med deltakere fra prosjektgruppen

Hensikten med analysemøtet

var å kartlegge aktuelle risikoforhold

og mulige uønskede hendelser, vurdere

risiko og aktuelle tiltak for videre oppfølging. Resultatene har videre blitt sammenstilt
også har vært på høring hos de involverte

et eget analysemøte

til Rambøll/DRMA og Ringerike kommune.
i denne rapporten,

som

parter i arbeidet med analyse n.

Følgende temaer, aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold

er kartlagt og vurderes i analysen:

Naturrisiko:
1.

Elveflom

2.

Overvannsflom

3.

Kvikkleireskred

4.

Masseutglidning

5.

Radon

og jordskred

Andre uønskede hendelser:
6.

Trafikkulykker

7.

Utslipp av farlige sto ffer

8.

Svikt i fremkommelighet

9.

Brann i bygninger

for nødetater

10. Dambrudd
11. Svikt i vannforsyning/avløp
12. Grunnforurensning
13. Kriminalitet

og tilsiktede

hendelser
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Risikonivået

som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål

tabellen nedenfor sammen med en vurdering
kvalitativ
Risikonivå
ID
nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

vurdering

av planens påvirkning

Elveflom

Overvannsflom

Kvikkleireskred

Masse utglidning og
jordsk red

Sannsynlig
- het

Sannsynlig

Sannsynlig

Mindre
sannsynlig

Mindre
sannsynlig

Langvarig
eksponering for
helseskadelige
radonkonsentra
sjoner

Mindre
sannsynlig

Trafikkulykker

Sannsynlig

Utslipp av
farlige stoffer

Mindre
sannsynlig

Svikt i
fremkommelig het for
nødetater

Lite
sannsynlig

Brann i
bygninger

Sannsynlig

Dambrudd

Svikt i
vann forsyning/
avløp

Lite
sannsynlig

Sannsynlig

bak vurderingen

hendelse ne er vist i
(usikkerhet)

og en

på risikonivået.

pr. konsekvenstype/samfunnsverdi

Uønsket
hendelse

for de aktuelle identifiserte

av kunnskapsgrunnlaget

Verdi

for aktuelle

identifiserte

Liv og helse

Konse kvens
En viss fare

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

Farlig

Stabilitet

Kritisk

Materielle
verdier
Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

-

Materielle
verdier
Liv og helse

En viss fare

Stabil itet

-

-

Materielle
verdier
Liv og helse

-

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

-

Materielle
verdier
Liv og helse

Farlig

Stabilitet

Farlig

Materielle
verdier
Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier

-

hendelser.

Risikonivå

Usikkerhet

Endring

Lav

Uendret

Middels

Redusert

Middels

Uendret

Middels

Uendret

Middels

Redusert

Middels

Redusert

Middels

Redusert

Høy

Uendret/
Redusert
ved
foreslåtte
tiltak

Middels

Uendret

Middels

Uendret

Lav

Redusert

En viss fare

Kritisk

En viss fare

Kritisk

Kritisk

-

Kritisk

-

Kritisk

Kritisk
-

Farlig

-

-

-
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ID
nr.

Uønsket
hendelse

12

13

Sannsynlig
- het

Grunn forurensning

Mindre
sannsynlig

Krimina litet og
tilsiktede
handlinger

-

Verdi

Risikonivå

Liv og helse

Konse kvens
-

Stabilitet

-

-

Materielle
verdier
-

Kritisk

Usikkerhet

Endring

Lav

Redusert

Høy

Uendret/
Redusert
ved
foreslåtte
tiltak

-

-

-

Tre (3) av hendelsene er vurdert å utgjøre en høy risiko (rødt område). For alle disse hendelsen er det
foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hen delsens ID - nummer i parentes):
•

Elveflom (1)

•

Overvannsflom

•

Brann i bygninger (9)

(2)

Seks (6) av hendelsene er vurdert å utgjøre en middels risiko (gult område).
foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgen de (hendelsens
•

Kvikkleireskred

•

Radon (5)

•

Trafikkulykker

•

Dambrudd (10)

•

Svikt i vannforsyning/avløp

•

Grunnforurensning

For alle disse hendelsen er det

ID - nummer i parentes):

(3)
(6)
(11)

(12)

Tre (3) hendelser er vurdert som lav risiko. Det er også foreslått ytterligere

tiltak for oppfølg ing for samtlige

av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens I D - nummer i parentes):
•

Masseutglidning

•

Utslipp av farlige stoffer (7)

•

Svikt i fremkommelighet

Risiko tilknyttet

og jordskred (4)

kriminalitet

for nødetater (8)

og tilsiktede

ikke satt, men det er også redegjort

handlinger

for muligheter

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte
planbestemmelser

(13) er mtp. risikonivå (sannsynlighet

og konsekvens)

til oppfølgende tiltak for dette i videre planlegging.

tiltakene,

enten i forbindels e med videre planlegging,

eller oppfølging ifm. detaljreguleringsplaner

utforming

av

og byggesaker vurderes det at risikoen vil

kunne ivaretas. De foreslåtte planene slik de foreligger vurderes å ikke gi økt risiko for noen av de vurderte
hendelsene og risikoforholdene.

For 6 av de vurderte hendelsene vurderes det at foreslåtte

planer og tiltak vil

medføre en bedring i forhold til dagens situasjon.
De foreslåtte tiltakene er vis t i påfølgende tabell.
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Oversikt

over foreslåtte

tiltak

f or videre

oppfølging.

Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

- Etablere hensynssone for elveflom med

- Forslag til hensynssone for

utgangspunkt

planavgrensning

i flomsoneberegninger

for 200 - års

flom.
1

Elveflom

1

Elveflom

1

Elveflom

områderegulering

utførte flomsoneberegninger.

(sikkerhetsklasse

- Hensynssone basert på

F2) i 200 - års fl omsone. I

skravert område for flomsone 200 - år kan det

flomsonebereg ninger bør videre

tillates etablering

innarbeides i kommuneplanens

av bygg forutsatt

tilstrekkelig

sikring.

arealdel når denne skal rulleres.

- Krav til sikker byggehøyde for nye bruer som

- Innlemmes

i planbestemmelser

- Innlemmes

i planbestemmelser

etableres (kort 69,5+)
må

legges over 20 - års flomnivå (kote 68+)
- Åpning av flomvei mellom Petersøya og
"fastlandet"

Elveflom

basert på

Ikke tillatt med nye bygg/infrastruktur

- Nye gangveier som etableres (elvelangs)

1

i

- vil øke elvas tverrsnitt

- Vurderes i videre planlegging

i dette

området som kan bidra til å redusere flomnivå
her.
- Ved eventuell etablering
brukonstruksjoner

1

Elveflom

av nye

- Vurderes i videre planlegging

i elven må det hensyntas

risiko for drivgods i elva som kan medføre
skader på brukar.
- Arnemannsveien,

Stabellsgate,

Kongens gate/Owrens

som hovedoppsamlingsgater

2

Overvannsflom

Kirkegata og

gate foreslås opparbeidet
for overvann.

utbygging

gatene via Tippen eller Kvernbergsund

kommunens

Storgata som viktig avskjæringsgate

bru.
for

håndtering

for

som sikrer at

overvannshåndtering

iht.

retningslinjer

for

av overvann ivaretas

overvann fra Søndre Torv. Øvrig gatenett i

og overvannsløsninge r etableres

sentrum vil fungere som tilførselsveier

bør innlemmes i planen.

er den lavest

liggende gaten i sentrumskvadraturen
viktigste

samlegaten

- Følges opp i videre planlegging.

og den

for overvann.

Sammen med avskjæringsgatene
opparbeidet

mot

og avskjæringsgater.

- Kongens gate/Owrensgate

Overvannsflom

Rekkefølgebestemmelser

Vannet ledes videre ut mot Storelva fra disse

hovedoppsamlingsgater

2

- Følges opp i videre planlegging.

foreslås disse

med blågrønne gatesnitt med g rønt

arealer/fordrøyning

i regnbed og evnt.

overvannsbasseng.
- I Stabellsgate

foreslås kun

overvannshåndtering

i renner.
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Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

- Overvannshåndtering
2

Overvannsflom

fra Arnemannsveien

Tippen/Kongens

gate må avklares i vi dere

planer (gatesnitt

vil avgjøre muligheter

fordrøyning

og grønne arealer.

17. Oppfølging av kvikkleirerisiko
Kvikkleireskred

- Følges opp i videre planlegging.

for

- Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger

3

mot

iht. til NVE

Veileder «Bygging i kvik kleireområder
Veileder ved arealbygging

i TEK

–

- Følges opp i forbindelse med
detaljprosjektering

av bygg og

byggesøknader

og

byggesaksbehandling».
- Plan - og byggesaksarbeid
Forekomster

av kvikkleire

utenfor faresoner:
må kartlegges og

skredfa re vurderes ved inngrep i områder med
marin leire. Dersom kvikkleire
3

Kvikkleireskred

topografien

- Følges opp i forbindelse med
detaljprosjektering

av bygg og

byggesøknader

blir påvist og

tilsier at skredfare kan være

tilstede, anbefales at de samme krav legges til
grunn for den geotekniske
ved byggevirksomhet

3

Kvikkleireskred

prosjekteringen

som

innenfor fareson er.

Dersom det etableres bru mellom Petersøya og

Risikoforhold

Vesterngata

ifm. evnt. detaljprosjektering

må denne vurderes mtp. kvikkleire

som må ivaretas

og faresonen Støalandet.
Fundamenteringsarbeider

for eventuell bru vil

kunne berøre grunn og strømmningsforhold.
Tiltak ifm. mindre tilbygg og nødvendig

- Følges opp i forbindelse med

nybygging

detaljprosjektering

i tilknytning

til eksisterende

bebyggelse:

byggesøknader

- Oppfølging av krav til byggegrenser
3

Kvikkleireskred

skråningskant

av bygg og

mot

i ravinert terreng beskrevet i NVE

sin veileder «Veiledning ved små inngrep i
kvikkleiresoner».

I ravinert leirterreng

må

nybygg ligge i en avstand av minst 2 x
ravinedybden

fra topp skråning.

Ved kortere

avstand til topp skråning bør ge oteknisk
sakkyndig kontaktes.
tilleggsbelastning

For å unngå

på grunnen, bør vekten av

utgravde masser for kjeller minst tilsvare
4

Masseutglidning

vekten av tilbygget.

og jordskred

transporteres

Gravemassene

direkte bort fra området til sikkert

deponeringssted.
Anlegning av veier bør gjøres slik at veier
legges lengst mulig vekk fra skråningstopp.
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Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

- Vurdere muligheter

for å definere soner l angs

- Vurderes i videre planarbeid

elveleier der det er bratt og løsmasser som kan
4

Masseutglidning

omfattes av bestemmelse

og jordskred

av blandingsskog/vegetasjon
snauhogst/flatehogst
- Tilrettelegging

5

for radonsikring

iht. krav i TEK

17

Radon

Trafikkulykker

trafikksikkerhet

for trafikkrestriksjoner

Trafikkulykker

6

Trafikkulykker

der dette kan ha effekt på
forbudt o.l.).

vurderes ifm. detaljregulering

trafikksikkerhet
tilrettelegging

må vurdere behov for spesielle
stiltak med fokus på

8

av farlige

stoffer

(kampanjer/redusere

for nødetater

Brann

i bygninger

Dambrudd

Svikt
11

i

etter initiativ fra

kommunen
- Bør vurderes i videre
planarbeidet

fra Eikli – det bør

den for bruk av

ifm. prosjektering

ny bru.

Dette vil kunne bidra til å gi

brannvesenet

kortere innsatstid/alternative

adkomstmuli gheter til området.

fremkommelighet
utarbeidelse

i bygg og

- Følges opp i forbindelse med

for brannvesen ifm.

detaljregulering

av reguleringsp laner.

dameier ved utbygging

av

enkeltområder.

- Krav om felles planlegging/involvering
10

- Iverksettes

Schjongslunden/Ringeriksgata

- Oppfølging av brannsikkerhet
9

av bilbruk

- I planen legges det opp til mulig ny bru til

brannkjøretøy.

fremkommelighet

- Følges opp i
detaljreguleringsplaner.

p - arealer o.l.)

vurderes å tilrettelegge
i

- Følges opp i videre planlegging

for myketrafikanter

- Vurdere aktuelle tiltak for reduksjon

Utslipp

- Følges opp i videre planlegging

og må ivareta myke trafikanter
- Detaljregulering

6

på

(bruk av

- Kryssutforming
Trafikkulykker

Svikt

av bygg og

byggesøknader

enveiskjøring/innkjøring

7

- Følges opp i forbindelse med
detaljprosjektering

bestemte strekninger

6

(F.eks.

tillates ikke) .

- Vurdere muligheter
6

som ivaretar et bel te

av

- Anbefales utarbeidet

i områder nært

som

planbestemmelse.

damanlegg.
- Utbygging av nye boliger må ikke skje før nye

- Krav til rekkefølgebestemmelse

systemer for vann - og avløp har blitt etablert.

som følges opp i

Rekkefølgekrav

reguleringsplaner

bør inn i bestemmelsene.

vannforsyning/

vedtatt planen med rekkefølgekrav

avløp

beskrevet innebærer at man er et skritt
nærmere å få oppgradert

Å få

som her

dagens løsn inger.
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av

Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

- Tiltaksplaner

ved forurenset grunn

Ved gravearbeider
miljøtekniske
forurenset

grunnundersøkelser
Tiltaksplanen

et terrenginngrep
Grunnforurensning

er påvist

planbestemmelser

og

detaljregulering

grunn, skal det utarbeid es

tiltaksplaner.
12

- Følges opp gjennom

i områder hvor det gjennom

vil beskrive hvordan

skal gjennomføres

i henhold

til lovverk slik at hensyn til mennesker og
naturmiljø

ivaretas. I tiltaksplanen

vil også ev.

nødvendige tiltak for å hindre spredning av
forurensning
syredannende

eller problematikk

knyttet

og/eller radioaktivt

til

berg måtte

beskrives .
- Oppfølgende undersøkelser

- Følges opp gjennom

I forkant av søknad om I G for grunnarbeider

i

Hønefoss sentrum anbefales det at det i hvert
tilfelle gjennomføres
grunnundersøkelse
Grunnforurensning

Miljødirektoratets

og

detaljregulering

miljøteknisk
i henhold til krav gitt i

Forurensningsforskriftens
12

planbestemmelser

kap. 2 og

veileder TA - 2553/2009,

« Helsebaserte tilstandsklasser
grunn». I prosjekter

for forurenset

hvor det er forventet

å

komme i kontakt med berg, anbefales det at
berggrunnen
syredannende

prøvetas for å avgjøre om den er
eller radioaktiv.

- Oppfølging av kriminalitetsforebygg
Kriminalitet
13

tilsiktede
handlinger

og

ende

- Følges opp i videre planlegging

hensyn i videre planlegging/detaljreguleringer.
Ved større endringer/utbygginger
omfatter

som særlig

arealer med samling av større

menneskemengder

bør Politiet rådføres/bes

om

innspill til planene.
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1.

IN N LE D NIN G

1.1

Bakgr unn
Rambøll og DRMA Arkitekter
Ringerike kommune.

bistår Ringerike kommune med områderegulering

Hensikten med områdereguleringen

Hønefoss sentrum skal utvikles for fremtiden.
-

Kollektivknutepunktet

er å gi overordnede

for Hønefoss sentrum i
rammer for hvor og hvordan

Planarbeide t har fire hovedmålsettinger

i Hønefoss - bussterminal,

drosjesentral,

/tema:

sykkelparkering

– og tilknytning

til

jernbanestasjonen
-

Byutvikling

-

Mobilitet – snu utviklingen

-

Styrke offentlige

De overordnede

og fortetting

– styrke sentrum gjennom fortetting
og tilrettelegge

rom, parker og blågrønne strukturer

målene for byutviklingen

er:

(1)

Utvikle en attraktiv,

(2)

Skape en fremtidsrette

(3)

Vekst i persontransport

Det er gjennomført

med boliger og arbeidsplasser

for gang - og sykkel

levende, miljøvennlig

og kompakt by, der mennesker trives

t by som bidrar til å redusere klimagassutslipp
skal tas av kollektiv,

en egen risiko - og sårbarhetsanalyse

sykkel og gange

(ROS - analyse) i henhold til plan - og bygningslovens

(PBL) § 4 - 3.
Plan - og bygningsloven s § 4 - 3 stiller krav til gjennomføring

av risiko - og sårbarhetsanalyse

av planer for utbygging . Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold
er egnet til utbyggingsformål,

for om arealet

og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.

er det også et krav i plan - og bygningslovens

Denne rapporten dokumenterer

resultatene

Videre

§3 - 1 om at planer skal; ”.. h) fremme samfunnssikkerhet

forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur,

1.2

ved utarb eidelse

som har betydning

av de vurderinger

materielle

ved å

verd ier mv .”.

som er gjort i forbindelse med ROS- analysen.

Formål
ROS- analysens formål er å forebygge gjennom å unngå arealdisponering

som skaper ny eller økt risiko og

sårbarhet.
-

Analysen skal vis e de risiko - og sårbarhetsforhold

som er av betydning

for om foreslått arealbruk og

planer er egnet til formålet
-

Analysen skal vise endringer i risiko - og sårbarhet som følge av planen

-

Analysen skal vurdere og foreslå aktuelle tiltak som kan bidra til å re dusere risiko som følge av
planlagt utbygging

-

og arealbruk

Analysen skal bidra til å ivareta samfunnssikkerhet

og beredskapsmessige

forhold i tilknytning

til

planprosessen
-

Analysen skal bidra til økt bevissthet

om planområdet

og planens innhold, i forhold til risiko og

samfunnssikkerhet
-

Gi et godt kunnskapsgrunnlag

-

Gi k unnskap om hvilke tiltak som må ivaretas eller som kan gjennomføres

for beslutningstakere
for å øke planområdets

sikkerhet
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1.3

Avgrensninger
ROS- analysen er avgrenset til å omfatte følgende:
-

ROS- analysen omhandler kun forhold vurdert som vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet
forbindelse med områdereguleringen

-

ROS- analysen er gjennomført
5814:2008

som en overordnet,

Krav til risikovurderinger

ROS- analysen vurderer aktuelle risikoforhold
planområdet,

arealplanlegging»

i NS

for samfunnssikkerhet
(2) .

og uønske de hendelser aktuelle for det avgrensede
utenfor planområdet,

men hvor

vil kunne bli store innenfor planområdet.

ROS- analysen vurderer aktuelle uønskede hendelser som vil kunne få k onsekvenser for følgende
samfunnsverdier;

Liv og helse, Stabilitet

og Materielle verdier.

ROS- analysen er basert på foreliggende

dokumentasjon

-

ROS- analysen tar for seg forhold knyttet

til driftsfasen

forhold knyttet

1.4

beskrevet i Direktoratet

i kommunenes

-

-

analyse basert på metodikk

samt aktuelle uønskede hendelser som inntreffer

konsekvensene
-

kvalitativ

(1) og metodikk

og beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet
-

i

.

til anleggsfasen som vil ha betydning

Analysen omhandler

enkelthendelser,

om prosjektet

pr. 30.10.2018.

(ferdig løsning), dersom i kke helt spesielle
for driftsfasen

avdekkes.

ikke flere uavhengige og sammenfallende

hendelser.

Forkortelser
DBBB
DSB
KRÅD
LOD

Dambruddsbølgeberegninger
Direktoratet

for sa mfunnssikkerhet

Det kriminalitetsforebyggende

NGI

Norges geotekniske

Norges geologiske undersøkelse

NVE
TEK 17

råd

Lokal overvannsdisponering

NGU
ROS ( - analyse)

og beredskap

institutt

Norges vassdrags - og energidirektorat
Risiko - og sårbarhetsanaly se
Byggteknisk

forskrift
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2.

AN ALYSE OBJE KT

2.1

Dagens

situasjon

Hønefoss er kommunesentrum

for Ringerike kommune,

har i dag ca. 30 000 innbyggere,
kommunesenteret

hvorav omtrent halvparten

Hønefoss. Visjonen i kommuneplanens

spennende vekstområdene
innbyggere

og regionssenter

for Ringeriksregionen.

har bosted i eller i nærhe ten av

samfunnsdel

på Østlandet, med en målsetning

er å utvikle Hønefoss til et av de mest

at kommunen

og at 70% av denne veksten skal skje i H ønefoss. Kommunen

431 Områderegulering

Kommunen

innen 2030 skal ha 40 000
har igangsatt arbeidet med planID

for Hønefoss (byplan) for å fastsette de overordnede

rammene for hvordan dette målet

skal nås gjennom videre arealplanlegging.
Byen er anlagt rundt Hønefossen og Storelva (Ådalselva/ Begna og Randselva møtes ved fossen og danner
Storelva som videre renner ut i Tyrifjorden).

Sentrumskjernen

strekker seg fra Nordre Torv nord for Hønefoss

bru og videre syd mot Søndre Torv tilbake mot Storelva. Hønefoss sentrum er delt i flere deler av elv enes
slyngninger.

Bebyggelsen rundt strekker seg opp på furumoene

i vest og mot de frodige jordbruksarealene

øst. Øst for sentrum ligger det boligfelt og frilufts - og parkarealet
store idrettsarenaer

ved Schjongslunden

i

som også rommer flere

(Schjongshall en Ishall, AKA Arena og Hønefoss Idrettspark).

Byen er et trafikknutepunkt

for bil, buss og tog. I Hønefoss møtes E16, rv. 7, rv. 35, samt Bergensbanen.

Videre planlegges også ny jernbanetrasé

mellom Hønefoss og Sandvika (Ringeriksbanen)

nærmere Osloregionen og forkorte reisetid med tog. Oslo, Drammen,

som knytte r byen

Hokksund og Gardermoen kan i dag nås

med bil i løpet av en time. Asker, Sandvika og Lier i løpet av 40 minutter.

2.2

Planlagt

tiltak

– Byplan

Hensikten med planforslaget
kompakt og bærekraftig

Hønefoss

er å fastlegge overordnede

regionsenter,

Det er satt følgende overordnede

rammer for utvikling

med en tydelig identitet

mål for byutviklingen:

1.

Utvikle en attraktiv,

2.

Skape en fremtidsrettet

by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

3.

Vekst i persontransport

skal tas av kollektiv,

levende, miljøven nlig og kompakt by der mennesker trives.

Fire sentrale målsetninger

er valgt for planarbeidet:

-

i Hønefoss – lokalisering

Kollektivknutepunktet
sykkelparkering

– og tilknytning

og fortetting

av Hønefoss som et attraktivt,

og et bredt utvalg av funksjoner.

sykkel og gange.

av blant annet bussterminal,

drosjesentral,

til jernbanestasjonen.

-

Byutvikling

– styrke sentrum gjennom fortetting

-

Mobilitet – snu utviklingen

-

Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer

med boliger og arbeidsplasser.

og tilrettel egge for gange og sykkel.
– knytte sammen eksisterende,

og sikre nye når byen

fortettes.
Planen skal gi langsiktige

og forutsigbare

rammer for den framtidige

av byen. D et angis ikke noe definert tidsperspektiv

utviklingen

eller gyldighetsramme,

av sentrum for alle brukere

men planen vil revideres ved behov

når den ikke lenger fungerer hensiktsmessig.
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2.3

Pl anavgrensning
Avgrensningen

omfatter

hele sentrumsområdet

og deler av stasjonsområdet

ved Hønefoss sta sjon. I tillegg

omfattes områder langs Osloveien sør for Kvernbergsund

bru. I nord omfatter

jernbanen

ved Rabbaveien vest for jernbanen.

og Hønengata/Randselva,

samt boligområdene

Planavgr ensningen er justert etter analysesamlingen
boligområdet

nord for Ringeriksgata

Figur 1 : Kart over Hønefoss

planområdet

23. 10. 18 og området Sch j ongslunden,

arealene mellom
samt

er ikke lenger en del av planområ det.

med varslet

planavgrensning

( p r. 30. 11. 18 ) inntegnet.
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2.4

Planlagt
-

tiltak

Helhetsplaner

- Hovedprinsipper
og anbefalinger

om hovedprinsipper

Rapporten Hønefoss – Helhets planer og anbefalinger
anbefalinger

og muligheter

til utvikling

for Hønefoss

om hovedprinsipper

sentrum

for Hønefoss sentrum redegjør for

i det videre arbeidet med byplanen. Videre er det redegjort

av de sentrale elementer i planen som er vurdert i forbindelse
Landskap
-

for utdrag

med ROS - analysen ( pr. 26.10.18 ) .
strekk

og kvaliteter:

Elva fremheves som tydelig natur i kontrast til den
urbane kvartalsbyen.

Elven og kvartalsbyen

som to

distinkte lag: elven på det nedre nivået og
kvartalsbyen
-

på nivå 1.

Hauene/ kantene som den nære rammen rundt
byen (nivå 2).

-

Åsene som den større avgrensningen
horisonten

mot

(nivå 2).

Kantene langs elven med tydelig naturpreg/

skog er

spesielt viktig å bevare. Turstien Elvelangs føres
forsiktig gjennom skogkanten

helt ytterst mot elven.

Flomøyene/ flom landskapet nord for Petersøya bevares
som ren natur. Gjøres ikke tilgjengelig

for allmennheten.

Elvelangs:
Aktiviteter
-

langs vannet:

Badeplasser – dagens beholdes. Eventuelt
suppleres.

-

Båtplasser, kajakk og kano – Skal etableres/
videreføres.

-

Fiskeplasser
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Blåstruktur:
-

Overvannshåndtering

- Arnemannsveien,
gate/Owrens

og flomveier

Stabellsgate,

Kirkegata og Kongens

gate foreslås opparbeidet

hovedoppsamlingsgater

for overvann.

som
Vannet ledes

videre ut mot Storelva fra disse gatene via Tippe n eller
Kvernbergsund

bru. Storgata som viktig

avskjæringsgate

for overvann fra Søndre Torv. Øvrig

gatenett i sentrum vil fungere som tilførselsveier
hovedoppsamlingsgater

og avskjæringsgater.

- Kongens gate/Owrensgate
i sen trumskvadraturen
overvann.

er den lavest liggende gaten

og den viktigste

samlegaten for

Sammen med avskjæringsgatene

disse opparbeidet

mot

foreslås

med blågrønne gatesnitt med grønt

arealer/fordrøyning

i regnbed og evnt.

overvannsbasseng.
- I Stabellsgate

foreslås kun overvannshåndtering

i

renner.
- Overvannshåndtering
Tippen/Kongens
(gatesnitt

fra Arnemannsveien

mot

gate må avklares i videre planer

vil avgjøre muligheter

for fordrøyning

og

grønne arealer ) .

Byrom:
-

Rutenettstrukturen

blir styrende for utviklingen

Med tanke på hvordan ru tenettstrukturen
strukturerende

forhold til omkringliggende
siktlinjer

og fondmotiver

karaktertrekk

har vært

for byens bebyggelse og for byens
naturelementer

– med

– gir dette byen et

som vil endres dersom denne strukturen

brytes ytterligere

opp og vil med føre en endring i

bybildet og i byens historiske lesbarhet. I de kvartalene
der det er mulig å gjenskape eller etablere gateløp (ev .
for syklende og gående) som bygger opp under
kvartalsstrukturen

vil dette kunne bidra til å styrke

byens sentrum som en his torisk bykjerne.
for eksempel kvartalene
Kvernberggata

Dette gjelder

syd for Bloms gate der

kan etableres videre ned til Owrens gate

som bidrag til å knytte disse to kvartalene

til

sentrumsstrukturen.
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Hovedtransportåre:
Hovedtransportåre

gjenno m sentrum for buss, sykkel og

bil. Viktig at nord - sør strekningen
gjennomgående

gatetverrsnitt

hovedgatefunksjonen
kjørebane,

har et

som gjenspeiler

gjennom byen. Gatesnitt med

gj ennomgående

dedikert sykkeltras e, tosidig

fortau og grønn rabatt/regnvannsbed

med trær langs

kjørebanen på vestsiden. Bredden på grønn rabatt/
regnvannsbed

kan ikke være mindre enn 2 m.

- Osloveien mellom Gingstadveien
med kollektivfelt.

og Eikliveien etableres

Fra Eikliveien til Kvernberg bru er

veien uten kollektivfelt.
- Kvernbe rgsund bru: Egen gangbro etableres Gang /sykkelbanen

føres på egen bro vest for Kvernberg bru /

ved siden av dagens kjørebro (er iht . transportplan
kommunens

ønske). Gatesnitt på eksisterende

og

bru:

Kjørebane og fortau beholdes som de er. Hvis mulig
sidef orskyves kjørebanen mot vest, og fortau utvides på
østsiden.
- Kongens gate fra Owrensgate til Hotellet/
Prinsipp: Hele gatesnittet

sideforskyves

Kirkegata:

ca. 1,3m i fht

dagens gatesenter

og legges litt lenger vest, slik at

bevaringsverdige/

gamle bygg på østsiden kan

beholdes. Fortausbredder

på østsiden: Fleksible.

Smalest forbi de gamle husene, og utvidelser
romme små plasser og grønt. Hagetemaet
grøntrabattene/

plassene i fortaussonen

som kan

trekkes ut i

der den er

bred. Ensidig trerekke i sammenhengen de grøntrabatt
på vestsiden av veien.
- Kongens gate fra Kirkegata og nordover:
innføres i gatesnittet.

Grøntrabatt

kollektivfelt

med trær på

vestsiden av veien tas ut.
- Kryss syd for Hønefoss bru: Store ombygginger
her. Veikurvatur

justeres. Par allelloppdrag

DRMA. Sykkeltrase

foreslås

for Rambøll/

senkes og legges under

Arnemannsveien.
- Hønefoss bro: Broen utvides slik at gangsonen på
vestsiden blir bredere, med gangsone og sykkelfelt
vestsiden av broen. Gatesnitt:

2 kjørefelt,

på

vanlig fortau

på østsid en, bredt fortau og sykkelfelt på vestsiden.
- Torvgata:

Kjørebane 4m, sykkelfelt

3m. Brede fortau

og noe grønt i felt der det er plass.
- Nordre Torg: Shared space med kjørebane 4m,
sykkelfelt

3m. Jf . stavanger Torg.

- Strandgata:

Kjørebane min 4 m. Tosid ig fortau.
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Sykkel:
3 kategorier:
Speedsyklistrute

med egen merking (Kongensgate/

Hønegata i NS retning og opp til stasjonen fra Kongens
gate i Arnemannsveien)
Viktige sykkelgater

med sykling i blandet trafikk

Øvrige gater med sykling i blandet traf ikk

Bruer:
Kvernbergsund

bru:

Gatesnitt på eksisterende

bru: Kjørebane og fortau

beholdes som de er. Mulig sideforskyv ing av kjørebanen
mot vest, og fortau utvides på østsiden. Egen gang sykkelbro etableres vest for Kvernberg bru / ved siden
av dagens kjørebru.

Eget sykkelfelt

på GS- broen.

Hønefoss bru:
Bør utvides slik at det blir bedre plass for gående/
syklende. Gående / syklende prioriteres

over brua.

Broen utvides slik at gangsonen på vestsiden blir
bredere/ utvidet bro, med bred gangsone o g sykkelfelt
på vestsiden av broen. Gatesnitt:

2 kjørefelt,

fortau på østsiden, bredt fortau og sykkelfelt

vanlig
på

vestsiden.
Ny bru fra stasjonen over elva til nordre Hønefoss . Gang
og sykkelbru sammen med kjørebru.
Nye gang - / sykkelbruer :
1. Schjon gslunden/

Ringeriksgata

2. Petersøya fra Versterngata

fra Eikli

– Ny gangbro

3. Sentrum fra Petersøya (1 stor i nord og en liten i syd)
– Nye gangbruer
4. Rådhuset/ Osloveien over elva til sentrum,
med Kvernbergsund

parallel t

bru. Broen med dedikert sykk elfelt.

5. Østsiden over elva fra Schjongslunden/
Ringeriksgata.
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Nedre kvadraturen
Sentrum har stort fortetningspotensial.
historiske kvartalsstrukturen
mellomrom

Den robuste

har mange hull og

hvor det kan fylles på. Flere beboere

sentralt vil øke behovet for nye funksjoner,

og det vil

være med til å styrke sentrum og dens byliv. Hvert hus i
det nye sentrum skal tilføre urbane kvaliteter

og ta på

seg rollen med å være en lokal by - bygger.
Øst ved søndre park
På kirkebakken

muligheter

for å fortette.

skal samspille med formutrykket
uten å konkurrere

Bebyggelsen

fra den nye kirken,

med denne. Det skal sikres kikk og

visuell synlighet fra kirken og opp mot kirken, som blir
et nytt markant vartegn i byen. Nabolaget skal ha en
særlig høy kvalitet og bidra til bybildet med et
kunstnerisk

og poetisk uttrykk.

Løkka
Her blir det viktig å bevare særpreget.
eplehage fortettning

Foreslås lettere

mot elven.

Schongslundtangen
Fortetting:

Sør øst for sentrum ligger en villastruktur
kvaliteter

Nordsia

med mange

som vi ønsker å løfte med videre i utviklingen

av Hønefoss. Det kommer til å komme et press på disse

Rundt St. Hanshaugen ligger at av Hønefoss
sine mest interessante
Den aktiviteten

og kulturelle

og karakteren

områdene, og det foreslås her å utvikle en

nabolag.

fortettningsstrategi

som ligger her,

skal trekkes over i neste fase av utviklingen

som går kvalitativt

verks. En transformasjon

og skånsomt til

på lang sikt.

av

Hønefoss. Det skal gjøres i samarbeide med den
kulturen og det livet som foregår i bydelen.

Eikli
Langs elven på Eikli ligger det store
forte ttningspotensialer

Øya og tippen

som kan kombinere

attraktive

boformer med Hønefoss sine herlighetsverdier.

Det er planlagt høyutnyttelse

på Øya/Tippen.

Området ligger godt til rette for dette, men det

Området

ligger relativt langt fra stasjonen, så det er valgt en
medium tett bebyggelse.

blir viktig å koble området til eksisterende
bystruktur

og byromslogikk.

Øvre kvadraturen
Kvartalstrukturen

løser seg opp og det

historiske fosslandskapet
bystrukturen.

har gitt sitt avtrykk på

Det blir viktig å bevare Stabells

gate s særpreg. pga. terrengfallet

mot øst vil

det være m ulig å se på høyder opp mot 8 etg. i
den østlige delen.

18 / 70

3.

M ETOD E

3.1

Metode

og gjennomføring

Arbeidet med ROS- analysen er gjennomført
risikovurderinger

(1) og basert på fremgangsmåten

beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet
Analyseprosessen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.2

i henhold til metodikk beskrevet i NS 5814:2008
beskrevet i Direktoratet

i kommunens

Krav til

for samfunnssikkerhet

og

arealplanleggin g» (2) .

har foregått i følgende trinn:

Beskrivelse av analyseobjekt/planområde
Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser
Vurdering av sannsynlighet av u ønskede hendelser
Vurdering av aktuelle tiltak
Oppfølging og rapportering

Organisering

av arbeidet

Rambøll har ledet og vært utførende i arbeidet med ROS- analysen. Det ble gjennomført

et eget analysemøte

på Hønefoss den 23.10.2018

med deltakere fra prosjek tgruppen til Rambøll/DRMA og Ringerike kommune.

Hensikten med analysemøtet

var å kartlegge aktuelle risikoforhold

og mulige uønskede hendelser, vurdere

risiko og aktuelle tiltak for videre oppfølging. En oversikt over deltakerne

på analysemøtet

er presente rt i

Tabell 1 .
Tabell

1 : Deltakere

på analysemøtet

23.10.2018

.

Navn

Fag / Virksomhet

Lars Lindstøl

Arealplan, Ringerike kommune

Linda Nethus

Arealplan/Prosjektleder

Sveinung Homme

Seniorrådgiver/beredskap,

Magnus Nilholm

Rådgiver/beredskap,

Tollef Buttingsrud

Brann og redning, Ringerike kommune

Magne Lohre

Teknisk forvaltning,

Jostein Nybråten

Samfunn og Utbygging,

Morten Fagerås

Teknisk forvaltning,

Rune Tøndell

Oppdragsleder,

Petter Grimm

Arkitekt,

Anders Johansen

Arealplan, Rambøll

Alexander Ekren

Risiko, Rambøll

Det er også gjort enkelte kortere s amtaler/møter
og kommentarer

på enkelte farer og risikoforhold.

de som har deltatt i analysearbeidet.

- Byplan, Ringerike kom mune
Ringerike kommune

Ringerike kommune

Ringerike kommune
Ringerike kommune

Ringerike kommune

Rambøll

DRMA

over telefon og videolink med relevante aktører for innspill
Etter analysemøtet

er denne rapport en sendt på høring til

En oversikt over øvrige deltakere s om har vært involvert

prosessen , men som ikke deltok på selve analysemøtet

i innspills

er vist i Tabell 2 .
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Tabell

3.3

2 : Andre

deltakere

involvert

i høringsprosessen

for ROS - analysen.

Navn

F ag / Virksomhet

Ole Sannes Riiser

Geolog/Arealplan,

Ringerike kommune

Hanne Christine Wilhelmsen

Geolog/Arealplan,

Ringerike kommune

Helge Bergstrøm

Ringerik s - kraft

Vurdering

av risiko

Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet
gjennomført

en innledende farekartlegging

x konsekve ns , samt tilhørende usikkerhet.

med utgangspunkt

i sjekkliste/eksempler

Det er

på uønskede hendelser

beskrevet i DSB sin veileder (2) .
Det ble videre gjort en gjennomgang
uønskede hendelser og risikoforhold

av disse under analy semøtet i Hønefoss den 23.10.2018.
som ble identifisert

De aktuelle

er vurdert i forhold til tre

samfunnsverdier/konsekvenstyper:
Liv og helse – vurderes ut fra antall omkomne,
helsemessige belastninger
Stabilitet

– vurderes ut fra konsekvenser

for befolkningen

gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner,
varme, kommunikasjon,
Materielle

verdier

fremkommelighet

(antall og varighet)

som blir berørt av hendelsen

og som kan bidra til ma nglende tilgang på mat, drikke, husly,
etc.

– vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form av

økonomiske tap knyttet
For alle identifiserte
risikomatrise

skadde (varige og midlertidige ) eller and re som er påført

på grunn av den uønskede hendelsen

til skade på eiendom.

uø nskede hendelser settes en sannsynlighet

til å presentere og rangere identifisert

og en konsekvens.

risiko. Eksempel på risikomatrisen

Det benyttes en
som benyttes er vist i

Figur 2 .
Konsekvens/

Ufarlig

Sanns ynlighet
Meget

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

sannsynlig

Sannsynlig
Mindre

sannsynlig

Lite sannsynlig
Figur 2 : Eksempel

på risikomatrise.
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Kategoriene som er benyttet

for graderi ng av sannsynlighet

og konsekvenser

er nærmere beskrevet i Tabell 3

og Tabell 4 .
Tabell

3 : Sannsynlighetsinndeling.

Begrep

Beskrivelse

Lite sannsy nlig

– kan skje, men hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende

Mindre

– kan skje, ikke usannsynlig

sannsynlig

(finnes eksempler på tilsvarende

Sannsynlig

– kan skje av og til (periodisk

Meget

– kan skje regelmes sig, forholdet er kontinuerlig

Tabell

sannsynlig

situasjoner

hendelser)

hendelse)

til stede

4 : Konsekvenskategorier.
Liv og helse

Ufarlig

Ube t y del i g s k ade på et

Materielle

verdier

Sk a d er f o r innti l 1 m ill .

Sy st em se tt es m i d l e r ti d i g
u t a v d r i f t , k u n m in d r e
f o r si n k els er.

Sk a d er f o r innti l 5 m ill .

Sy st em se tt es
m i d l e r ti d i g u t a v d r i f t ,
be t y del ige

begrenset antall personer

En viss fare

Mindre alvorlige
pe r so n sk a d er /alvorlig
skade på et begrenset
antall personer.

Stabilitet

f o r si n k els er.

Kritisk

- Alv o r li g pe r so n sk a de,

Sk a d er f o r innti l 2 0

d ød sf al l k an

mill.

Sy st em se tt es u t a v d r if t i
f l er e d øgn.

ff o r e k o m me

Farlig

Katastrofalt

Sk a d er so m med f ør er
d ød /al v or li g sk a de

Sk a d er f o r innti l 5 0

D øds f all . Fl e r e d øde el ler

Sk a d er f o r m er e n n 5 0
m ill .

al v or li g sk a d d e

mill.

Sy st e m er se tt es u t av d r i f t
o v er en l e n g r e ti d

Sy st e m er se tt es
pe r m an e n t u t a v d r i f t /
sv æ r t lan g ti d
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4.

F AREI D EN TIFI SE RIN G
Det er gjort en gjennomgang

av sjekklisten/eksempel

- listen i Direktoratet

beredskap sin veileder « Samfunnssikke rhet i kommunens

arealplanlegging»

Følgende temaer, aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold

for samfunnssikkerhet

og

( Vedlegg 1).

er kartlagt og vurderes videre i analysen:

Naturrisiko:
1.

Elveflom

2.

Overvannsflom

3.

Kvikkleireskred

4.

Masseutglidning

5.

Radon

og jordskred

Andre uønsked e hendelser:
6.

Trafikkulykker

7.

Utslipp av farlige stoffer

8.

Svikt i fremkommelighet

9.

Brann i bygninger

for nødetater

10. Dambrudd
11. Svikt i vannforsyning/avløp
12. Grunnforurensning
13. Kriminalitet

og tilsiktede

hendelser
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5.

RISIKOAN

5.1

Vurdering

5.2

Naturrisiko

5.2.1

ELVEFLOM

av aktuelle

Beskrivelse
uønsket

ALYSE

av

uønskede

hendel ser og risikoforhold

Elveflom i Storelva (Ådalselva/Randselva).

hendelse:

Vurdering

av

sikkerhetsklasse
flom/skred:

Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger
for

i b y ggteknisk forskrift

slik at det oppnås tilfredsstillende
naturpåkjenninger.
sikkerhetsklasse
dimensjoneres

for byggverk og tilhørende uteareal er gitt

(TEK 17) (3) . Byggverk skal plasseres, prosjekters

og utføres

sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra

For byggverk i flomutsattområde

skal det fastsettes

for flom etter tabell i TEK 17 § 7 - 2. Byggverk skal plasseres,
eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet

tabellen ikke overskrides.

Sikkerhetsklasser

perso nopphold (bolig/kontor/industri)

for områder som reguleres til

vil være F2 (sikres mot 200 - års flom).

Byggverk som vil omfatte sårbare samfunnsfunksjoner
oversvømmelse

i

kan gi stor forurensning

eller funksjoner

mot omgivelsene

der

må vurderes som F3

(sikres mot 1000 - års flom).
Årsak(e r):

Høy vannstand langs Storelva kan inntreffe som følge av:
•

Høy vannføring

i Storelva eller ved høy vannstand i Tyrifjorden

Store nedbørsmengder
forbindelse

inntreffer

over kort tid/i en lengre periode, eller i

med vårflom der store snømengder i ovenforli ggende områder

smelter ved raske temperaturendringer)
•
Eksisterende
barrierer

Dambrudd i ovenforliggende

For etablering

vassdrag

av nye byggverk vil krav i TEK 17 § 7 være gjeldende.

og tiltak:

Sårbarhetsvurdering:

Storelva omkranser

store deler av Høne foss, og deler av planområdet

risiko for flom. Norges vassdrags - og energidirektorat
flomsonekart

er utsatt for

(NVE) har tidligere utarbeidet

(4) for elven som redegjør for ulike gjentaksintervall

ved flom. Ved en

100 - års flom i dagens situasjon vil flere bygninger rundt Hønefoss sentrum kunne
bli berørt, og flere boliger kunne være utsatt for vann i kjeller. Ved en 200 - års flom
vil mesteparten
for Ringeriksgata

av Petersøya være flomutsatt,

sammen med Schjongslunden

sammen med arealene mellom Tyristrandgata

Vest for Kvernbergsund

bru vil også noen boligarealer

syd

og Schjongs gate.

på begge sider av elven

kunne bli berørt. En oversikt over arealer u tsatt for 200 - års flom er vist i vedlegg 2.
Nordover i Storelvas vassdragsområde
vassdragsreguleringer

er det mange kraftutbygginger

og

i disse vurderes å kunne dempe særlig små/mellom

store

flommer (opptil 50 - års flom), men for større flommer vil effekten av dette være
mindre.

Storelva meandrer i delvis svært ustabile masser der det kan være fare for

ras, og utbygginger

i elvekanten

vil også kunne påvirke vannstrømmer

for økt erosjon. I dagens situasjon er mye av vegetasjonen
bidra til å redusere erosjon – men fjerning/reduksjon

og mulighet

elvelangs som vil kunne

av disse arealene v il kunne

medføre økt risiko for erosjon.
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Vurdering

av

Planlagte utbygginger

sannsynlighet:

skal tilfredsstille

TEK17 (200 - års flom for bolig/kontor

krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger
o.l.). NVE har utarbeidet

viser hvilke arealer som sannsynligvis
gjentaksintervaller
Storflaumen

som

vil kunne bli berørt av ulike

for flom. Høyeste registrerte

i 1860. Med gjentaksintervall

som gjennomsnittlig

flomsonekart

i

vannstand var i forbindelse med

for flom på 200 - års nivå menes antall år

går mellom hver gang m an får en like stor eller større flom,

men en slik hendelse vil kunne inntreffe

med kortere intervaller

etter hverandre – men sannsynligheten

vil være lav).

(Eksempelvis

Elveflom vurderes som en periodisk hendelse og sannsynligheten

to år

vurderes som

sa nnsynlig.
Vurdering

av

Elveflom vurderes først og fremst å kunne medføre konsekvenser

konsekvenser:

skade på eksisterende

bygg og eiendom . Elveflom fra 200 - års flomnivå og høyere

vil også kunne medføre redusert fremkommelighet
planområdet
forekomme

i forbindelse med

(Schjongslunden

på enkel te veistrekninger

spesielt). Alvorlige personskader

ved særlig store flommer og rask vannstigning.

i

og dødsfall kan

Konsekvenser

ved

eventuell flom vurderes som følgende:
•

Liv og helse - En viss fare
Mindre alvorlige personskader

•

Stabilitet

skade på et begrenset antall personer

– En viss fare

System settes midlertidig
•

/alvorlig

ut av drift, betydelige forsinkelser.

Materielle verdier - Farlig
Skader for inntil 50 mill.

Vurdering

av

Lav usikkerhet.

u sikkerhet:

NVE h ar utarbeidet
Flomsonekart

flomsoneberegninger

for ulike gjentaksintervall

er vurderes å være den best tilgjengelige

innenfor et område, og bør legges til grunn for fastsettelse
flomtiltak . Det bør allikeve l gjøres vurderinger
Ved oversiktsplanlegging

av arealbruk og

kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere
av faren og mulige tiltak.

Ved detaljplanlegging

og ved dele - og byggesaksbe handling må en ta hensyn til at

også flomsonekartene

har begrenset nøyaktighet.

de beregnete vannstander
sikkerhetsmargin

og kontrollere

Primært må en ta utgangspunkt

terrenghøyden

god indikasjon

skal alltid legges til ved praktisk bruk.
på mulige materielle

fremkommelighet

av risikonivå

planlagt
fremtidig

tiltak

vil være enkelttilfeller

i

gir en

tilknyttet

vurderinger

for

som spenner fra mindre

til alvorlige skader og dødsfall).

Uendret.
I planen legges det opp til en økt fortetting

situasjon

oversiktskart

skader ved flom og hvordan evnt.

på veier vil påvirkes. En viss usikkerhet

liv og helse (konsekvenser
personskader

i

i felt mot disse. En

Tidligere flomnivå og konsekven ser er relativt god dokumentert,

som følge av

om flomfare

for hvert enkelt byggetiltak.

områder som ikke bør bebygges uten nærmere vurdering

Endring

for flom .

informasjon

i sentrumsområdene,

Petersøya og arealene langs Storelva foreslås benyttet

samtidig som

til LNF- områder (gangvei

elvelangs o.l.). Dette vil bidra til at disse områdene vil kunne vir ke som barrierer
ved flom. Planen legger ikke opp til ny bebyggelse innenfor 200 - års flomnivå.

Ny

bebygg else som tillates må sikres mot flom jfr. TEK 17 § 7.
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Risikoanalyse
ID
Uønsket
nr.
hendelse

1

Sannsynlighet

Elveflom

Forslag

til tiltak

Sannsynlig

og mulig

oppfølging

Risikostyringsmål

Konsekvens

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

Far lig

i arealplanlegging

Tiltak
-

Risikonivå

og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

Etablere hensynssone for elveflom med
utgangspunkt

i flomsoneberegninger

-

for 200 -

Forslag til hensynssone for
planavgrensning

års flom.

i områderegulering

basert på utførte flomsoneberegninger

Ikke tillatt med nye bygg/infrastruktur

-

Hensynssone ba sert på

(sikkerhets klasse F2) i 200 - års flomsone. I

flomsoneberegninger

skravert område for flomsone 200 - år kan det

innarbeides i kommuneplanens

tillates etablering

når denne skal rulleres.

av bygg f orutsatt tilstrekkelig

.

bør videre
arealdel

sikring .
-

Krav til sikker byggehøyde for nye bruer som

-

Innlemmes

i planbestemmelser

-

Innlemmes

i planbestemmelser

-

Vurderes i videre planlegging

-

Vurderes i videre planlegging

etableres (kort 69,5+)
-

Nye gangveier som etableres (elvelangs)

må

legges over 20 - års flomnivå (kote 68+)
-

Åpning av flomvei mellom Petersøyaog "fastlandet" vil øke elvas tverrsnitt i dette området som kan bidra
til å redusere flomnivå her.

-

Ved eventuell etablering av nye brukonstruksjoner i
elven må det hensyntas risiko for drivgods i elva som
kan medføre skader på brukar.
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5.2.2

OVERVAN N SFLOM
Beskrivelse
uønsket

av

hendelse:

Store nedbørsmengder

over kort/lang

tid sammen med harde flater o g/eller

manglende kapasitet til å håndtere overvann i bykjernen
overvannsflom

i områder med forsenkninger.

for avløps/spillvann

vil kunne medføre

Overvann som føres til ledningsnett

vil kunne medføre risiko for tilbakeslag av avløpsvann til kjellere

ved fl om.
Årsak(er):

Styrtregn
Store nedbørsmengder

over lengre tid

Underdimensjonert/manglende

kapasitet på overvannshåndtering

i

sentrumsområder
Eksisterende

Ringerike kommune har utarbeidet

barrierer

kommunen

og tiltak:

med infiltrasjon

og fordrøynig

Sårbarhetsvurdering:

av overvann i

(LOD)). Retningslinjene

prinsipper som må følges opp i forbinde lse med

regulerings - og byggesaker.

Overvann er vann som renner på overflaten
tette flater ved nedbør eller snøsmelting.
og tettsteder
bygninger

for håndtering

(lokal overvannsdisponering

vil redegjøres for overordnede
fremtidige

retningslinjer

(5) . Som hovedregel skal overvann håndteres lokalt på eiendommer

av tak, gårdsplasser,

Utfordringen

veier og andre

med overvann er størst i byer

med høy andel tette flater. Ved høy nedbør oppstår flomskader

og eiendom. Tilførsel av overvann til det offentlige

overbelastninger

som forårsaker kjelleroversvømmelse,

vassdrag og overbelastning
økende utbygging,

fortetting

på

medfører

overløp av kloakkvann

av rens eanleggene. Utfordringene

forsterker

til

seg med

og klimaendringer.

I Hønefoss er det flere utfordringer
Sentrumsområdet

avløpsnettet

tilknyttet

overvannshåndtering

(mellom Hønefoss bru og Kvernbergsund

i sentrum .

bru) består mye av

felles sys temer der overvann føres sammen med spillvann til felles avløpsledning,
og det er problemer med tilbakeslag

av avløpsvann i enkelte bygg. I områdene nord

for Hønefoss bru har overvannsledningene
kapasitetsgrense.

i Hønengata allerede nådd sin

I retningslin jene for overvannshåndtering

(5) redegjøres det bl.a. for følgende fremtidige
•

Videre bymessig utbygging
av på overflaten

utfordringer:

v il medføre at en høy andel av nedbøren renner

grunnet store nye areale r med harde flater , noe som

medfører at overflateavrenningen
Dette gir større vannmengder

skjer raskere og med høyere intensitet.

på kortere tid sammenlignet

fra et naturlig område eller fra opprinnelig
•

i Ringerike kommune

Overvann som føres til lednings nett skaper utfordringer
avløpsvann i kjellere , samt større rensekostnader
kommunale

renseanlegg.

med avrenning

område.
med tilbakeslag

ved kommunens

Separering av overvann fra fellesledninger

også frigjøre kapasitet i eksisterende

ledningsnett.

å separere mest mulig av overvannet

fra dagens fellessystem,

må videre ses i sammenheng
forurenset

(trafikkerte

av

vil

Det er fortsatt ønskelig
men dette

med at overvann i byer også kan være

arealer).
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En kartlegging

av mulige flomveier for overvann og forsenkninger

200 - års returverdi
oversvømmes
Vurdering

av

ved

og er vist i v edlegg 3 .

Det forventes en økning i utfordringer

sannsynlighet:

dimensjonert

for ekstrem nedbør viser potensielle arealer som vil kunne

ekstrem nedbør i fremtiden.
Klimaservicesenter

tilknyttet

overvannsflom

I Klimaprof il Buskerud utarbeidet

som følge av
av Norsk

(6) forventes det en økning i episoder med kraftig nedbør, både

i forhold til intensitet

og hyppighet.

Nedbørmengden

forventes å øke med 20 %. For kortvarige
økningen i intensitet

for døgn med kraftig nedbør

nedbørepisoder

er det indikasjoner

på at

kan være større enn for verdiene i løpet av ett døgn. Inntil

videre anbefales et klimapåslag
timer. Overvannsflom

på minst 40 % på regnskyll med varighet under 3

vurderes som en peri odisk hendelse og sannsynligheten

vurderes som sannsynlig.
Vurdering

av

Overvannsflom

konsekvenser:

vurderes å kunne medføre konsekvenser

på bygg i form av oversvømmelser

kunn e medføre redusert fremkommelighet
trafikanter.

på veinettet

og dødsfall

der folk har druknet som følge av at de blir fanget i kjellere

eller kjør etøy o.l. Den alvorlighetsgrad
mindre sannsynlig.

skader

vil det

for både kjøretøy og myke

I andre land finnes det eksempler på alvorlige personskader

som følge av styrtregn,

stabilitet.

i form av materielle

i kjeller o.l. Enkelte steder i byområdet

for liv og helse vurderes imidlertid

som

Konsekvenser er vurdert som en viss fare for liv og helse, og

Konsekvenser

for materielle

verdier vurder es som farlig (skader inntil 5 0

mill.)
Vurderin

g av

Middels usikkerhet.

usikkerhet:

Fremtidig omfang av klimaendringer
usikkerhet.

Endring

av risikonivå

som følge av
planlagt

tiltak

fremtidig

Mulig å kartlegge omfang forholdsvis

hovedoppsamlingsgate

situasjon

til tiltak

og mulig

Kirkegata – Kongens gate og Storgata vil fungere som

krav og retningslinjer

Sannsynlighet

Overvannsflom

Sannsynlig

oppfølging

følger opp

av overvann.

Konsekvens

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

Farlig

i arealplanlegging

via regnbed. Videre

og nye detaljregulering

for håndtering

Risikost yringsmål

Tiltak
-

vil fungere som

områder via overvann i renner mot

og det legges opp til grønt arealer/fordrøyning

det også at man ved utbygging

kommunens
Risikoanalyse
ID
Uønsket
nr.
hendelse

for ovenforliggende

Søndre Torv. Gatenettet
forutsettes

Forslag

detaljert.

I planen for sentrum legges det opp til at Stabellsgate
i

er heftet med en viss

Reduser t .

hovedflomveier,

2

og økt ekstremvær

Risikonivå

og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

Arnemannsveien,

Stabellsgate,

Kongens gate/Owrens

Kirkegata og

gate foreslås opparbeidet

som hovedoppsamlingsgater

for overvann.

-

Følges opp i videre planlegging.
Rekkefølgebestemmelser

Vannet ledes videre ut mot Storelva fra disse

kommunens

gatene via Tippen eller Kvernbergsund

håndtering

bru.

for utbygging

som sikrer at overvannshåndtering
re tningslinjer

iht.

for

av overvann ivaretas og
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Storgata som viktig avskjæringsgate

fo r

overvannsløsninger

overvann fra Søndre Torv. Øvrig gatenett i
sentrum vil fungere som tilførselsveier
hovedoppsamlingsgater

-

-

Følges opp i videre planlegging.

-

Følges opp i videre planlegging.

og den

for overvann.

Sammen med avskjæringsgatene
opparbeidet

r.

er den lavest

liggende gaten i sentrumskvadraturen
viktigste samlegaten

mot

og avskjæringsgate

Kongens gate/Owrensgate

etableres bør

innlemmes i planen.

for eslås disse

med blågrønne gatesnitt med grønt

arealer/fordrøyning

i regnbed og evnt.

overvannsbasseng.
-

-

I Stabellsgate

foreslås kun

overvannshåndtering

i renner.

Overvannshåndtering

fra Arnemannsveien

Tipp en/Kongens

gate må avklares i videre

planer (gatesnitt

vil avgjøre muligheter

fordrøyning

mot

for

og grønne arealer.
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5.2.3

KVIKKLEIRESKRE
Beskrivelse
uønsket

av

D
Kvikklei reskred i/eller nært planområde.

hendelse:

Årsak(er):

Kvikkleireskred

kan oppstå i områder med marine leirtyper.

Kvikkleire

er leire avsatt

i salt sjøvann da havet stod høyere under og etter den siste istiden. Leirtypen har et
høyt vanninnhold,

men holdes sammen av salt. Utvasking av saltinnholdet

me dføre at leiren struktur
Hovedårsaker

til utløsning av kvikkleireskred

erosjon eller menneskelige
Eksisterende

vil kunne

kollapser, og den vil bli til en løs suppe som raser.
er normalt som følge av naturlig

inngrep i terreng gjennom utgraving,

Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger

utfylling o.l.

beskrevet i TEK17.

barri erer og tiltak:
Sårbarhetsvurdering:

I N VE sine risikokart
utenfor planavgrenset

for kvikkleire

er det kartlagt tre faresoner (6) som ligger rett

område:

•

Follumåsen (ID 864, faregrad Middels)

•

Veienmarka

•

Støaveien (ID 867, faregrad Middels)

(ID 865, faregrad Lav)

I tillegg er det gjort i forbindelse med utbyggingsprosjektet
(FRE16) gjennomført

en kartlegging

planlagte jernbaneutbyggingen
med dette arbeidet revidert,

for Ringeriksbanen

av aktuelle kvikkleiresoner

som omfatter

den

(7) . Faresonen 864 Follumåsen ble i forbindelse
slik at den nå utgjør to kvikkleiresoner;

Follumåsen og 5014 Hallumsdalen.

5013

Faregrad for Follumåsen som utgjør området

nærmest elven er fortsatt middels. Vestre deler av den tidligere faresonen som nå
er Hallumsdalen

har faregrad lav. I denne kartleggingen

stabilitetsvurderinger

er det også gjort

av til sammen 15 områder, hvorav ett (1) ligger rett utenfor

planavgr ensningen til Hønefoss sentrum (Riperbakken
Alle de fire kvikkleireområdene

– faregrad Lav).

er grunnet nærhet til be byggelse vurdert som

konsekvens klasse – meget alvorlig.

Figur 3 : Kartlagte
faresoner
for kvikkleire
vist i gu l og oransje
området Riperbakken
kartlagt
ifm FRE16.

skravur

(NVE).

Blått

areal viser
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Vurdering

av

Kvikkleireskred

sannsynlighet:

sannsynlighet

innenfor et om råde vil kun kunne skje en gang, derfor vil
for kvikkleireskred

også være vanskelig å fastsette.

faregrad benyttes i NVE sin veileder «Sikkerhet
er et kvalitativt

utrykk for sannsynligheten

fastsettes fra et sett med topografiske,
evnt. utførte terrengendringer.

mot kvikkleireskred»

tilsvarende

geologi ske og geotekniske

tilfellfer
Vurdering

av

av skredgroper

Kvikkleireskred

konsekvenser:

kriterier,

samt

I denne ROS- analysen vurderes sannsynligheten

hendelser).

faresoneområder

(8) . Begrepet

for et skred i en gitt avgrenset sone, og

en slik hendelse som mindre sannsynlig (kan skje, ikke usannsynlig
eksempler på tilsvarende

Begrepet

for

– finnes

Det finnes flere eksempler på kvikkleireskred

i andre kommuner

i Hønefoss der det tidligere har vært skredhendelser.

har potensiale til å inntreffe ra skt og uten særlig forvarsel. Et skred

vil kunne spre seg over et større område – og omfatte arealer også utenfor de
kartlagte

faresonene.

En slik hendelse vurderes å kunne medføre store skader, både

for liv og helse og materielle

verdier. Konsekvenser

vur deres som kritisk for alle

konsekvenstyper.
Vurdering

av

Middels usikkerhet.

usikkerhet:

Det er gjennomført
gjort vurderinger

en del kartlegginger

av risikonivå
tiltak

fremtidig

og for disse er det

for at en hendelse skal inntreffe,

og

av dette er heftet med en viss usikkerhet.

Uendret.

som følge av
planlagt

av kvikkleireområder

av faregrad. Sannsynlighet

e ventuelt konsekvensene
Endring

Tiltak innenfor planområdet
i

kvikkleiresonene,

situasjon

vurderes i utgangspunktet

å ikke påvirke

men dersom det le gges opp til utbygging

vil endring i strømmningsforhold
i faresoner for kvikkleire

i fyllinger langs elveleiet

kunne medføre erosjon og økt risiko for påvirkning

som ligger nært elven (eksempelvis

ved etablering

av

fylling i Storelva mot faresonen Støaveie n).
Risikoanalyse
ID
Uønsket
nr.
hendelse

3

Sannsynlighet

Kvikkleireskred

Forslag

til tiltak

Mindre sannsynlig

og mulig

oppfølging

Risikostyringsmål

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

Kritisk

Materielle verdier

Kritisk

i a realplanlegging

Tiltak
-

Risikonivå

og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger
17 . Oppfølging av kvikkleirerisiko
Veileder ved arealbygging

i TEK

-

iht. til NVE

Veileder «Bygging i kvikkleireområder

Følg es opp i forbindelse med
detaljprosjektering

–

av bygg og

byggesøknader

og

byggesaksbehandling».
-

i

i Norge, samt at man har flere

Plan - og byggesaksarbeid

utenfor faresoner:

Forekomster

må kartlegges og

av kvikkleire

-

skredfare vurderes ved inngrep i områder med
marin leire. Dersom kvikkleire

Følges opp i forbindelse med
detaljprosjektering

av bygg og

byggesøknader

blir påvist og

topogra fien tilsier at skredfare kan være
tilstede, anbefales at de samme krav legges til
grunn for den geotekniske
ved byggevirksomhet

prosjekteringen

som

innenfor faresoner.
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Tiltak ifm. mindre tilbygg og nødvendig
nybygging i tilknytning

-

til eksisterende

detaljprosjektering

bebyggelse:
-

av bygg og

byggesøkna der

Oppfølging av krav til byggegrenser
skråningskant

Følges opp i forbindelse med

mot

i ravinert terreng beskrevet i

NVE sin veileder «Veiledning ved små inngrep i
kvikkleiresoner».

I ravinert leirterreng

må

nybygg ligge i en avstand av minst 2 x
ravinedybden

fra topp skråning.

Ved kortere

avstand til topp skråning bør geoteknisk
sakkyndig kontaktes.
tilleggsbelastning

For å unngå

på grunnen, bør vekten av

utgravde masser for kjeller minst tilsvare
vekten av tilbygget.
transporteres

Gravemassene

direkte bort fra området til

sikkert deponeringssted.
Anlegning av veier bør gjøres slik at veier
legges lengst mulig vekk fra skråningstopp.
-

Dersom det etableres br u mellom Petersøya og
Vesterngata

må denne vurderes mtp. kvikkleire

-

Risiko forhold som må ivaretas ifm.
ev nt. detaljp rosjektering

og faresonen Støalandet.
Funda menteringsarbeider

for eventuell bru vil

kunne berøre grunn og strømningsforhold.
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5.2.4

M ASSEUTGLIDNIN
Beskrivelse
uønsket

av

G OG JORDSKRED
Masseutglidninger

fra løsmasser.

hendelse:

Årsak(er):

Masseutglidning

og jordskred vil kunne inntreffe der grunnfoldene

løsmasser og terrengforholdene
med finkornet,

vannmettet

- eksempelvis

består av

tilsier det. Utglidninge r oppstår i slakere terreng

jord og leire, mens jordskred oppstår i bratte skråninger

naturlige skråninger i terreng langs elver. Denne typen hendelse vil

kunne inntreffe

som følge av erosjon i elv/bekkevassdrag

elle r ved menneskelige

inngrep i terreng.
Eksisterende
barrierer

Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger

beskrevet i TEK17.

og tiltak:

Sårbarhetsvurdering:

Store deler av planområdet
systematisk

kartlegging

er det flere skråninger

ligger i dag på løsmasser. Det er ikke gjort noen

av fare for løsmasseskred

i byen, men bl.a. l angs Storelva

langs elveleiet hvor det vil kunne være fare for

løsmasseskred.
Masseutglidning

vil i mange tilfeller kunne inntreffe der vegetasjon

og skog langs

elveleiet fjernes (ekse mpelvis for å styrke nærhet til elven eller gi bedre utsikt for
boliger).

Vegetasjonen

utglidninger

og skogen langs Storelva fungerer beskyttende

og masseras, gjennom å binde jordmasser

Vegetasjonen

bidrar også til å øke friks jon langs elven og redusere vannhastighet,

noe som motvirker

erosjon. Unntaket er store og tunge grantrær

vil være positivt fordi grantreets
skråningsstabiliteten,
skråningen.

av

- fjerning av disse

flate og vide rotvekst ikke bidrar positivt til

men heller kan bidra neg ativt ved å øke belastning på

Grantrær som lener seg ut mot elva «drar» i skråningen fremfor å

binde jordmassene
Vurdering

mot

og skråningen med røtter.

fast.

Masseras eller utglidninger

vurderes som sannsynlig (periodisk

hendelse).

sannsynlighet:
Vurdering

av

konsekv enser:

Masseutglidning

vurderes å sannsynlig vis kun omfatte mindre arealer/omfang.

er mindre sannsynlig med store skred hvor hus og menneskeliv
dersom utglidningene

pågår over tid, risikerer man setningsskader

som ligger nær skråningen,
utgifter for grunneiere.
Konsekvenser

samfunnsfunksjoner

Vurdering
usikkerhet:

av

Utglidninger

eiendommenes

på bebyggelse

verdi og gir store

vil kunne medføre skader på bygg .

vurderes som en viss fare for liv og helse, og materielle

Eventuelle konsekvenser
utarbeidelse

som igjen forringer

som vil kunne p åvirke stabilitet

og leveranser)

av reguleringsplaner

Det

går tapt, men

verdier.

(kritiske

må vurderes områdevis i forbindelse med
og områdespesifikke

planer for utbygging .

Middels usikkerhet.
Det er ikke gjort noen systemat isk kartlegging

av fare, og omfang/konsekvenser

vil

være avhengig av omfang og i hvilke t område det skjer. Privat vegetasjonsfjerning
nært elveleier er utfordrende

å føre kontroll med.
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Endring

av risikonivå

Uendret.

som følge av
planlagt

tiltak

fremtidig

i

situa sjon

Risikoanalyse
ID
Uønsket
nr.
hendelse

Sannsynlighet

Masseutglidning
og jordskred

4

Forslag

til tiltak

Mindre sannsynlig

og mulig

oppfølging

Risikostyringsmål

Konsekvens

Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

-

Materielle verdier

En viss fare

i arealplanlegging

Tiltak
-

Risikonivå

-

og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

Vurdere muligheter

for å definere soner langs

-

Vurderes i videre planarbeid

-

Følges opp i forbindelse med

elveleier der det er bratt og løsmasser som kan
omfattes av bestemmelse

som ivaretar et belte

av blandingsskog/veg

etasjon. (F.eks.

snauhogst/flatehogst

tillates ikke)

Tiltak ifm. mindre tilbygg og nødvendig
nybygging i tilknytning

til eksisterende

detaljprosjektering

bebyggelse:
-

Oppfølging av krav til byggegrenser
skråningskant

av bygg og

byggesøknader
mot

i ravinert terreng beskre vet i

NVE sin veileder «Veiledning ved små inngrep i
kvikkleiresoner».

I ravinert leirterreng

må

nybygg ligge i en avstand av minst 2 x
ravinedybden

fra topp skråning.

Ved kortere

avstand til topp skråning bør geoteknisk
sakkyndig kontaktes.
tilleggsbelastning

For å unngå

på grunnen, bør vekten av

utgravde masser for kjeller minst tilsvare
vekten av tilbygget.
transporteres

Gravemassene

direkte bort fra området til

sikkert deponeringssted.
Anlegging av veier bør gjøres slik at veier
legges lengst mulig v ekk fra skråningstopp.
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5.2.5

RADON
Beskrivelse
uønsket

av

Langvarig eksponering

av helseskadelige

radonkonsentrasjoner

hendelse:

Årsak(er):

Etablering av boligområder

innenfor akts omhetsområder

for radon. Manglende

sikring av bygg iht. krav i TEK 17 § 13 - 5 (3) . Radon er en usynlig og luktfri
radioaktiv

gass som dannes i berggrunnen

og kan sive inn i bygninger.

helsefarlig og kan forårsake lung ekreft over tid. Kreftrisikoen
radonkonsentrasjonen

og med tiden man utsettes for radongass.

Eksisterende

TEK 17 § 13 - 5 stiller krav til maks årsmiddelverdi

barrierer

med rom beregnet for varig opphold (m aks 200 Bq/m3).

og tiltak:

radonsperre
overstiger

Gassen er

øker med

eller tilrettelegging

for radonkonsentrasjon

i bygg

Videre er det krav om

for tiltak i grunnen dersom konsentrasjonen

100 Bq/m3.

Strålevernforskriften

§ 6 stiller krav til radonreduserende

tiltak for b arnehager,

skoler mv. , samt krav til radonmåli ng i utleieboliger .
Sårbarhetsvurdering:

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern
nasjonale aktsomhetskart

og kunnskap om geologiske forhold. Aktsomhetskartet
vurdering

har utarbeidet

for radon. Kartene er basert på inneluftmålinger

av radon

gir e t grunnlag for en første

av radonfare, men kan ikke brukes til å forutsi radonkonsentrasjonen

enkelte bygninger.

i

Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold men

også av bygningens konstruksjon

og drift, samt kvaliteten

av radonfor ebyggende

tiltak.
Kart over radonfare viser at det på sørlige del av planområdet

er høy radonfare,

mens det på nordlig del av planområdet

er klassifisert

planområdet

som særlig høy som følge av f orekomst av

er radonfaren karakterisert

berggrunn

bestående av alunskifer.

områdene,

radonkartene

I et belte midt i

Det vil kunne være store forskjeller

også i disse

viser kun en grov oversikt over mulige risikoutsatte

områder. Kommuneoverlegen

ved miljørettet

helsevern vil kunne ha oversikt over

even tuelle særskilt utsatte områder og gjennomførte

Figur 4 : Aktsomhetskart

som usikkert.

målinger.

– Radon.
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Vurdering

av

TEK17 stiller krav til at nye bygg skal prosjekteres

sannsynlighet:

radonforebyggende

og utføres med

tiltak slik at innst rømming av radon fra grunn begrenses, enten

ved radonsperre og/eller tilrettelegging
aktiveres hvis radonkonsentrasjon

for egnet tiltak i byggegrunn

i inneluft overstiger

vurderes som mindre sa nnsynlig dersom man forutsetter
etterfølges
Vurdering

av

i videre detaljprosjektering

Langvarig eksponering

konsekvenser:

lungekreft

Vurdering

av

radonkonsentrasjoner

vil kunne forårsake

øker med radonkonsentrasjonen

utsettes for radongass. Konsekvenser
alvorlige personskader

av krav i TEK17

og bygging.

for helseskadelige

over tid. Kreftrisikoen

som kan

100 Bq/m3 (3) . Hendelsen

og med tiden man

vurderes som kritisk for liv og helse –

og dødsfall vil kunne forekomme.

Middels usikkerhet.

usikkerhet:

Aktsomhetskart
radonutsatt

for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer

enn andre. I områder markert med «høy aktsomhet»,

at minst 20 % av boligene har radonkonsentrasjoner
grenseverdi

på 200 Bq/m

3

er det beregnet

over øvre anbefalte

i første etasje. Kartet er basert på inneluftmåli nger av

radon og på kunnskap om geologiske forhold. I noen områder i Norge er mange
boliger målt for radon, i andre få eller ingen. Dette kartet er utviklet ved at
kunnskap om andel høye radonkonsentrasjoner
er overfør t til andre områder med tilsvarende
benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen

i boliger som ligger på kjent geologi
geologiske forhold. Kartet kan ikke

i enkeltbygninger.

få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre
Endring

av risikonivå
tiltak

fremtidig

Planen legger opp til økt fortetting
i

bygg/boliger

ivaretar krav i TEK 17 vurderes det at risikonivået

Sannsynlighet

Radon

Forslag

Forutsatt at ny
vil kunne reduseres.

til tiltak

Mindre sannsynlig

og mulig

oppfølging

Risikostyringsmål

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

-

-

Materielle verdier

-

-

i arealplanlegging

Tiltak
-

i store deler av planområdet.

situasjon

Risikoanalyse
ID
Uønsket
nr.
hen delse

5

en måling.

Redusert.

som følg e av
planlagt

Den eneste måten å

Risikonivå

og annet
Oppfølging gjennom planv erktøy

Tilrettelegging
17

for radonsikring

iht. krav i TEK

-

Følges opp i forbindelse med
detaljprosjektering

av bygg og

byggesøknader
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5.3
5.3.1

Andre

uønskede

hendelser

TRAFIKKULYKKER
Beskrivelse
uønsket

av

Trafikkulykker

som involverer

kjøretøy og/el ler myke trafikanter

(gående/syklende).

hendelse:

Årsak(er):

Uoversiktlige

og/eller forvirrende

Feilhandlinger

kjøreforhold

og/eller uoppmerksomhet

i trafikken

Eksisterende

Hønefoss sentrum har stedvise gangfelt og fotgjengeroverganger

barrierer

kryssområder.

og tiltak:

Planfri kryssing for myke trafikanter

mellom Arnemannsveien

i sent rale

og Hønefoss bru

(undergang).
Hovedfartsåre n e gjennom byen Kongensgate har fartsgrense
Arnemannveien
Lysregulerte

Sårbarhet

svurdering:

har 50 km/t inn mot sentrum.

40 km/t, og

Ø vrige gater 30 km/t.

kryss:

•

Hønengata - Nygata - Vesterngata

•

Arnemannsveien - Kongens gate - Hønefoss bru

•

Kongens gate - Tippen, Kirkegata - Kongens gate

•

Kirkegata

•

Kong Rings gate - Kongens gate

•

Stangs gate – Kongens gate

•

Sundgata - Kongens gate/Owrens

•

Osloveien - Gigstads vei

Sammenlignet

gate

med andre byer på Østlandet har Hønefoss forholdsvis

trafikkulykker

og en relativt høy andel sykkelulykker.

blitt registrert

66 ulykker i Hønefoss. Av disse er 2 dødsulykker,

alvorlig skadde, mens resten er registrert
registrert.

mye

Mellom 2012 og 201 6 har det
9 ulykker med

som lettere skadd, uskadd eller ikke

4 0 av de 66 ulykkene har skjedd langs fylkesvegene

i byen. Begge

dødsulykkene

samt 5/9 som er kategorisert

fylkesvegene.

Siden 2016 er det re gistrert 4 ulykker innenfor Hønefoss by – i

Hønengata og Osloveien inn mot sentrum,
medført lettere skade og involverer
Tabell

5 : Oversikt

2012-2016
Antall
Andel

samt Storgata i sentrum.

i period en 2012 - 2016.

Fotgjenger/akende Sykkelulykke Mc ulykke

28
42,4 %

10
15,2 %

Dagens veisystem er dominert av biltransport
Hønefoss bru. På grunn av by ens utvikling
jernbanelinjer

er det få alternative

13
19,7 %

og plassering mellom elver og

og gange/sykling.

Hoveddelen av
virker som en

Totalt sett er trafikksituasjonen

vanskelig, det er store negative konsekvenser
for alternative

66
100,0%

ruter gjennom byen, og Rv 35 nord - syd er byens

i Hønefoss starter og/eller ender i byen. Hovedveinettet

barriere mot aktivitet

15
22,7 %

Alle

med en ÅDT på rundt 20 000 over

interne hovedåre, samt hovedåre ut og inn av byen og sentrum.
trafikken

Alle har

påkjøring av andre kjøretøy.

over trafikkulykker

Bilulykke

som alvorlig skadd er også langs

i Hønefoss

av høy bilbruk og dårlig tilrettelagt

reisemidler.
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Figur 5 : Oversikt

Vurdering

av

Trafikkulykker

inntreffer

sannsynlighet:

som sannsynlig.

Vurdering

Av de 70 registrerte

av

konsekvenser:

over trafikkulykker

i Hønefoss

2012 - 2016.

periodisk i dagens situasjon.

trafikkulykkene

Sannsynligheten

vurderes

i Høn efoss i perioden 2012 - 17 er det 9 som har

medført dødsfall og/eller alvorlig personskade.

Konsekvenser ved trafikkulykker

vurderes for liv og helse som kritisk – alvorlig personskade,

dødsfall kan

forekomme.
Flest trafikkulykker
Trafikkulykker

fare for stabilitet
Vurdering
usikkerhet:

av

Lav usikkerhet
og detaljert

inntreffer

langs hovedtrans portårene (fylkesveier).

på disse vil kunne påvirke fremkommelighet
(System settes midlertidig

tilknyttet

kartlegging

innsynsløsninger.

og vurderes som en viss

ut av drift, betydelige forsinkelser).

vurderinge r av dagens situasjon. Omfattende
av trafikkulykker

er tilgjengelig

datagrunnlag

i Statens vegvesens

Plantiltak legger opp til økt satsning på gående og syklende, uten

økning i personbiltransport.

Middels usikkerh et tilknyttet

(omfang av elbil, forventes økt bruk av selvkjørende

fremtidig

trafikksituasjon

biler i fremtiden

o.l.).
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Endring

av risikonivå

Redusert.

som følge av
planlagt

tiltak

fremtidig

i

situasjon

I planen legges det opp til økt tilrettelegging

fo r myke trafikanter

sentrumsområdet.

Områdereguleringsplanen

legger opp til ny og forbedret

/sykkelforbindelse

ved Hønefoss bru, Kvernbergsund

(Vesterntangen

til sentrum).

kjørende på hovedveier.
Arnemannsveien.

gjennom
gang -

bru og Petersøya

Det vil bli økt adskillelse mellom gående, syklende og

Redusert fartsgrense

og bedre utforming

Egen sykkelvei med fortau på hovedveinett.

ferdsel gjennom planområdet

for myke trafikanter,

på

Økt tilrettelegging

vurderes å kunne bidra positiv t på risiko for trafikkulykker.

I områdeplan

ikke avklare konkret effekt og påvirkning

eller konsekvens –

spesielle trafikksikkerhetstiltak

for

og satsing på sykkelruter

for sannsynlighet

må avklares i detaljreguleringsplaner.

kan man

Risikonivået

vurderes som redusert i fremtiden.
Risikoanalyse
ID
Uønsket
nr.
hendelse

6

Sannsynlighet

Trafikkulykker

Forslag

til tiltak

Sannsynlig

og mulig

oppfølging

Risikostyringsmål

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

i arealplanleggin

Tiltak
-

-

g og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

Vurdere muligheter

for trafikkrestriksjoner

bestemte strekninger
på trafikksikkerhet

på

-

Følges opp i videre planlegging

-

Følges opp i videre planlegging

-

Følges opp i detaljreguleringsp

-

Iverksettes

der dette kan ha effekt

(bruk av

enveiskjøring/innkjøring
-

Risikonivå

forbudt o.l.) .

Kryssutfo rming vurderes ifm. detaljregulering
og må ivareta myke trafikanter

-

Detaljregulering

må vurdere behov for spesielle

trafikksikkerhetstiltak
tilrettelegging
-

laner.

med fokus på

for myketrafikanter

Vurdere aktuelle tiltak for reduksjon av bilbruk
(kampanjer/redusere

p - arealer o.l.)

etter initiativ fra

kommunen
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5.3.2

UTSLIPP

AV FARLIGE STOFFER

Beskrivelse
uønsket

av

hendelse:

Ammoniakklekkasje

ved Schjongshallen , pølsefabrikk

evnt. andre virksomheter
identifisert

som benytter ammoniakk

noen andre virksomheter

uten for planområdet

eller

ifm. kjøling. Det er ikke

som omfatter

håndtering

av farlige stoffer i

planområdet.
Årsak(er):

Skader på - eller utslipp fra tankanlegg
Utslipp av ammoniakk

ifm. transport

Eksisterende

Forskrifts - og lovkrav til oppbevaring

barrierer

ytterligere

og tiltak:

og håndtering

av farlige stoffer (ikke

spesifisert)

Forskrifts - og lovkrav for transport
Sårbarhetsvurdering:

med ammoniak k
av farlig gods/tankbiler

Ved Schjongshallen
Ammoniakk

av farlig gods (ik ke ytterligere

i shall benyttes ammoniakk

spesifisert)

i forbindelse med kjøling .

er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Gassen er brennbar,

vanskelig å antenne. Ammoniakk
derimot væske som fordamper

er lettere enn luft. Men ved et større utslipp vil

danne en kald tåke som er tyngre enn luft og legger

seg langs bakken. Ved lekkasje kan gass - skyer av ammoniakk
områder avhengig av vindforhold.

spre seg utover

Gassens sterke lukt gjør det lett å op pdage

lekkasjer tidlig. På den andre siden, vil lukten lett kunne føre til bekymring

fra folk i

dersom gassen sprer seg .

nærområdet

Et uhell som medfører ammoniakk
/boområder

men

med vær og vindforhold

utslipp vil kunne medføre spredning mot by og medføre beho v for evakuering.

I 2010 inntraff en hendelse med ammoniakkutslipp

ved pølsemaker Leiv Vidars

fabrikk litt utenfor Hønefoss. Det var da behov for å opprette en sikkerhetssone
4 - 600 m fra fabrikken.

For denne hendelsen førte vindretningen

område, men dersom vindretningen

på

mot et tynt b efolket

hadde vært en annen ville den kunne medført

at man hadde måttet evakuere flere boligfelt.
Det svenske Försvarets forskningsanstalt
risiko ved bruk av ammoniakk
som inntreffer
ammoniakk

har utarbeidet

en rapport som omfatter

i ishaller (9) . Rapporten konkluderer

inne i ishaller normalt gir liten risiko for omgivelser,

i ishaller vil risikoavstanden

med at utslipp
og ved utslipp av

til bygg vanligvis begrense seg til ca. 100

m.
Vurderin

g av

sannsynlighet:

Det finnes eksempler på utslipp og lekkasjer av ammoniak k i forbindelse med bruk i
ishaller fra lignende tilfeller:
-

Leangen Arena i Trondheim (gravearbeid

-

Stavanger Ishall (2014) mindre utslipp

-

Flere tilfeller i Sverige

medførte skader på

nødventilasjon , 2018)

Hendelsen vurderes som mindre sannsynlig da det vurderes at eksisterende
lovverk - og forskrifter,
virksomhetsbaserte
Vurdering

av

k onsekvenser:

sammen med rutinemessig

risikovurdering

i utgangspunktet

vedlikehold

og

skal ivareta risikoen.

Eventuelle konsekvenser

vil være avhengig av flere faktorer (antall personer nært

utslipp, mengde/omfang,

vær og vind o.l.). Avstanden til nærmeste boligområder

i
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dagens situasjon er ca. 250 m i retning N og NØ. Et evnt. utslipp vil medføre be hov
for opprettelse

av sikkerhetssone/evakuering

Konsekvenser

av begrenser område.

vurderes som kritisk for liv og helse og en viss fare for stabilitet:

Liv og helse - Alv o r li g pe r s o n sk a de, d ød sf al l k a n forekomme
Stabilitet
Vurdering

av

– System settes midlertidig

Detaljerte

vurderinger

Konsekvensene
av risikonivå
tiltak

fremtidig

av virksomhetenes

bruk av ammoniakk

situasjon.
i

Dersom det i fremtiden

nærmere ishallen en i dagens

planlegges etablering

med spesielle be hov ifm. evakuering

situasjon

er ikke kjent.

av en eventuell hendelse vil være avhengig av flere faktorer.

Det planlegges ikke etablering av nye boligområder

s om følge av
planlagt

forsinkelser

Middels usikkerhet.

usikkerhet:

Endring

ut av drift/betydelige

av særskilte brannobjekter

bør av stand til risikoutsatte

virksomheter

vurderes i samråd med Ringerike brann - og redningstjeneste.
Risikonivået

vurderes som uendret.

I planen legges det opp til mulig ny bru til Schjongslunden/Ringeriksgata
det bør vurderes å tilrettelegge
til å gi brannvesenet
Risikoanalyse
ID
Uønsket
nr.
hendelse

Forslag

til tiltak

kortere innsatstid/alternative

Sannsynlighet

Utslipp av farlige
stoff er

7

Mindre sannsynlig

og mulig

oppfølging

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

i arealplanlegging

fra Eikli –

Dette vil kunne bidra

adkomstmuligheter

Risikostyringsmål

Tiltak
-

den for bruk av brannkjøretøy.

til området.

Risikonivå

-

og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

I planen legges det opp til mulig ny bru til
Sch jongslunden/Ringeriksgata
bør vurderes å tilrettelegge
brannkjøretøy.
brannvesenet

fra Eikli – det

-

Bør vurderes i videre planarbeidet

ifm.

prosjek tering av ny bru.

den for bruk av

Dette vil kunne bidra til å gi
kortere innsatstid/alternative

adkomstmuligheter

til området.
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5.3.3

SVIKT I FREM M KOM M ELI GH ET FOR NØDETATER
Beskrivelse
uønsket

av

hendelse:

Årsak(er):

Hendelser som medfører redusert fremkommelighet

eller hindrer fremkommelighet

for nødetater
Kan være flere typer årsaker. Eksempelvis:
-

Elveflom/Overva

nnsflom på viktige veistrekninger

-

Høy trafikk eller trafikkulykker

adkomstmuligheter

som reduserer

for nødetater
o.l. som sperre r nødetaters

adkomstmuligheter

Eksisterende
barr ierer

-

Anleggsvirksomhet

-

Fortetting

i byen

i byområde som påvirker adkomstmuligheter

Ingen spesielle.

og tiltak:

Sårbarhetsvurdering:

Ringerike brann - og redningstjeneste
Eik li syd for Hønefoss sentrum.
Osloveien/Kvernbergsund
adkomstmulighet

er i dag lokaliser t i Dronning Åstas gate ved

Adkomst til sentrum skjer via

bru. Innsatstid

til Hønefoss br u er <5 min. Alternativ

til sentrum vil være via Stangs gate/Askveien

innsatstid ca. 10 min. Adkomstmuligheter
Hønefoss bru. Alternative

til nordre deler av byen skjer via

veier vil gi betydelig økt innsatstid.

situasjon med opphøyet midtrabatter

og E16 med
Utfordring

og fortau som vanskeliggjør

i dagen s

forbikjøring

i

byen.
Anleggsvirksomhet
fremkommelighet
Brannsikkerhet

og eventuell omlegging eller stenging av veier vil kunne påvirke
for brannvesenet.

og fortetting

i byområder

(over 30 m) skal i utgangspunktet
prosjektering.

Brannvesenets

som inneb ærer etablering

av høye bygg

ivaretas gjennom krav til brannteknisk

stigebil (28 m) har mulighet til å nå ca. 30 m høye

bygg.
Vurdering

av

sannsynlighet:

Det er ikke kjent noen tilfeller elle r utfordringer
inntreffe

fra tidligere. Hendelsen vil kunne

som følge av flere ulike årsaker, som medfører høy usikkerhet

vurderingen

av sannsynlighet.

tilknyttet

Ettersom hendelsen kan skje, men det ikke er

konkrete eksempler på lignende hendelser for Høn efoss fra tidligere vurderes
sannsynlighet
Vurdering

av

konsekvenser:

som lite sannsynlig.

Konsekvensene
Konsekvenser

vil medføre at nødetater vil kunne bli forsinket i sitt arbeid.
vurderes som kritisk for liv og helse, og materielle

stabil itet vurderes konsekvenser
Vurdering

av

usikkerhet:

verdier. For

som en viss fare.

Høy usikkerhet.
Hendelsen vil kunne inntreffe som følge av mange mulige scenarier. I dagens
situasjon er det mangelen på gode alternative
omkjøringsveier

adkomstmuligheter

og

ved Kvern bergsund bru og Hønefoss bru som gjør at hendelsen er

vurdert.
Endring

av risikonivå

Uendret/redusert.

som følge av
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planlagt

tiltak

fremtidig

i

I planen legges det opp til etablering av flere nye gang - og sykkelbruer.

situasjon

gangbru mellom Schjongslunden/Ringeriksgata
håndtere brannkjøretøy
fremkommelighet

Risikoanalyse
ID
Uønsket
nr.
hendelse
Svikt i
fremkommelighet
for nødetater

8

Forslag

til tiltak

Lite sannsynlig

og mulig

oppfølging

vil dette kunne bidra til å gi økte muligheter

for brannvesenet

Sannsynlighet

fra dagens brannstasjon

Risikostyringsmål

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

Kritisk

i arealplanlegging

Tiltak
-

fra Eikli dimensjoneres

Dersom ny
for å

for

ved Eikli.

Risikonivå

og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

Vurdere å dimensjonere

ny gangbru mellom

Sc h jongslunden/Ringeriksgata

-

Følges opp i videre planlegging

-

Aktuelle løsninger bør vurderes i

og Eikli for å

kunne håndtere brannkjøretøy.

Bruen bør være

stengt for øvrig biltrafikk.
-

Vurdere muligheter

for at nøde tater kan

benytte overstyring

av lysregulering

ved

forbindelse med detaljprosjektering

uttrykning.
-

Ved utbygging

av veier unngå opphøyede

midtrabatter/benytte
forbikjøring

av

veier

kantstein som muliggjør

på forhøyninger

for nødetater ved

-

Aktuelle løsninger bør vurderes i
forbindelse med detaljprosjektering

av

veier

uttrykning.
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5.3.4

BRAN N I BYGNIN GER
Beskrivelse
uønsket

av

Brann med fare for spredning (storbrann)

i gammel bebyggelse

hendelse:

Årsak(er):

Brann som følge a v feil i systemer ( f.eks. strøm), ved feilhandlinger
Anleggsarbeider

Endring av bruk for gamle bygninger og feil/manglende
Eksisterende
barrierer

eller tilsiktet.

i bynære områder vil kunne medføre økt risiko for brann.
brannprosjektering.

-

og tiltak:

Sårbarhetsvurdering:

Gammel trehusbebyggelse

rundt Nordre torv, tettplassert

og med varierende grad

av brannsikkerhet . Også gammel bebyggelse i sentrum rundt Søndre Torv.
Fortetting

i sentrum vil kunne medføre omfattende,

og tidvis anleggsarbeider

flere

st eder.
Vurdering

av

Omfattende

storbrann vurderes som mindre sannsynlig (kan skje, ikke usannsynlig

sannsynlighet:

– finnes eksempler på tilsvarende

Vurdering

Konsekvenser

av

konsekvenser:

hendelser).

vurderes som kritisk for liv og helse - alvorlige personskader

dødsfall kan forekomme.

eller

Skader på bygg vurderes som farlig - s k a d er f o r innti l 5 0

mill.
Vurdering

av

Middels usikkerhet.

usikkerhet:

Sårbare brannobjekter

kjent/kartlagt

av brannvesenet.

Omfang og konsekvens vil

kunne variere avhengig av område.

Endring

av risikonivå

Uendret.

som følge av
planlagt

tiltak

fremtidig

Planen omfatter
i

fortetting

situasjon

ikke etablering

av sårbare brannobjekter

og endret bruk av eksisterende

negative effekter for brannsikkerhet.

Ved økt fortetting

det være viktig å følge opp krav til brannteknisk
ved endring/bruksendring
detaljregulering/byggeplan

9

Sannsynlighet

Brann i bygninger

Forslag

til tiltak

og mulig

Sanns ynlig

oppfølging

-

og høyere bygg i sentrum vil

prosjektering.

vil avklaring av fremkommelighet

Det samme vil gjelde
for brannvesen i

være viktig.
Risikostyringsmål

Konsekvens

Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

-

Materielle verdier

Farlig

i arealplanlegging

Tiltak

Økt

på gammel bebyggelse. Dersom det blir perioder med

omfatt ende anleggsarbeider
Risikoanalyse
ID
Uønsket
nr.
hendelse

(skole/sykehus).

bebyggelse vil kunne ha både positive o g

Risikonivå

-

og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

Oppfølging av brannsikkerhet
fremkommelighet
utarbeidelse

i bygg og

for brannvesen ifm.

-

Følges opp i forbindelse med
detaljregulering

av enkeltområder.

av regu leringsplaner.
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5.3.5

DAM BRUDD
Beskrivelse
uønsket

av

1000 - års flom i Storelva og dambrudd i Sagdammen .

hendelse:

Årsak(er):

Anleggsarbeider

og utbygging

nært damanlegg.

Flomnivå over 1000 - års flom eller eksterne belastninger
De største påkjenningene
og med klimaendringer
inntreffe
Eksisterende
barrierer

som medfører dambrudd.

norske damanlegg utsettes for er normalt store flommer ,

forventes det større flommer sannsynligvis

vil kunne

oftere .

-

o g tiltak:

Sårbarhetsvurdering:

Ringerikskraft

er eier av damanlegget

inntaksdammen
dimensjonert

i Hønefoss. Damanlegget

Hønefossen og Sagdammen.

slik at en elveflom med gjentaksintervall

vil overtoppe Sagdammen.

på 1000 - år (1000års flom )

Det foregår arbeider med heving av dammen for å

ivareta krav til sikkerhet mot 1000 - års flomnivå,
ferdigstilt

består av

I dagens situasjon er Sagdammen

disse arbeidene er planlagt

i 2020.

Det er også flere dammer utenfor det planavgrensede

områder (både Ådalselva og

Ra ndselva er regulert flere steder). Randselva er regule rt ved dam Viulfoss nord øst
for Hvalsmoen leir.
Det er gjennomført

dambruddsbølgeberegninger

Hønefoss (10) og damanlegget

medføre flom i søndre deler av planområdet
bruddbølger

(DBBB) for både damanlegget

på

ved Viulfoss (11) . Et dambrudd ved Viulfoss vil
(Schjongslunden

fra dammen antas først å nå planområdet

mv. ), men

etter ca. 1 time. Et

dambrudd ved Sagdammen vurderes å ha størst konsekvens er, da dette vil kunne
medføre konsekvenser

for hele det planavgrensede

og vannet nå planområdet
Vurdering

av

sannsynlighet:

Dambrudd vurderes som svært lite sannsynlig.
har gjenn omført kartlegginger
ingen sammenlignbare
sammenlignbare

området syd for Hønefoss bru

umiddelbart.
NVE fører tilsyn med dameiere og

av dammers sårbarhet for økte flommer.

Det er

hendelser for lignende type anlegg i Norge i nyere tid, siste

dambrudd var ved Roppadammen

1976 som følge av konstruksjonsfe

il. Sagdammen

i Vestre Gausdal som brast i
i Hønefoss ble først etablert to år

senere.
Vurdering

av

konsekvenser:

Dambruddsbølgeberegninger
Sagdammen
planområdet.

Vurdering
usikkerhet:

av

utført av Norconsult viser 1000 - års flom ved

som medfører brudd vil kunne medføre store konsekvenser
Konsekvenser

for

vu rderes som farlig for alle konsekvenstyper.

Middels usikkerhet.
Sannsynligheten
vurderingen
utarbeidet

for dambrudd vurderes som (svært)

lite sannsynlig, og

baseres på strengt regelverk for damsikkerhet,
av NV E. Konsekvensene

for Sagdammen.

Det vil være store usikkerheter

dambruddsbølgeberegninger

tilsyn og rapporter

er vurdert på bakgrunn av gjennomførte

ettersom disse ikke nødvendigvis

mulige faktorer som kunne påvirke konsekvenser

DBBB

tilknyttet
til fange opp av alle

(eks. van nstand, tidspunkt,
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terreng og mulighet for erosjon og følgehendelser).
utgangspunktet

vurdert som konservativ,

Konsekvensvurderingen

for å understreke

med dameier i forbindelse med utarbeidelse

viktigheten

av planer for nærliggende

er i

av dialog
områder o g

evnt. anleggsvirksomhet.
Endring

av risikonivå

som følge av
planlagt

tiltak

fremtidig

i

for dambrudd vurderes som redusert i fremtidig

og forutsatt

planlagt oppgradering

Sannsynlighet

Dambrudd

Forslag

Risikonivået

til tiltak

Lite sannsynlig

og mulig

oppfølging

Risikostyringsmål

Konsekvens

Liv og helse

Farlig

Stabilitet

Farlig

Materielle verdier

Farlig

i arealplanlegging

Tiltak
-

situasjon, som følge av

av Sagdammen.

situasjon

Risikoan alyse
ID
Uønsket
nr.
hendelse

10

Redusert.

Risikonivå

og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

Krav om felles planlegging/involvering
dameier ved utbygging

i områder nært

av

-

Anbefales utarbeidet

som

planbestemmelse.

damanlegg.
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5.3.6

SVIKT I VAN N FORSYNIN G/AVLØP
Beskrivelse
uønsket

av

Svikt i vannforsy ning eller avløpshåndtering

hendelse:

planområdet

Årsak(er):

Eksisterende
barrierer

(skade på teknisk infrastruktur

i

eller manglende kapasitet)

Underdimensjonert

kapasitet ved fremtidig

Anleggsvirksomhet

(graving o.l.) som skader teknisk infrastruktur

utbygging

Ingen spesielle.

o g tiltak:

Sårbarhetsvurdering:

I dagens situasjon er vann og avløpssystemene
for framtidig

utbygging.

Vannforsyningen

som del av planen utarbeidet
forbedre situasjonen
utbyggingen

og gi gode nok dimensjoner

Det utarbeides mer detaljerte

områdene blir detaljregulert.

og prinsipper for

VA - planer etter hvert som

Dette bør inn som rekkefølgekrav

i bestemmelsene.

Vurderi ng av

Hendelsen vurderes som sannsynlig for dagens situasjon. Gjennomføring

sannsynlighet:

planlagte tiltak vil redusere sannsynlighet.

Vurdering

Konsekvens vurderes som en viss fare for stabilitet

av

for den

av eksistere nde veg.

som utarbeides i denne planen viser hovedtrekk

utbygging.

Det blir

legger opp til at nye

kan legges i forbindelse med oppgradering

VA - rammeplanen

dimensjonert

en VA - ramm eplan som etter realisering både vil

for dagens innbyggere

planen setter rammer for. Rammeplanen

ledningsanlegg
fremtidig

(VA) ikke tilstrekkelig

mangler i tillegg driftssikkerhet.

(midlertidige

av

driftsforstyrrelser).

konsekvenser:
Vurdering

av

Lav usikkerhet.

usikkerhet:

Vurderingen

Endring

Redusert – gitt oppfølging av forutsatte

av risikonivå

er basert på opplysninger

gitt under analysemøte med kommunen.

tiltak.

som følge av
planlagt

tiltak

fremtidig

i

situasjon

Risikoanaly se
ID
Uønsket
nr.
hendelse

Sannsynlighet

Svikt i
vannforsyning/
avløp

11

Forslag

til tiltak

Sannsynlig

og mulig

oppfølging

Risikostyringsmål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle verdier

-

i arealplanleggin

Tiltak
-

-

g og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

Utbygging av nye boliger må ikke skje før nye
systemer for vann - og avløp har blitt etablert.
Rekkefølgekrav

bør inn i bestemmelsene.

vedtatt planen med rekkefølgekrav

-

Krav til rekkefølgebestemmelse

som

følges opp i reguleringsplaner

Å få

som her

beskrevet innebærer at m an er et skritt
nærmere å få oppgradert

dagens løsninger.
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5.3.7

GRUN N FORUREN SNIN G
Beskrivelse
uønsket

av

hendelse:

Spredning av forurenset
Bygningsskader

grunn.

som følge av alunskifer (svelling /setningsskader,

surt vann skader

betong/stålkonstruksjoner)
Årsak(er):

Planområdet

ligger i en del av Hønefoss preget av sentrumsbebyggelse.

med menneskelig
forurensede

aktivitet

kan ha gitt opphav til diffus forurensning.

lok aliteter og nedlagte kommunale

store deler av planområdet
antropogent

fyllinger innenfor planområdet.

består berggrunnen

På

av alunskifer og løsmassene av

påvirkede fyllmasser.

Ved nye byggeprosjekter/terrenginngrep
forekomme

Århundrer

Det er registret

dersom grunnforhold

vil spredning av forurenset

grunn kunne

ikke kartlegges og evnt. avbøtende tiltak

gjennomføres.
Grunnforholdene

i Hønefoss omfatter

områder med mulige forekomster

av

alunskifer.

Alunskifer er en bergart som kan skape byggtekniske - og geotekniske

problemer

gjennom at den ved kontakt med luft vil kunne svelle og medføre

setningsskader,

avrenning fra alunskifer vil gi surt vann som skade betong og

stålkonstruksjoner,

samt at bergarten

i hendelse ID 5). Alunskifermasser

medfører høy risiko for radon i bygg (vurdert

må betraktes som forurenset

grunn ved

oppgraving.
Eksisterende

I hele Hønefoss sentrum vil det være mistanke om forurensning

barrierer

dermed krav om gjennomføring

og tiltak:

gitt i Forurensn ingsforskriftens
Sårbarhetsvurdering:

Planlagt tiltak med utvikling
områder med forurensete

av miljøteknisk

i grunnen og

grunnundersøkelse

i henhold til krav

kap. 2.

av Hønefoss sentrum vil trolig medføre graving i

løsmasser og berggrunn

bestående av alunskifer.

I hele

Hønefoss sentrum vil det være mistanke om forurensn ing i grunnen og dermed krav
om gjennomføring

av miljøteknisk

Forurensningsforskriftens

grunnundersøkelse

i henhold til krav gitt i

kap. 2 .

Med hensyn på forurensning

i løsmassene vil bygge - og gravearbeider

etter dagens regelverk i de fleste tilfeller medføre at forurensede
fjernet fra tiltaksområdet
område etter gjennomført

gjennomført

løsmasser blir

og rene masser blir tilført. Forurensningssituasjonen
byggetiltak

i et

vil derfor i de fleste tilfeller være bedre som

følge av tiltaket.
Ved utviklingen
berggrunn

av Hønefoss sentrum kan man potensielt komme i kontakt med

av alunskifer.

Dersom tiltaket omfatter
måtte iverksette

og radioaktive

egenskaper.

graving og/eller sprengning i alunskifer vil prosjektet

tiltak som forhindre r at spredning av radioaktivitet

negativ innvirkning
Ved utkjøring

Alunskifer har syredannende

og forsuring har

på mennesker og naturmiljø.

av masser i utviklingsprosjektet

vil deponering av forurensede

løsmasser og alunskifer være mer kostbart enn deponering av tilsvarende

mengder

rene løsmasser og berg. Det må også påregnes større kostnader til transport
håndtering

som følge av større kjøreavstand

til godkjente

og

deponier.
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Vurdering

av

Mindre sannsynlig.

sannsynlighet:

Utfordringer

tilknyttet

dagens situasjon.

både alunskiferproblematikk

Planlagt tiltak tilrettelegger

anleggsvirksomhet

i byen, og forutsatt

vurderes spredning av forurenset

og grunn forurensning

for byutvikling

og økt bygge - og

at krav i forurensningsforskriften

Vurdering

av

Konsekvenser

konsekvenser:

følges

grunn eller skader som følge av alun skifer som

mindre sannsynlig. Det er kjent tilfeller der lover og forskriftskrav
på andre sammenlignbare

er kjent i

ikke har blitt fulgt

steder.

vurderes ut fra forventede

skader på eiendom og vurderes som

kritisk (skader for inntil 20 mill.). Dersom det ikke tas høyde for mulige utfordringer
med grunnforurensning

i planlegging

av nye tiltak, vil det kunne medføre en svært

høy økning i kostnader for hvert enkelt prosjekt.
Vurdering

av

Lav usikkerhet.

usikkerhet:

Tidligere om rådebruk og eksisterende/gjennomførte
alunskiferforekomster

Endring

av risikonivå

Med hensyn på forurensning

tiltak

fremtidig

kartlegginger

tilsier at

må forventes.

Redusert.

som følge av
planlagt

og grunnforurensning

i

bygge - og gravearbeider

situasjon

i løsmasser og forvente t forekomst

gjennomført

medføre at forurensede

løsmasser blir fjernet fra tiltaksområdet

tilført. Forurensningssituasjonen

av alunskifer vil

etter dagens regelverk i de fleste tilfeller
og rene masser blir

i et område etter gjennomf ørt byggetiltak

vil derfor

i de fleste tilfeller være bedre som følge av tiltaket.
Risikoanalyse
ID
Uønsket
nr.
hendelse

12

Sannsynlighet

Grunnforurensning

Forslag

til tiltak

Mindre sannsynlig

og mulig

oppfølging

Risikostyringsmål

Konsekvens

Risikonivå

Liv og helse

-

-

Stabilitet

-

-

Materielle verdier

Kritisk

i arealplanlegging

Tiltak
-

Oppfølging gjennom planverktøy
Tiltaksplaner

ved forurenset

Ved gravearbeider
miljøtekniske
forurenset

grunn

-

i områder hvor det gjennom

grunnundersøkelser

Følges opp gjennom planbestemmelser
og detaljregulering

er på vist

grunn, skal det utarbeides tiltaksplaner.

Tiltaksplanen

vil beskrive hvordan et terrenginngrep

skal gjennomføres

i henhold til lovverk slik at

hensyn til mennesker og naturmiljø
tiltaksplanen

ivaretas. I

vil også ev. nødvendige tiltak for å

hindre spredning av forurensning
knyttet til syredannende
-

og annet

eller problematikk

og/eller radioaktivt

berg.

Oppfølgende undersøkelser

I forkant av søknad om IG for grunnarbeider

i

Følges opp gjennom planbestemmelser
og detaljregulering

Hønefoss sentrum anbe fales det at det i hvert
tilfelle gjennomføres
grunnundersøkelse

miljøteknisk
i henhold til krav gitt i

Forurensningsforskriftens
Miljødirektoratets

kap. 2 og

veileder TA - 2553/2009,
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«Helsebaserte

tilstandsklasser

grunn». I prosjekter

for forurenset

hvor de t er forventet

å komme

i kontakt med berg, anbefales det at berggrunnen
prøvetas for å avgjøre om den er syredannende
eller radioaktiv.
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5.3.8

KRIMIN ALITE T OG TILS IKTE DE H EN DE LSE R
Beskrivelse

av

Handlinger som bryter norsk lovverk og bidrar til å skape en følelse av utrygghet

for

uønsk et hendelse:

samfunnet.

Årsak(er):

Handlinger som bryter norsk lovverk kan bidra til å skape en følelse av utrygghet
for samfunnet,

eksempelvis

ekstreme - eller kriminell e miljøer som oppfordrer

eller begår lovbrudd, bygg og objekter

til -

som kan være særlig utsatt for sabotasje,

terror eller kriminalitet.
Årsaksbildet
faktorer.

for tilsiktede

handlinger

er gjerne komplekst,

Økonomiske og sosiale for hold er faktorer som bidrar til å påvirke hvordan

kriminalitetsbildet
utfordringer

utvikles. Dårlige sosiale forhold, rusmisbruk

offentlige

vil man i mange tilfeller kunne bidra til å skape

rom og områder som påvirker eller reduser er kriminalitet

en økt opplevelse av trygghet , eksempelvis
gentrifisering

barrierer

og økonomiske

er kjente årsaker til kriminalitet.

I forbindelse med arealplanlegging

Eksisterende

og avhenger av flere

og gir brukere

ved å planlegge område bruk for økt

og andre kriminalitetsforebyggende

hensyn.

-

og tiltak:

Sårbarhetsvurdering:

Hønefoss politistasjon
Sør - øst politidistrikt

er lokalisert i Askveien nært Søndre Torv. Stasjonen tilhører
med operasjonssentral

og administrasjonssete

i Tønsberg.

Større byområder

slik som Hønefoss sentrum vil ofte være m er utsatt for bestemte

typer kriminalitet

en mindre urbane strøk slik som eksempelvis

organisert

kriminalitet

slik som narkotikaomsetning

mv. Sentrale knutepunkt

handlinger

slik som terrorisme.

er det gjerne tre forutsetninger

lovbrudd og kriminelle

innbrudd,

kriminalitet

der det oppholder seg mange personer vil også kunne

være utsatt for alvorlige tilsiktede
kriminalitetsteori

tyverier,

o.l., voldsrelatert

handlinger

– en motivert

egnet ås ted. I nnen arealplanlegging

Innen

som må ligge til grunn for
kriminell,

et passende offer og et

er det først og fremst de mulige egnede

åstedene man kan gjøre noe med.
I Hønefoss sentrum vil dette eksempelvis
stasjonsområdet,

viktige handlegater

større arrangementer,
områdene.

samt gatenettet

være byen sentrale knutepunkt

slik

og byens torg, steder der det gjennomføre s
som benyttes for å flytte seg til - og fra disse

Avsperrede områder, mørke rom og bakgater og steder der personer

kan holde seg skjult er eksempler på elementer
kriminalitets risiko i byområder.

som har en negativ påvirkning

på

I dagens situasjon for byen finnes det flere

eksempler på slike områder.
Risikoanalysemetodikk

med utgangspunkt

i sannsynlighet

og konsekvens er ofte

ikke så godt egnet til å vurdere risiko for denne type tilsiktede
ikke nødvendigvis
vurderingen

handlinger,

da man

fanger opp alle variabler og faktorer som vil kunne påvirke

da årsaksbildet

bak en kriminell

gjort noen vurdering av sannsynlighet
er gjort kvalitat ive vurderinger

handling er komplekst.

Det er ikke

og konsekvens for denne hendelsen, men det

av sentrale elementer

i områdeplanen

og foreslått

tiltak for videre planlegging.
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Store arrangementer

som samler større menneskemengder

på et begrenset areal vil

kunne være åsted for både mindre alvorlige og svært alvorlige kriminelle
handl inger. I videre planlegging
del av de vurderinger
som parkanlegg

vil kriminalitetsforebyggende

med mulighet for å ha større arrangementer.

og Nordre Torv ) er også viktige knutepunkt
av større menneskemengder.
endring/oppgraderinger

Byens torg (Søndre

der det kan være aktuelt med samling

I forbindelse med videre planlegging

og/eller

av disse områdene bør kriminalitetsforebyggende

og fremkommelighet

hensyn

for nødetater inklud eres som en del av vurderingene

gjøres i når arealbruk og utforming

byens sentrumskjerne

finnes det muligheter

områ dene mindre attraktive

som

avklares.

Planen legger opp til en økt satsning på myke trafikanter

handlinger/aktivitet.

hensyn være en viktig

som bør gjøres. I planen legges det opp til bruk av Petersøya

i byen. I sidegatenettet

til å gjennomføre

til

tiltak som vil gjøre

som «egnede åsteder» for kriminelle

Åpning av byrom og etablering

av tydeligere

skiller mellom

private og offentlige rom er eksempler på tiltak som vil fungere som gode
kriminalitetsforebyggende

hensyn i planleg ging.

Rapporten «Tryggere nærmiljøer
omgivelser»

utarbeidet

kriminalitetsforebyggende
kriminalitetsforebygging
Vurdering

av

– En håndbok i kriminalitetsforebygging

av Det kriminalitetsforebyggende

og fysiske

råd/Samordning

av lokale

tiltak (12) gir gode råd og vei ledning på hvordan
kan ivaretas i forbindelse med arealplanlegging.

-

sannsynlighet:
Vurdering

av

-

konsekvenser:
Vurdering

av

Høy usikkerhet.

usikkerhet:
Endring

av risikonivå

som følge av
planlagt
fr emtidig

Forslag

tiltak

Risikonivået
i

vurderes som uendret , men gjennom å vurdere

kriminalitetsforebyggende

situasjon

til tiltak

Uendret/redusert.
hensyn i videre planlegging

og mulig

oppfølging

i arealplanlegging

Til tak
-

vil risikonivået

kunne

reduseres.

og annet
Oppfølging gjennom planverktøy

Oppfølging av kriminalitetsforebyggende

-

Følges opp i videre planlegging

hensyn i videre planlegging/detaljreguleringer.
Ved større endringer/utbygginger
omfatter

som særlig

arealer med samling av større

menneskemengder

bør Politiet rådføres/bes

om

inns pill til planene.
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6.

RI SI KOE VALU ERI N G

6.1

Risiko matrise
Det høyeste vurderte risikonivå/risikostyringsmålet
etter planlagt utbyg ging med alle forutsatte
Konsekvens/

Ufarlig

Sannsynlighet
Meget

tiltak, uten ytterlige

En viss fare

11

6

4

3, 5, 7, 12

sannsynlig

Figur 6 : Risikomatrise

Risikonivået

ID
nr.

1

2

3

4

5

Farlig

Katastrofalt

– total

risiko,

høyeste

risikonivå

vurdert

som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål

av planens påvirkning

6 : Risikonivå
Uønsket
hendelse

Kvikkleireskred

Masse utglidning
jordskred

og

Langvarig
eksponering for
helseskadelige
radonkonsentra
sjoner

for aktuelle

uønskede

for de aktuelle identifiserte

av kunnskapsgrunnlaget

pr. konsekvenstype/samfunn

Sannsynlig

Overvannsflom

10

bak vurderingen

hendelser.

hendelsene er vist i

(usikkerh et) og en kvalitativ

på risiko nivået .

Sannsynlig
- het

Elveflom

1, 2 , 9

8

Tabell 6 , sammen med en vurdering

Tabell

er vurdert

anbefalte tiltak.

Kritisk

Lite sannsynlig

vurdering

i Figur 6 . Risikonivået

sannsynlig

Sannsynlig

Mindre

vises i risikomatrisen

Sannsynlig

Mindre
sannsynlig

Mindre
sannsynlig

Mindre
sannsynlig

Verdi

sverdi

for aktuelle

identifiserte

Liv og helse

Konse kvens
En viss fare

Risikonivå

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

Farlig

Stabilitet

Kritisk

Materielle
ve rdier
Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

-

Materielle
verdier
Liv og helse

En viss fare

Stabilitet

-

-

Materielle
verdier

-

-

hendelser.
Usikkerhet

Endring

Lav

Uendret

Middels

Redusert

Middels

Uendret

Middels

Uendret

Middels

Redusert

En viss fare

Kritisk

En viss fare

Kritisk
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ID
nr.
6

7

8

9

10

11

12

13

Uønsket
hendelse
Trafikkulykker

Utslipp av
farlige stoffer

Sannsynlig
- het
Sannsynlig

Mindre
sanns ynlig

Svikt i
fremkommelig het for
nødetater

Lite
sannsynlig

Brann i
bygninger

Sannsynlig

Dambrudd

Lite
sannsynlig

Svikt i
vannforsyning/
avløp

Grunn forurensning
Kriminalitet
tilsiktede
handlinger

Sannsynlig

Mindre
sannsynlig
og

-

Verdi
Liv og helse

Konse kvens
Kritisk

Risikonivå

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

-

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

Kritisk

Stabilitet

-

Materielle
verdier
Liv og helse

Farlig

Stabilitet

Farlig

Materielle
verdier
Liv og helse

Farlig

Stabilitet

En viss fare

Materielle
verdier
Liv og helse

-

-

-

-

Stabilitet

-

-

Materielle
verdier
-

Kritisk

Usikkerhet

Endring

Middels

Redusert

Middels

Redusert

Høy

Uendret/
Redusert
ved
foreslåtte
tiltak

Middels

Uendret

Middels

Uendret

Lav

Redusert

Lav

Redusert

Høy

Uendret/
Redusert
ved
foreslåtte
tiltak

-

Kritisk

-

Kritisk

Kritisk
-

Farlig

-

-

-

-
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6.2

Foreslåtte

tiltak

Det er i ROS- analysen kartlagt og foreslått 20 tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom videre
pla nlegging, innlemmes i planbestemmelser
detaljprosjektering
kvantifisere

av bygg og byggesøknad.

med de kategorier

eller gjennom ivaretakelse

og oppfølging i forbindelse med

Effekten av de forskjellige

for sannsynlighet

tiltakene kan være utfordrende

å

og k onsekvens som ligger til grunn for analysen, og effekten

av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes allikevel at de foreslåtte tiltakene vil bidra til å redusere
risikonivået

til så lavt som mulig gjennom det detaljnivå

som foreligger for prosjektet

un der arbeidet med

analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de kartlagte aktuelle hendelsene er videre i presentert

i Tabell

7 Tabell 7 .
Tabell

7 : Oversikt

over foreslåtte

tiltak

for videre

oppfølging.

Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

- Etablere hensynssone for elveflom med

- Forslag til hensynssone for

utgangspunkt

planavgrensning

i flomsoneberegninger

for 200 - års

flom.

områderegulering

Ikke tillatt med nye bygg/infrastruk
1

1

Elveflom

Elveflom

(sikkerhetsklasse

tur

Elveflom

F2) i 200 - års flomsone. I

Elveflom

flomsoneberegninger

tillates etablering

innarbeides i kommuneplanens

av bygg forutsatt

tilstrekkelig

Elveflom

arealdel når denne skal rulleres.

- Krav til sikker byggehøyde for nye bruer som

- Innlemmes

i planbestemmelser

- Innlemmes

i planbestemmelser

etableres (kort 69,5+)
må

legges over 20 - års flomnivå (kote 68+)

å redusere flomnivå her.
- Vurderes i videre planlegging

elven må det hensyntas risiko for drivgods i elva som
kan medføre skader på brukar.
Stabellsgate,

Kongens gate/Owrens

Kirkegata og

gate foreslås opparbeidet

som hovedoppsamlingsgater

Overvannsflom

- Vur deres i videre planlegging

vil øke elvas tverrsnitt i dette området som kan bidra til

- Arnemannsveien,

2

bør videre

sikring.

- Ved eventuell etablering av nye brukonstruksjoner i
1

- Hensynssone basert på

skravert område for flomsone 200 - år kan det

- Åpning av flomvei mellom Petersøyaog "fastlandet" 1

basert på

utførte flomsoneberegninger.

- Nye gangveie r som etableres (elvelangs)
1

i

for overvann.

- Følges opp i videre planlegging.
Rekkefølgebestemmelser
utbygging

Vannet ledes videre ut mot Storelva fra disse

overvannshåndtering

gatene via Tippen eller Kvernbergsund

kommunens

Storgata som viktig avskjæringsgate

bru.
for

håndtering

for

som sikrer at
iht.

retningslinjer

overvann fra Søndre Torv. Øv rig gatenett i

og overvannsløsninger

sentrum vil fungere som tilførselsveier

bør innlemmes i planen.

hovedoppsamlingsgater

mot

for

av overvann ivaretas
etableres

og avskjæringsgater.
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Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

- Kongens gate/Owrensgate

er den lavest

liggende gaten i sentrumskvadraturen
viktigste

samlegaten

for overvann.

Sammen med avskjæringsgatene
2

Overvannsflom

opparbeidet

- Følges opp i videre planlegging.

og den

foreslås dis se

med blågrønne gatesnitt med grønt

arealer/fordrøyning

i regnbed og evnt.

overvannsbasseng.
- I Stabellsgate

foreslås kun

overvannshåndtering
- Overvannshåndtering
2

Overvannsflom

i renner.
fra Arnemannsveie n mot

Tippen/Kongens

gate må avklares i videre

planer (gatesnitt

vil avgjøre muligheter

fordrøyning

for

og grønne arealer.

- Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger

3

Kvikkleireskred

- Følges opp i videre planlegging.

i TEK

- Følges opp i forbindelse med

17. Oppfølging av kvikkleireri siko iht. til NVE

detaljprosjektering

Veileder «Bygging i kvikkleireområder

byggesøknader

Veileder ved arealbygging

–

av bygg og

og

byggesaksbehandling».
- Plan - og byggesaksarbeid

utenfor faresoner:

Forekoms ter av kvikkleire

må kartlegges og

- Følges opp i forbindelse med
detaljprosjektering

av bygg og

byggesøknader

skredfare vurderes ved inngrep i områder med
3

Kvikkleireskred

marin leire. Dersom kvikkleire
topografien

blir påvist og

tilsier at skredfare kan være

tilstede, anbefales at de samme krav legges til
grunn for den geotekniske
ved byggevirksomhet

3

Kvikkleireskred

prosjekteringe n som

innenfor faresoner.

Dersom det etableres bru mellom Petersøya og

Risiko forhold som må ivaretas

Vesterngata

ifm. ev nt. detaljprosjektering

må denne vurderes mtp. kvikkleire

og faresonen Støalandet.
Funda menteringsarbeider

for eventuell bru vil

kunne berøre grunn og strømmningsforhold

.
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Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

Tiltak ifm. mindre tilbygg og nødvendig

- Følges opp i forbindelse med

nybygging

detaljprosjektering

i tilknytning

til eksisteren de

bebyggelse:
- Oppfølging av krav til byggegrenser
3

Kvikkleireskred

skråningskant

av bygg og

byggesøknader
mot

i ravinert terreng beskrevet i NVE

sin veileder « Veiledning ved små inngrep i
kvikkleiresoner».

I ravinert leirterreng

må

nybygg ligge i en avstand av minst 2 x
ravinedybden

fra topp skr åning.

Ved kortere

avstand til topp skråning bør geoteknisk
sakkyndig kontaktes.
tilleggsbelastning

For å unngå

på grunnen, bør vekten av

utgravde masser for kjeller minst tilsvare
vekten av tilbygget.
4

Masseutglidning

transporteres

og jordskred

deponeringssted.

Gravemassene

direkte bort fra området til sikkert

Anlegning av veier bør gjøres slik at veier
legges lengst mulig vekk fra skråningstopp.

- Vurdere muligheter

for å definere soner langs

- Vurderes i videre planarbeid

elveleier der det er bratt og løsmasser som kan
4

Masseutglidning

omfattes av bestemmelse

og jordsk red

av blandingsskog/vegetasjon.
snauhogst/flatehogst
- Tilrettelegging

5

Rado n

for radonsikring

Trafikkulykker

for trafikkrestriksjoner

Trafikkulykker

- Følges opp i videre planlegging

forbudt o.l.).
- Følges opp i videre planlegging

og må ivareta myke trafikanter
m å vurdere behov for spesielle

trafikksikkerhetstiltak
tilrettelegging

med fokus på

- Følges opp i
detaljreguleringsplaner.

for myketrafikanter

- Vurdere aktuelle tiltak for reduksjon
6

på

der dette kan ha effekt på

vurderes ifm. detaljregulering

- Detaljregulering
6

av bygg og

trafikksikke rhet (bruk av

- Kryssutforming
Trafikkulykker

- Følges opp i forbindelse med
byggesøknader

enveiskjøring/innkjøring

6

iht. krav i TEK

detaljprosjektering

bestemte strekninger
Trafikkulykker

(F.eks.

tillates ikke)

17

- Vurdere muligheter
6

som ivaretar et belte

(kampanjer/redusere

p - arealer o.l.)

av bilbruk

- Iverks ettes etter initiativ fra
kommunen
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Tilknyttet
uønsket(de)
ID

7

hendelse(r)
Utslipp
stoffer
Svikt

8

av farlige

Tiltak

Oppfølging

- I planen legges det opp til mulig ny bru til

- Bør vurderes i videre

Schjongslunden/Ringeriksgata

planarbeidet

vurderes å tilrettelegge
brannkjøretøy.

i

fremkommelighet
for nødetater

fra Eikli – det bør

den for bruk av

Brann

i bygninger

brannvese net kortere innsatstid/alternative
adkomstmuligheter

til området.

fremkommelighet
utarbeidelse

i bygg og

Dambrudd

Svikt
11

i

detaljregulering

av reguleringsplaner.

dameier ved utbygging

av

- Anbefales utarbeidet

som

planb estemmelse.

damanlegg.
- Utbygging av nye boliger må ikke skje før nye

- Krav til rekkefølgebestemmelse

systemer for vann - og avløp har blitt etablert.

som følges opp i

Rekkefølgekrav

reguleringsplaner

bør inn i bestemmelsene.

vannforsyning/

vedtatt planen med rekkefølgekrav

avløp

beskrevet innebærer at man er et skritt

- Tiltaksplaner
miljøtekniske
forurenset

Å få

som her

dagens løsninger.

ved forurenset grunn

Ved gravearbeider

- Følges opp gjennom

i områder hvor det gjennom

grunnundersøkelser

er påvist

planbestemmelser

og

detaljregulering

grunn, skal det utarbeides

tiltaksplaner.

Tiltaksplanen

et terrenginngrep
Grunnforurensning

av

enkeltområder.

i områder nært

nærmere å få oppgradert

12

- Følges opp i forbindelse med

fo r brannvesen ifm.

- Krav om felles planlegging/involvering
10

ny bru.

Dette vil kunne bidra til å gi

- Oppfølging av brannsikkerhet
9

ifm. prosjektering

vil beskrive hvordan

skal gjennomføres

i henhold

til lovverk slik at hensyn til mennesker og
naturmiljø

ivaretas. I tiltaksplanen

vil også ev.

nødvendige tiltak for å hindre spredning av
forurensning

eller problematikk

knyttet

syredann ende og/eller radioaktivt

til

berg måtte

beskrives .
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av

Tilknyttet
uønsket(de)
ID

hendelse(r)

Tiltak

Oppfølging

- Oppfølgende undersøkelser

- Følges opp gjennom

I forkant av søknad om IG for grunnarb eider i

planbestemmelser

Hønefoss sentrum anbefales det at det i hvert

detaljregulering

tilfelle gjennomføres
grunnundersøkelse
12

Grunnforurensning

miljøteknisk
i henhold til krav gitt i

Forurensningsforskriftens
Miljødirektoratets
«Helsebaserte

og

kap. 2 og

veileder TA - 2553/2009,

tilstandsklasser

grunn». I prosjekter

for forurenset

hvor det er forventet

å

komme i kontakt med berg, anbefales det at
berggrunnen
syredannende

prøvetas for å avgjøre om den er
eller radioaktiv.

- Oppfølging av kriminalitetsforebyggende
Kriminalitet
13

tilsiktede
ha ndlinger

og

- Følge s opp i videre planlegging

hensyn i videre planlegging/detaljreguleringer.
Ved større endringer/utbygginger
omfatter

som særlig

arealer med samling av større

menneskemengder

bør Politiet rådføres/bes

om

innspill til planene.
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7.

KON KLU SJON ER
Det er gjennomført
utgangspunkt

en ROS- analyse i henhold til plan - og bygningslovens

i sjekkliste /eksempelliste

fra Direktoratet

« Samfun nssikkerhet

i kommunens

områdereguleringen

pr. 30.10.2018 . Det er vurdert 13 aktuelle risikoforhold

kunne medføre konsekvenser

arealplanlegging»

§ 4 - 3. I analysen er det tatt

for samfunnssikkerhet

og beredskap sin veileder

(Vedlegg 1) og foreliggende

enten for liv og helse, stabilitet

planmateriale

for

og uønskede hendelser, som vil

og/eller materielle

verdier.

Tre ( 3 ) av hendelsene er vurdert å utgjøre en høy risiko (rødt område). For alle disse hendelsen er det
foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens
•

Elveflom (1)

•

Overvanns flom (2)

•

Brann i bygninger (9)

ID - nummer i parentes):

Seks ( 6 ) av hendelsene er vurdert å utgjøre en middels risiko (gult område).
foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens
•

Kvikkleireskred

•

Radon (5)

•

Trafikkulykker

•

Dambrudd (10)

•

Svikt i vannforsyning/avløp

•

Grunnforurensning

For alle disse hendelsen er det

ID - nummer i parentes):

(3)
( 6)
(11)

(12)

Tre ( 3 ) hendelser er vurdert som lav risiko. Det er også foreslått ytterligere

tiltak for oppfølging for samtlige

av disse. Følgende hendelser er vurder t som akseptabel risiko (hendelsens ID - nummer i parentes):
•

Masseutglidning

•

Utslipp av farlige stoffer (7)

•

Svikt i fremkommelighet

Risiko tilknyttet

og jordskred (4)

kriminalitet

for nødetater (8)

og tilsiktede

ikke satt , men det er også redegjort

handlinger

for muligheter

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte
planbestemmelser

(13) er mtp. risikonivå (sannsynl ighet og konsekvens)
til oppfølgende tiltak for dette i videre planlegging.

tiltakene,

enten i forbindelse med videre planlegging,

eller oppfølging ifm. detaljreguleringsplaner

utforming

av

og byggesaker vurderes det at risikoen vil

kunne ivar etas. De foreslåtte planene slik de foreligger vurderes å ikke gi økt risiko for noen av de vurderte
hendelsene og risikoforholdene.

For 6 av de vurderte he ndelsene vurderes det at foreslåtte planer og tiltak vil

medføre en bedring i forhold til dagens situasjon.
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VEDLEGG 1
SJEKKLISTE ROS - ANALY SE
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Hendelsestyper

Kategori

Eksempler på uønskede
hendelser

Aktuelle hendelser for
Hønefoss

Ekstremvær

Storm og orka n
Lyn - og tordenvær
Flom i sjø og vassdrag

Elveflom

Urban flom/overvann
Stormflo
Skredhendelser
•
Kvikkleire
•
Steinskred/ sprang
•
Jordskred
•
Snøskred

Overvannsflom
Kvikkleire skred
Masseutglidning
jordskred

Sekundærvirkni nger av
skred
Skog/lyngbrann

-

Grunnforhold/radon

Langvarig eksponering
helseskadelige
radonkonsentrasjoner
-

Flom

Skred

Natur hendelser

Skog - og
lyngbrann
Andre
naturhendelser?
Andre
uønskede
hendelser

Transport

Næringsvirksomh
et/ industri

Brann

Større ulykker (veg,
bane, luft, sjø)
Trafikkulykker
gen erelt
(kjøretøy)
Trafikkulykker
generelt (myke
trafikanter)
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning
Brann/eksplo sjon i
industri (tankanlegg,
oljeterminal, LNGanlegg m.m.)
Brann i transportmiddel
(veg, bane, luft, sjø)
Svikt i
fremkommelighet
for
nødetater
Brann i bygni nger og
anlegg
•
Sykehus
•
Sykehjem
•
Skole/
barnehage
•
Idrettshall

og

for

Trafikkulykker/

- sikkerhet

Trafikkulykker/

- sikkerhet

Utslipp av farlige
stoffer/ Ammoniakkutslipp
Utslipp av farlige
stoffer/Ammoniakkutslipp

Svikt i fremkommelighet
nødetater

for

Storbrann – sårbare
områder
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•
•
•
•
•

Eksplosjon

Asylmottak
Fengsel/arrest
Hotell
Store
arbeidsplasser
Verneverdig/
fredet
kulturminne

Industrivirksomheter
Tankanlegg
Fyrverkeri/eksplosivlag
er

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjo
ner

Andre aktuelle
hendelser/tem
a

Egen KU i planen
for
Miljø/forurensnin
g

Utslipp av farlige
stoffer/Ammo niakkutslipp
-

Dambrudd
Distribusjon av
forurenset drikkevann
Bortfall av
energiforsyning

Dambrudd
-

Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløpshåndtering
Svikt i
fremkommelighet
for
personer/varer/
tjenester
Grunnforurensning

Svikt i vannforsyning/avlø

Vannforurensning
Egen KU i planen
for KU Støy og
luft

Støy

Kriminalitet/
tilsiktede
handlinger
Elektro magnetiske felt

Tilsiktede handlinger

Luft

Kraftlinjer

nært boligfelt

-

p

-

Vurderes i egen KU
utredning
Spredning av forurenset
grunn/Alunskifer
vurdere s i
ROS
Vurderes i egen KU
utredning
Vurderes i egen KU
utredning
Vurderes i egen KU
utredning
Kriminalitetsforebygging
t ilsiktede handlinger

og

-
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VEDLEGG 2
ELVEFLOM
F LOMSONEKART

200 - ÅRS FLOMNIVÅ
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VEDLEGG 3
O VERVANNSFLOM
FL OMVEIER OG FORSENKNI NGER
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VEDLEGG 4
TRAFIKK
ÅRSDØGNSTRAFIKK
SITUASJON

OG O VERSIKT

OVER SYKKELV EIER I DAGENS
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3927-71

Arkiv: 140

Sak: 37/18
Saksprotokoll - Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling
Vedtak i Strategi og plan:
Av hensyn til forankringen går Formannskapet ut av behandlingen av saken. Saken
viderebehandles i Formannskapet 22 januar 2019, med sikte på sluttbehandling i
Kommunestyret 31 januar 2019.
Behandling i Strategi og plan 11.12.2018:
Ordfører fremmer følgende forslag:
«Av hensyn til forankringen går Formannskapet ut av behandlingen av saken. Saken
viderebehandles i Formannskapet 22 januar 2019, med sikte på sluttbehandling i
Kommunestyret 31 januar 2019.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE

Strategi og plan
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3927-69

Arkiv: 140

Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 11-15.
2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og
mangler i plandokumentene.

Sammendrag
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – høringer
Revisjonen av kommuneplanens arealdel startet opp i 2013. 25.04.2017 ble planen
1. gangsbehandlet, og i perioden mai – september 2017 lå planen ute til høring og offentlig
ettersyn. I denne prosessen mottok kommunen 67 innspill fra statlige og regionale
myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger, politiske partier og private aktører. Flere av
disse var innsigelser som ble løst ved 2. gangsbehandling i 2018, med unntak av én innsigelse.
Den ble løst i november 2018, etter flere møter i blant annet regionalt planforum. Ved
2. gangsbehandling mottok kommunen 19 innspill. Alle innspillene fra
1. gangsbehandling og 2. gangsbehandling svares ut i vedlegg til denne sluttbehandlingen.
De viktigste endringene i kommuneplanens arealdel 2018-2030
Følgende områder i kommuneplanens arealdel er tatt ut eller justert grunnet innsigelser fra
overordnede myndigheter:
 Boligområder i Haugsbygd (B21-B25), Heradsbygda (B18,), Trygstad (B7),
Tyristrand (B3), Hensmoen (B17) og justert Pukerudhagen (Sokna)
 Fritids- og turistformål i Nes i Ådal (FT2)
 Næringsområder på Hensmoen og Ringmoen har fått justert avgresning (N2 og N3)
Revidert konsekvensutredning (KU) etter innsigelse fra overordnede myndigheter:
 Utarbeidet en ROS-analyse i tilknytning til nye utbyggingsområder
 Utarbeidet temakart som viser adkomstveier til nye utbygginsområder
 Utredet trafikksituasjonen til nye utbyggingsområder ytterligere
Hensynssoner lagt inne i plankartet etter merknader:
 Bevaring kulturmiljø ved Nikkelverket (Nakkerud)
 Nedslagsfelt for drikkevann ved Ringerike vannverk (Kilemoen)
 Kvikkleiresoner justert i Hønefoss-området
-




Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16
Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan for Områderegulering Hønefoss

Reviderte og nye kommuneplanbestemmelser:
 Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) § 5.4 - ny
 Overvann § 5.6 – ny
 Tilgjengelighet og universell utforming § 5.9 – ny
 Jordfaglig vurdering § 5.14 – ny
 Lekeareal i tettbygde strøk § 5.1.7 – ny
 Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan § 12.4.4 - ny
I tillegg er det gjort flere mindre omformuleringer/endringer i kommuneplanbestemmelsene.
Disse er lagt i eget dokument, jf. vedlegg 16 (Oversikt - endringer i bestemmelsene).
De overordnede myndighetene trekker innsigelsene til planen, med forbehold om at planen
vedtas slik den nå foreligger. Rådmannen anbefaler at planen vedtas slik den foreligger.

Bakgrunn for saken
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-5 (kommuneplanens arealdel) kommer det frem at
kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030
legges herved fram for sluttbehandling. Under forutsetning av politiske vedtak i tråd med
rådmannens innstilling, foreligger det ikke lenger innsigelser til Ringerike kommune sitt
forslag til ny arealdel.
Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den
langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i
Ringerike kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
Samfunnsdelen gir rammer for samfunnsutviklingen, mens arealdelen viser sammenhengen
mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Arealdelen angir rammer og betingelser for tiltak og arealbruk, og hvilke hensyn som må
ivaretas ved disponeringen av arealene. De viktigste dokumentene i kommuneplanens arealdel
er plankartet og kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer. Disse dokumentene er
juridisk bindende. Dersom kart og bestemmelser ikke samsvarer, gjelder kartet over
bestemmelsene. Plankartet viser nåværende forhold og fremtidige områder som kan bygges
ut, og bestemmelser og retningslinjer fastsetter rammer for områdene og videre planarbeid.
Planbeskrivelse og konsekvensutredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger av
byggeområdene. Konsekvensutredningen omtaler alle nye utbyggingsområder.
Ny plan- og bygninglov
Ny plan- og bygningslov trådte i kraft i 2009. Lovens formål er kort fortalt å fremme en
bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.
Dette gjør at områder som universell utforming, folkehelse, miljøvern og klimatilpasning nå
får mer oppmerksomhet. Hensynssoner er et nytt plangrep som har kommet med den nye
loven. Hensynssoner kan sees på som et lag som legges på toppen av de ulike arealformålene,
og viser til ulike hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. Gjeldende
arealdel ble vedtatt i 2007, og er utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov. Det er derfor
behov for en oppdatering til gjeldende lovverk.
-

Planprosessen og politiske vedtak
Tidslinje av planprosessen og politiske vedtak vises nedenfor; FS = behandling i
Formannskapet eller Strategi og plan, KS = behandling i Kommunestyret

Beskrivelse av saken
Planforslaget
-

Planforslaget som foreligger til behandling er merket sluttbehandling, og består av:
- Plankart
- Kommuneplanbestemmelser
- Planbeskrivelse
- Konsekvensutredning av nye utbyggingområder
- Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2017)
- Begrenset høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2018)
- Temakart – adkomstvei til alle nye utbyggingområder
Endringer etter 1.gangsbehandling (2017) og 2. gangsbehandling (2018)
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling
Kart
1. Ny båndleggingssone for Ringeriksbanen/E16 og Områderegulering Hønefoss
2. Boligområder tatt ut av planforslaget etter innsigelser: B3 (Tyristrand), B7
(Trygstad), B17 (Heradsbygda), B18 (Hensmoen), B21-B25 (Haugsbygd) og
Pukerudhagen (Sokna) ble justert.
3. Fritids- og turistformål er tatt ut av planforslaget etter innsigelse: FT2 (Nes i Ådal)
4. Næringsområder er justert etter innsigelser: N3 (Ringmoen) og N2 (Hensmoen,
kun avgrenset)
5. Fremtidige sykkelveier i Soneplan Hønefoss er lagt inn inn i plankartet
6. Boligområde B13 (Almemoen) er tatt ut av kartet og tilbakeført til LNF-område
på bakgrunn av fare for kvikkleireskred
7. Kommunedelplaner vises som hvite områder i kommuneplanen (Krakstadmarka,
Ådalsfjellene)
Kommuneplanbestemmelser
8. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) § 5.4 - ny
9. Overvann § 5.6 – ny
10. Tilgjengelighet og universell utforming § 5.9 – ny
11. Jordfaglig vurdering § 5.14 – ny
12. Lekeareal i tettbygde strøk § 5.1.7 – ny
13. Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan § 12.4.4 - ny
Konsekvensutredning av nye utbyggingområder
14. Konsekvensutredningen er presisert og det er gjort en ROS-analyse for de nye
utbyggingsområder
De viktigste endringer etter 2.gangsbehandling (2018)
Kart
1. Justert båndleggingssone for Områderegulering Hønefoss
2. Område B19 (Klekken gartneri) er tatt ut etter vedtak av formannskapet
22.05.2018
3. Hensynssonen for Nikkelverket er justert til å følge avgresningen i Regional plan
for kulturminnevern i Buskerud (Kulturminnekompasset)
4. Kvikkleireområder for Hønefoss er justert etter utredninger utført av Bane NOR i
forbindelse med Fellesprosjektet
5. Kommunedelplan for E16 Nymoen – Eggemoen er lagt inn i plankartet etter
vedtak i Kommuenstyret 11.10.2018
6. Hensynssone for Kjerraten er lagt inn
Kommuneplanbestemmelser
7. Mindre endringer
Konsekvensutredning av nye utbyggingområder
-

8. Utarbeidet et temakart – adkomstvei til alle nye utbyggingsområder etter
innsigelse fra Statens vegvesen
9. Utredet trafikksituasjonen i alle nye utbyggingsområder grundigere

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikringen av planforslaget, og
for å imøtekomme høringsuttalelser.
Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.05.2017-17.08.2017. Det
kom inn totalt 67 uttalelser som følger vedlagt: Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens
kommentar. Planforslaget lå til begrenset høring og offentlig ettersyn i perioden 01.06.201801.07.2018. Det kom inn totalt 19 uttalelser, som følger vedlagt: Begrenset høring og offentlig
ettersyn m/rådmannens kommentar.
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedleggene. På bakgrunn av
innsigelser, merknader og revisjon av konsekvensutredningen er enkelte områder trukket ut av
planforslaget. I etterkant er det kommet spørsmål fra forslagstillerne om bakgrunnen for disse
beslutningene. Videre følger en kort redegjørelse over vurderingene som er gjort for disse
områdene:
 B19 (Klekken gartneri) ble vedtatt tatt ut av planen ved politisk behandling i
Formannskapet 22.05.2018.
 B17 (Heradsbygda) fremmet Fylkesmannen i Buskerud innsigelse til, men ble av
rådmannen vurdert tatt ut begrunnet i kartlegging av bynære friluftsområder.
 Åsa er ikke et satsningsområde i kommuneplanens arealdel, da det ikke tilfresstiller
kravene for et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel.
 B21 (Klekken økogrend) ble tatt ut av planen på grunn av innsigelse fra
Fylkesmannen i Buskerud.
 B18 (Vågård) ble tatt ut av planen på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen i
Buskerud.
 Knestangåsen ble ved politisk behandling i Formannskapet 25.04.2017 vedtatt ikke å
være en del av kommuneplanens arealdel.
 Veme som satsingsområde i kommuneplanens arealdel er ikke imøtekommet, da det
ikke tilfresstiller kravene for et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel.
 04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen og 06 Masseuttak Gravlimoen ble ved politisk
behandling vedtatt ikke å skulle inn i planen av Formannskapet 22.05.2018.
 B13 (Almemoen) er tatt ut av kommuneplanens arealdel grunnet rasfare.
 Gnr/bnr 130/51 (Haugsbygd) ble utredet på feil grunnlag ved grovsilingen. Denne er
nå behandlet på lik linje med alle andre områder, og er vurdert til ikke å skulle inn i
kommuneplanens arealdel. Se vedlegg 13.
For nærmere informasjon om innspillene, se vedlegg.
Innsigelser
Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat
og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved 1. gangsbehanding (høring og
offentlig ettersyn). For nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og
kommentarer til høringsuttalelsene. Innsigelsene er kort oppsummert i saksutredning til

-

2. gangsbehandling (begrenset høring og offentlig ettersyn). Her ble alle innsigelser trukket,
med unntak av innsigelsen fra Statens vegvesen.
Ringerike kommune hadde sitt første møte i regionalt planforum 24.05.2017 for å gjennomgå
planforslaget. Her ble metoden for konsekvensutredningen gjennomgått med alle overordnede
myndigheter – Statens vegvesen møtte ikke. I etterkant av 1. gangsbehandling sendte
kommunen brev til Statens vegvesen 20.12.2017, der det ble bedt om en nærmere redegjørelse
for innsigelsen.. Det ble avtalt et internt møte med Staten vegvesen (31.01.2018), hvor partene
ikke kom til enighet om detaljeringsnivået i kommuneplanens arealdel.
16.05.2018 ba Ringerike kommune om et nytt møte i regionalt planforum for å få løst opp i
alle innsigelser, og her ble alle innsigelser løst opp, med unntak av innsigelsene fra Statens
vegvesen. Det ble derfor avtalt enda et nytt møte i regionalt planforum, med Ringerike
kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune 14.06.2018. Statens vegvesen
avlyste også dette møtet. Det ble så avtalt et nytt regionalt planforum 12.09.2018, hvor
partene heller ikke kom til enighet. 10.10.2018 ba Buskerud fylkeskommune om et møte med
Ringerike kommune for å diskutere en mulig løsning. Dette forslaget til løsning ble presentert
for Statens vegvesen i møte 23.10.2018, og i brev 06.11.2018 ble innsigelsen trukket.
Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er innsigelsene nå
trukket, og kommunestyret kan dermed vedta kommuneplanen slik den nå foreligger.

Planforslaget
Kommuneplanens arealdel skal ha et overordnet, langsiktig og helthetlig perspektiv. Det kan
derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større sammenheng ikke
er å anbefale. Innspillsrundene er mottatt uten forbehold fra kommunen, noe som vil si at det
er vurdert svært mange nye utbyggingsområder. Utbyggingsmønsteret er vurdert blant annet
ut fra følgende kriterier som lave samfunnskostnader til infrastruktur, begrenset behov for
privatbiltransport, mulighet for god kollektivtransport, bevaring av produktive
jordbruksarealer, bevaring av den "grønne" hovedstruktur og god landskapstilpasning, samt
attraktivitet. De nye utbyggingsområdene består av:
 20 framtidig boligområder
 4 næringsområder
 3 utvidelser av masseuttak
 2 områder for fritidsbebyggelse
 1 utvidelse av campingplass (fritidsformål)
20 nye boligområder
I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at kommunen skal planlegge for at 70
prosent av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss-området, og 30 prosent i de prioriterte
lokalsamfunnene: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/
Tyristrand. Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger
også andre steder i kommunen. Innspillsrunden til kommuneplanens arealdel (2013) ble
gjennomført før kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt.
En stor del av områdene hvor det foreslås framtidige boliger er i allerede eksisterende
tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby,
Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne utbyggingen/fortettingen er etter
kommunens oppfatning i tråd med overordnede føringer om samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, herunder statlige planretningslinjer og regionale planer. Det er lagt stor
vekt på å videreutvikle boligområder i Hønefoss-området og i de prioriterte lokalsamfunnene.
-

Arealbruk og transport henger sammen og bevisst arealbruk som reduserer transportbehovene
er også klimavennlig arealforvaltning.
Områderegulering Hønefoss (byplanen) ivaretar arealutvikling i kjernen av Hønefoss.
4 nye næringsområder
I forslag til ny arealdel ligger det inne fire områder for fremtidig næringsvirksomhet:
Ringmoen, to områder på Hensmoen og Veienmarka. Forslagene til framtidige
næringsområder ligger i tilknytning til eksisterende næringsområder (med unntak av
Ringmoen), og har overordnet sett få negative konsekvenser. Områdene skaper ikke nye
transportbehov til områder som ikke har dette i dag, utover en økning av arbeidsplasser i de
angitte områder og transport til og fra disse.
3 utvidelser av masseuttak
Det er tre områder til dette formålet; Nes i Ådal, Sokna og Hensmoen. Dette er eksisterende
uttak som skal utvides. Disse forslagene er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor
det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. Ringerike kommune har store
grusressurser av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en videreutvikling av
eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre foreslåtte områdene
ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av masseuttak kreves
reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser vil da behandles i
detaljreguleringen.
2 nye områder for fritidsbebyggelse
Ringerike er en hyttekommune, med hovedvekten av hyttene lokalisert i Ådalsfjella som
omfattes av egen kommunedelplan. I foreliggende arealplan er det lagt inn fremtidig
fritidsbebyggelse på Nes og utvidelse av eksisterende hyttefelt på Langtangen ved Samsjøen.
1 utvidelse av campingplass
Det er lagt inn ett fremtidige område for fritids- og turistformål på Buttingsrud camping
(langs E16 ved Sperillen).
Hensynssoner
Kommuneplanens arealdel kan gjennom hensynssoner vise til ulike hensyn og restriksjoner
som har betydning for bruken av arealene. Det er gitt egne bestemmelser til hensynssonene.
Hensynssonene legger føringer for fremtidige detaljplaner eller tiltak innenfor områder avsatt
til hensynssoner.
Kommuneplanebestemmelsene
Kommuneplanbestemmelsene har gjennomgått en revidering siden 1. gangsbehandlingen.
Dette innebærer omformuleringer og presiseringer. I tillegg er det kommet nye bestemmelser,
som er i tråd med overordnede føringer. I starten av dokumentet listes det opp gjeldende
normer, veiledninger og forskrifter som legger føringer for kommuneplanarbeidet.
Sluttbehandling
Det er viktig i store planprosesser at kommunen forholder seg til tidligere vedtak, og ikke
åpner for omkamper. Dette for å sikre en fremdrift i planarbeidet, og unngå
forskjellsbehandling av innspill til kommuneplanens arealdel. Formannskapet vedtok
25.04.2017 at det ikke skal åpnes for nye arealbruksinnspill ved høring og offentlig ettersyn.

-

De overordnede myndighetene har i sine innspill også uttrykt at innsigelsene til planen er
trukket med forbehold om at planen vedtas slik den foreligger. Planforslaget slik det i dag
foreligger er i prinsippet utdatert med tanke på overordnede føringer og føringene i
kommuneplanens samfunnsdel – dette henger sammen med tiden det har tatt å utarbeide
planen, og det faktum at samfunnsdelens føringer for arealutvikling og fordeling av
befolkningsvekst ikke lå til grunn da arealbruksinnspill ble innhentet. For at Ringerike
kommune skal komme videre i sitt planarbeid og få startet prosessen med ny planstrategi, er
det derfor avgjørende at vi nå får et vedtak av kommuneplanens arealdel.
Kommunal planstrategi vil ta for seg en vurdering av behov for revidering og oppstart av nye
planarbeider. Kommunal planstrategi skal være vedtatt senest ett år etter konstituering av nytt
kommunestyre.
Rådmannens vurdering
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas slik den nå
foreligger.
Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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18.
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Kommuneplanensarealdel2018- 2030
Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (201 7)

Forord
Høringog offentlig ettersynav planforslaget
Kommuneplanens arealdel 201 8- 2030 var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai – september 2017. Det er ved høring og offentlig ettersyn at statlige
og regionale myndigheter kan fremme innsigelse til pla nforslaget. Privatpersoner og andre kan komme med merknader til forslaget. Det kom inn en rekke
høringsuttalelser til planforslaget. I dette dokumentet er hver enkelt uttalelse oppsummert og kommentert av rådmannen. Derso m rådmannen anbefaler at
det skal g jøres endringer i planforslaget som følge av uttalelsen, e r dette angitt i egen kolonne. Uttalelsene er sortert etter følgende type uttaleparter:
Statlige og regionale myndigheter
Nabokommuner
Ringerike kommune, interne fagområder
Lag og foreninger
Lokale politiske partier
Private

Innsigelser
For å sikre at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt, kan statlige fagmyndigheter og fylkeskommune fremme innsigel se til planforslaget.
Nabokommuner har innsigelsesrett når planen påvirker viktige for hold i nabokommunen. En innsigelse skal begrunnes og gjøre rede for de statlige
føringene som ligger til grunn for innsigelsen. Dersom kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen, skal fylkesmannen mekle. Der som innsigelsen står ved lag
etter at kommunestyret har behandlet planen, så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes til fylkesmannen, og videre til
Kommunal - og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementet s avgjørelse kan ikke påklages. Ved høring og offentlig ettersyn foreligger det
innsigelse fra fem myndigheter:
Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
Norges vassdrags- og energidirektorat
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Statens vegvesen som fylkeskommunal vegmyndighet
Statens vegvesen som statlig vegmyndighet

Samordningsforsøk
Buskerud deltar i regjeringas forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser. I dette forsøket skal fylkesmannen som samordningsmyndi ghet påse
at innsigelser fra statlige fagetater er tydelig forankra i lov, forskrift eller retningslinjer. Fylkesmannen skal også samordne planfaglige råd. Fylkesmannen
skal foreta en samla vurdering av alle innsigelser, og ta stilling til hvilke innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen har anledning til å avskjære en
innsigelse på visse betingelser.
Buskerud fylkeskommune og State ns vegvesen som fylkeskommunal vegmyndighet er ikke en del av samordningsforsøket. Fylkesmannen i Buskerud har i
denne saken vurdert innsigelsene som er fremmet av Statens vegvesen som statlig vegmyndighet, Norges vassdrags - og energidirektorat og
Fylkesmannen. Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å avskjære noen av innsigelsene, og mener planforslage t strider mot nasjonale og viktige
regionale interesser. Fylkesmannen forutsetter at kommunen følger opp innsigelsene, og samarbeider med de ulike etatene for å finne løsninger. Dersom
partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene.
Oppsummering

Rådmannens kommentar

Endringer

Forkortelserbrukt i dokumentet
RK = Ringerike kommune , KU = Konsekvensutredning , ROS = Risiko- og sårbarhet , Pbl. = Plan- og bygningsloven
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Statlige og regionale myndigheter
Endringer

1. Samordnet uttalelse fra regionale myndigheter v/ Fylkesmannen
Bakgrunn: Buskerud er en del av forsøksprosjekt med
samordning av statlige innsigelser, som er videreført til
31 .12.1 7. Fylkesmannen har samordningsansvar for
innsigelser, og skal påse at innsigelser er forankret i lov,
forskrift eller retningslinjer. Fylkesmannen skal gjøre en
samlet vurdering av alle innsigelser, og ta stilling til hvilke
som skal fremmes.

Oppsummering: Fylkesmannen oppsummerer
uttalelsene fra følgende etater: Statens vegvesen,
Norges vassdrags- og energidirektorat, Bane Nor,
Direktoratet for mineralforvaltning, Forsvarsbygg og
Mattilsynet.

Samordning: Statens vegvesen, NVE og Fylkesmannen i
Buskerud har fremmet innsigelse. Fylkesmannen finner
ikke grunnlag for å avskjære noen av innsigelsene, og
mener planforslaget strider mot nasjonale og viktige
regionale interesser. Viser til de konkrete uttalelsene, og

Kart

Best.

Samordnet uttalelse fra regionale myndigheter v/Fylkesmannen
i Buskerud tas til orientering.

Konkret oppsummering og kommentarer til de enkelte
høringsuttalelser er gjort for hver enkelt fagetat, videre i dett e
dokumentet.

Rådmannen er enig i at planforslaget med fordel kunne vært
drøftet i planforum før høring og offentlig ettersyn.
Kommuneplanens samfunnsdel var imidlertid oppe i planforum
13.01 .201 5. Samfunnsdelen inneholdt blant annet konkrete
føringer for arealdelen (kap. 5 Effektiv arealdisponering). Ved
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at disse må gjennomgås av planmyn digheten for å få full
oversikt / informasjon.

fylkeskommunens behandling av samfunnsdelen, 28.01 .201 5,
ble det gitt positive tilbakemeldinger.

Videre prosess: Fylkesmannen forutsetter at kommunen
følger opp innsigelsene og samarbeider med etatene for
å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er
det den enkelte fagetat som kan trekke inn sigelsene. Om
partene ikke blir enige, oversendes saken Fylkesmannen
etter ordinære rutiner (pbl. § 5 og 6).

Rådmannen vil også påpeke at organiseringen av planforum
dessverre ikke fungerer godt nok. Det er ofte vanskelig å avtale
møter, og kommunen har fortsatt ikke mottatt referat fra møtet i
planforum 24.05.1 7. Viser til kjøreregler for planforum hvor det
står at det skal skrives referat fra møtene, som fortrinnsvis
sendes ut seinest 1 uke etter møtet.

Merknader til planprosessen: I samordningsforsøket er
regionalt planforum løftet fram som en viktig arena for å
drøfte planforslag. Forslag til ny arealdel for Ringerike ble
diskutert i planforum 24.05.1 7, etter at planen ble sendt
på høring. Flere av innsigelsene kunne vært unngått om
planforslaget hadde blitt tatt opp i planforum før offentlig
ettersyn. Fylkesmannen imøteser nærmere kontakt med
kommunen om videre arbeid med arealdelen.
Kart

2. Bane Nor
1. Bane NOR er svært kritisk til omfang og plassering av
nye boligområder, og kan ikke se behov for å avsette
nye boligområder utenfor Hønefoss da det allerede
er betydelige arealreserver her.
2. Flest mulig skal kunne komme seg effektivt og sikkert
til/fra Hønefoss stasjon, primært gående, syklende

1. Flere av innsi gelsene til fylkesmannen er tatt til følge, og
flere av områdene som la opp til utbygging utenfor
sentrums sonen er tatt ut av planforslaget. Den fremtidige
områdeplanen for Hønefoss sentrum vil mer detaljert ta for
seg dette.

Best.

B3 , B7, B1 7, B1 8, B21 ,
B22, B23, B24 og B25
er tatt ut

2. Da innsigelsene fra fylkesmannen er tatt til følge vil
størsteparten av boligutviklingen skje som fortetting nær
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eller med buss. Da må boligutvikling skje som
fortetting i og i nær tilknytning til sentrum.

tilknytning til Hønefo ss sentrum. Dette bygger opp under de
nasjonale føringene.

3. Det bør differensieres i krav til uteoppholds areal og
lek eplass mellom sentrale og rurale områder (framfor
å åpne for dispensasjon fra krav). Det er ikke
hensikts messig å regulere et spesifikt areal til lek;
dette bør inngå i uteoppholdsarealet i de sentrale
områder, spesielt rundt knute punktene. Krav til
størrelse på nærlekeplass bør vurderes, særlig i
sentrum/tettbygd strøk.

3. Dette innarbeides i bestemmelsene. Kommunen legger
opp til en bestemmelse som stiller lavere krav til
uteoppholdsareal og lekeplass i sentrumsområder/
tettbygde strøk. I sentrumsområder og tettbygd e strøk skal
det fremfor etablering av nye lekeplasser, prioriteres
opprustning og utvidelse av eksisterende lekeplasser.
Lekeplass bør være i umiddelbar nærhet, maksimalt 200 m
fra bolig.

4. Det er lite realistisk at videre boligutbygging f.eks. i
Heradsbygda, vil muliggjøre kollektivtilbud som ikke
eksisterer i dag, slik det vises til i planforslaget.

4. Heradsbygda og Haugsbygd er satellitter til Hønefoss, og
kommun en ønsker på sikt å bygge ut områdene, og ved
dette bedre bussforbind elser og legge mer til rette for
gående og syklende.
5. Dette er innarbeidet i kommunedelplan for Krakstadmarka,
og vil følges opp her.

5. Det bør være et rekke følgekrav at bussforbindelse
mellom Krakstadmarka og Hønefoss stasjon skal
være etablert før det kan gis byggetillatelse for nye
boliger i området. Det samme bør gjelde gang - og
sykkelbro over Storelva.
6. Viser til krav til planlegging i nærheten av jernba nen
(veileder og tekniske regelverk ).

6. Tatt til etterretning.

7. Kommuneplanen bør ta inn arealdisponerin ger som
ligger klare fra Fellesprosjektet, herunde r oppdaterte
linjeføringer og omdisponeringer ved Hønefoss
stasjon. Det vil være behov for etablering av
hensetting for IC- togsett vest for Hønefoss.

7. Denne fastsettes med båndle ggingssone i påvente av ny
plan, jf. Pbl § 11- 8 d, og tilknyttes bestemmelse.

8. Bane NOR eier større arealer ved dagens stasjon,
avsatt til baneformål i kommune planen. Med ny

8. I kommuneplanen avsettes dette formål et til
sentrumsformål, og vil utredes nærmere i områderegulering
Hønefoss.

§ 6.1 .7
revideres

Hensynssone over
Fellesprosjektet

§ 1 2.4.4

Stasjonsbygningen er
vist som
sentrumsformål.
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stasjon vil gjenværende baneformål, herunder
dagens stasjons bygning, kunne nyttes til andre
formål. Oppfordrer til tett dialog for å vurdere om
framtidig arealbruk kan fastsettes i denne
kommuneplanrevideringen.
9. Ringeriksbanen vil gi økt behov for innfartsparkeri ng
for bil og sykkel. Kommuneplanen bør vurdere om
arealer kan settes av til dette.

9. Dette vil klargjøres i en senere prosess med
områderegulering Hønefoss . Det er blant annet utarbeidet
en sykkel- og parkeringsstrategi som grun nlagsdokument
for o mråderegulering Hønefoss.

3. Buskerud Fylkeskommune

Kart

Best.

Hensynssone i påvente
av områdeplan

§ 1 2.4.4

Fylkesutvalget fattet vedtak om høringsuttalelse
23.08.201 7, oppsummert:
1. Svært viktig at Ringerike får et oppdatert planverk.
2. Arealbruk må tydeligere støtte opp om å skape et
godt kundegrunnlag for Ringeriks banen for å sikre at
banen omsider realiseres. Må derfor prioritere
boligvekst rundt stasjonen/Hønefoss sentrum.
Fraråder følgelig nye store boligområder i
Haugsbygd og Herad sbygda i denne revisjonen.
Anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene
vurderes etter at områdeplan for Hønefoss er vedtatt
og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og
transportsystem. Ringerike bør legge opp til en rask
rullering av kommune planen etter at områdeplan er
vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett.
3. Forventer at Ringerike prioriterer områdeplan for
Hønefoss. Anbefaler at kommunen tar aktivt grep om
arealene i Hønefoss sentrum og båndlegger området
i påvent e av vedtak av områdeplanen. Kommunen
kan på en god måte håndtere planer og tiltak som
kommer opp mens arbeidet pågår.

1. Kommunen tar dette til orientering.
2. Viser til innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud, som tas til
følge. Boligbehov i øvrige tettsteder vil prioriteres ved neste
revidering. Kommunen vil vurdere revisjon av
kommuneplanen ved utarbe idelse av kommunal
planstrategi.

3. Kommunen arbeider på nåværende tidspunkt mye med
områd eplan for Hønefoss, og i kommune planens arealdel
vil dette planområdet båndlegges i påvente av vedtatt
områdeplan, jf. Pbl §11- 8 d.
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4. Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon
i Hønefoss og begrense nye byggeområder utenfor
sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.
5. Forutsetter at kommunen følger opp regionale
føringer i regionale planer i kommuneplanen. Ber
kommunen tydeliggjøre de regionale planene som
gjelder for kommunen og hvordan disse er ivaretatt i
planen.
6. Fremmer innsigelse til områdene B7 o g N2 pga.
konflikt med automatisk fredete kulturminner. B7:
Boligområde på Trygstad, Hønefoss pga. konflikt
med automatisk fredet gravfelt og gravhaug, samt
kulturmiljø med svært høy verneverdi. N2:
Næringsområde ved jernbanen Hensmoen pga.
konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.
7. Slutter seg til faglige råd i saksframlegget, ber
kommunen innarbeide disse i planen.
8. Planen legger opp til nedbygging av 115 daa
fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar jord og 47 daa
innmarksbeite til boligformål. Ber kommunen
revurdere arealbruken av disse områdene.
Oppfordrer til å sørge for erstatningsjord med
tilsvarende produksjonsevne for arealene som
absolutt må gå tapt.

4. Områdeplanen for Hønefoss tar for seg disse utfordringene.
Her vil flere temaer belyses nærmere enn det gjør i
kommunepla nens arealdel.
5. Kommunen innarbeider dette tydeligere i planbeskrivelsen,
kap. 4.

Faglige råd fra saksframlegg et:

Faglige råd fra saksframlegget:

-

-

Dette samordnes i konsekvensutredningen, med tilhørende
ROS- analyse.

-

Dette vil beskrives nærmere i planbeskrivelsen, og området
vil båndlegge s med hensynssone, jf. Pbl §11- 8 d.

-

Utbyggingsmønster og transportsystem må
samordnes for å oppnå effektive løsninger og
redusert transportbehov.
Kommunen må ta stilling til og beskrive hvordan
områderegulering for Hønefoss skal samordnes med
kommuneplanen. Området bør båndlegges i påvente
av planvedtak.

6. Innsigelsene tas til følge, og område B7 fjernes i sin helhet
fra planen. Arealformålet på område N2 innsnevres slik at
det ikke berører det automatisk fredete fangstanlegge t.

B7 fjernes fra kartet, og
N2 innsnevres.

7. Disse kommenteres til sist i denne uttalen til
fylkeskommunen.
8. Disse tallene oppdateres etter at innsigelsene er tatt til
følge, og disse tallene vil da endres. Kommunen tar dette til
etterretning.

Hensynssone i påvente
av områdeplan

§ 12.4.4
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bør vurdere å sikre spesielt verdifulle automatisk
fredete kulturminner i arealdelen, ved bruk av
hensynssone H730.
FT2 Utmarksturisme/fiske ved Begna, Nes i Ådal, kan
potensielt være i konflikt med automatisk fredet
gravfelt. Fylkeskommunen vil kunne ha innsigelse til
eventuell regulering her, dersom gravfeltet ikke
hensyntas.
Vedtaksfredete og forskrifts fredete kulturminner i
Ringerike bør nevnes i planbeskrivelsen kap. 4.5.
Positivt at verneverdige kulturmiljøer oppført i
Kulturminnekompasset vises som hensynssoner. Gjør
oppmerksom på at Kjerraten i Åsa, Veien og Oppen
ikke er avmerket som hensynsoner, ber om at disse
legges inn.
Ber kommunen se til at avgrensning av kulturmiljøet
Steinssletta - Norderhov følger avgrensning i regional
plan.
Bygningen til Statens kartverk bør merkes som
hensynssone (verneklasse 2 i landsverneplan for
miljøvernsektoren).
Kan vurdere å legge til kulturminner i
bestemmelsenes opplisting av hva en skal ta hensyn
til i plan - og byggesaker.
Anbefaler at fredet bebyggelse etter
kulturminneloven markeres i plankartet, med
bestemmelse om at de er fredet.
Anbefaler at listeførte kirker synliggjøres, og at
meldeplikt etter kulturminneloven § 25 tas med i
bestemmelsene. Viser til uttalelse fra Riksantikvaren
angående kirkesteder.
Viser til vedlegg med oversikt over fredete
kulturminner i Ringerike, samt forslag til

-

De største områdene er innarbeide t i plankartet, og gitt
tilhørende bestemm else.

Hensynssone H730

-

Dette tar kommunen til etterretning.

-

Tar dette til orientering.

-

Kommunen tar dette til etterretning , og innarbeider dette
delvis.

Hensynssone H570

-

Kulturmiljøet følger avgrensing i regional plan.

Hensynssone H570

-

Dette er lagt inn.

-

Dette er innarbeide t i planbestemmelsene.

§ 1 2.4.2

Hensynssone H570

§§ 5.1 og 12.3.2
-

Dette er delvis gjennomført.

-

De synliggjøres ved arealformål, og noen med
hensynssoner.

-

Tar dette til etterretning.

Hensynssone H730

§ 12.4.2

§ 5.1

§ 5.1
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-

bestemmelser. Avgrensning framgår i databasen
Askeladden.
Ber om møte for å finne løsninger på innsigelsene,
samt gjennomgang av øvrige punkter i vedtaket og
faglige råd fra saksframlegget .

-

Kommunen imøtekommer innsigelsene, og flere av
merknadene, og ser ikke behovet for et møte på dette
tidspunktet. Viser til regionalt planforum.
Kart

4. Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet skal fremme og sikre samfunnsmessig
forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene jf.
mineralloven. Viser til Nasjonale forventninger hvor det
bl.a. står at regjeringen forventer at: (…) kommunene
sikrer tilgjengelighet til gode mineralf orekomster for mulig
utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på
byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.

Tas til orientering.

1. Forvaltning av mineralressurser er ikke bare å avsette
nye områder for råstoffutvinning. Kommunen bør
unngå å båndlegge registrerte ressurser gjennom
arealbruk som bygger ned forekomster, eller legger
andre begrensninger for framtidig utnytting.
2. Hønefoss- området har grus - og pukkressurser av
svært god kvalitet av bl.a. regional og nasjonal
betydning. Vekst i Ringeriks - og Oslo regionen gir
behov for byggeråstoff av rett kvalitet. Det er
avgjørende at ressursene tas ut og forvaltes i et
langsiktig perspektiv.
3. Direktoratet er positiv til at utnytting av eksisterende
uttak er prioritert framfor å åpne nye områder, og er
opptatt av at forekomster med igangsatt drift utnyttes
best mulig.
4. Område for råstoffutvinning på Kilemoen er redusert
ift. gjeldende kommuneplan. Bakgrunnen for dette

1. I revidert plankart er nasjonalt og regionalt viktige
forekomster markert med hensynssone råstoffutvinning.
Hensikten er å synliggjøre ressursene. Noen av
forekomstene er avsatt til råstoffutvinning, mens andre er
avsatt til LNFR.

Best.

2. Flere nylig vedtatte re guleringsplaner for uttak, samt noen
under arbeid. Dekker behovet i lang tid. Anser at det per nå
ikke er behov for å åpne nye områder. Kommunen er i gang
med en overordnet plan for masseforvaltning, herunder
uttak av byggeråstoff. Hensynssone for sikring av
mineralressurser er lagt inn på Eggmoen.
3. De fleste uttak med igangsatt drift har i nyere tid fått vedtatt
reguleringsplan som gir et godt grunnlag for videre drift.
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burde vært omtalt. Direktoratet har vært i kontakt
med kommunen og fått avklart bakgrunnen (vedtatt
områderegulering for Kilemoen sanduttak 06.04.1 7
innebærer redusert uttaksområde av hensyn til
nasjonalt viktig naturmangfold). Etter direktoratets
vurdering gir reduksjonen begrensninger for optimal
utnyttelse av en nasjonalt viktig ressurs, men
endringen medfører ikke båndlegging av ressurser.
5. I planbeskrivelsen står det at kommuneplan bestemmelsene åpner for at det på regulerings nivå
kan reguleres inn lokale uttak ved behov. Dette er
hensiktsmessig da transportkostnader øker i takt
med avstand mellom uttak og der massen skal
anvendes. Direktoratet kan ikke se at dette er tatt inn
i bestemmelsene, og mener dette bør framgå i § 1.7
Råstoffutvinning.

4. Rådmannen er enig i at reduksjonen på Kilemoen burde
vært omtalt nærmere i planforslag et. Bakgrunnen var at
reduksjonen skjedde i samme periode som sakspapirene til
kommuneplanen ble levert til politisk behandling.

5.

Kommunen imøtekommer dette innspillet og omtale av
lokale uttak tas inn i bestemmelsene om råstoffutvinning.

5. Forsvarsbygg
1. Forsvaret har anlegg og virksomhet i Ringerike, men
er ikke nevnt i høringsdokumentene.
2. Forsvarsbygg har et godt samarbeid med Statens
vegvesen ifm. kommunedelplan for E16 Eggemoen Nymoen/Hensmoen. Her er det opprettet dialog om
løsninger for E16 ved forsvarets leir på Eggemoen.
3. Viser til veileder for ivaretagelse av Forsvarets
arealbruksinteresser.

Kart

Best.

Kart

Best.

1. Kort omtale av forsvarets anlegg og virksomhet tas inn i
planbeskrivelsen.
2. Tas til orientering. Kommunedelplan for E16 Eggemoen –
Nymoen/Hensmoen ble vedtatt av komm unestyret
11.10.201 8, sak 112/1 8.
3. Tas til orientering.

6. Fylkesmannen i Buskerud
1. Kobling mellom KU og plankart : Noen områder er
ikke tatt med i planforslaget, og noen er endret.
F.eks. er dyrka mark for noen områder tatt ut, mens
det i KU står som svært negativt at byggeområdet

§ 6.7

1. Rådmannen ser at koblingen mellom plankart og KU burde
vært tydeligere, bl.a. når det gjelder feltnavn og at endelig
planbeskrivelse burde ha en oppdatert KU som ku n
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omfatter dyrka mark. KU bør kun omfattet arealer
som foreslås i arealdelen. Feltnavn me d kobling til KU
ville vært en fordel.
2. Nasjonale føringer : Viser til nasjonale føringer for
samordna bolig - , areal - og transport planlegging,
nasjonale mål om reduserte klimagassutslipp og
redusert omdisponering av dyrka mark. Konkret vises
det til:
- Parisavtalen
- Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning
med EU. Meld. St. 13 (201 4- 2015).
- Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , areal og transportplanlegging (2014).
- Nasjonal jordvernstrategi (2015).
- Kommunal - og moderniserings departe mentets
avgjørelse 07.03.17 om kommunedelplan for
Krakstad marka. Departementet sier det er viktig å
legge til rette for fortetting og transformasjon i
eksisterende byggesone, samt å begrense nye
byggeområder utenfor sentrum. Depart ementet viser
til viktigheten av kommune planen og
områderegulering for Hønefoss for å få en samla
vurdering av fortettingspotensial og behov for nye
byggeområder.
3. Arealdisponering : Det er foreslått en rekke nye
boligområder, samtidig som det er dokumentert et
betydelig utbyggingspotensial i gjeldende
kommuneplan, spesielt i Hønefoss. Det blir feil å
legge til rette for til dels store bilbaserte
utbyggingsområder utenfor byområdet f or å kunne
styre utvikling til Hønefoss, og for å bygge opp under
ny stasjon /kollektivknutepunkt. Av hensyn til
nasjonale føringer for samordnet areal - og

omhandler foreslåtte arealer. Dette er innarbeidet, og
feltnavn er innarbeidet i både KU og plankart.

2. Omtale av nasjonale mål og føringer oppdateres i
planbeskrivelsen.

3. Rådmannen imøtekommer innsigelsene fra fylkesmannen,
og tilbakefører områdene i tråd med gjeldende
kommuneplan , med unntak av B20, B26 og B6 (etter dialog
i Regionalt planforum) . Her har fylkesmannen trukket
innsigelsen ved begrenset høring og offentlig ettersyn.

Tilbakeføre B 21 - B2 5,
B17, B18 , B7 og B3.
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transportplanlegging og nasjonale føringer for
redusert klimagassutslippene, fremmer
fylkesmannen innsigelse til følgende områder:
- B20, B21 , B22, B23, B24, B25 og B26
(Haugsbygd)
- B17 (Heradsbygda)
- B6 og B7 (Trygstad)
- B18 (Hensmoen)
- B3 (Tyristrand)
For B3, B22, B23, B24 og B25 begrunnes
innsigelsene også med nasjonale jordvern føringer.
Ber om at områden e tilbakeføres til LNFR i tråd med
gjeldende kommuneplan.
4. Boliger Klekken gartneri (B19) : Anbefaler sterkt at
B1 9 blir tilbakeført til LNFR i tråd med gjeldende
kommuneplan. Fremmer ikke innsigelse siden
området ligger inneklemt, men mener likevel det er
uheldig å fortette her. Om gartneriet skal avvikles bør
området dyrkes opp.
5. Nakkerud, Tyristrand, Ask, Åsa og Hallingby : På
bakgrunn av at det ikke er åpna for spredt
boligbebyggelse i disse områdene, og at det er
begrenset med boliger det er åpnet for, fremmes
ikke innsigelse. Fylkesmannen vil likevel fraråde B4,
B5, B29 og B30, og anbefale at disse endres til LNFR
i tråd med gjeldende kommuneplan. Områdene
grenser til dyrka mark, med de konsekvenser det kan
få for drift av landbruksarealer (støy, lukt og støv i
boligområder). Områdene utgjør skogteiger
inneklemt av landbruksarealer som er viktig å ivareta
av hensyn til kulturlandskap.
6. Pukerudhagen : Ca 200 daa har vært avsatt til boliger
i lengre tid uten å bli realisert. Østre del består av ca

4. I tillegg til fylkesmannens anbefaling om tilbakefø ring av
Klekken gartneri til LNFR, er det også en rekke negative
høringsuttalelser fra beboere i området knytta til
boligbygging i Haugsbygd generelt og ved Klekken gartneri
spesielt. Likevel ønsker rådmannen å fremme dette
området som fremtidig boligbebyg gelse. Området ble ved
politisk behandling 22.05.201 8 tatt ut av planen.
5. Rådmannen ønsker å fortette tettstedene i Ringerike
kommune, og opprettholder dermed B4, B5, B29 og B30
som foreslåtte nye boligområder.

6. Rådmannen imøtekommer denne innsigelsen, og
avgrenser de delene av Pukerudhagen som er dyrka mark.
Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030
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7.
a.

b.

c.

8.

70 daa dyrka mark. Fylkesmannen fremmer
innsigelsen til den delen som er dyrka mark, og ber
om at dette endres til LNFR av hensyn til nasjonale
jordvernføringer.
Nes i Ådal:
Noen av boligområdene i gjeldende kommuneplan
har vært vanskelig å realisere, og bygger ikke opp
under utvikling av tettstedet og nasjonale føringer for
samordnet areal - og trans portplanlegging.
Fylkesmannen anbefaler at to boligområder
tilbakeføres til LNFR: områdene ligger øst for
tettstedet på hver sin siden av Østsideveien (ca 192
daa).
Anbefaler at hyttefelt (F) ved Lunde sør for Nes
tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldend e
kommuneplan. Vurderes som satellitt utbygging som
ikke bygger videre på eksis terende hyttebebyggelse
eller strategier for hytteutbygging og reiseliv i
kommunen. Kan være utsatt for lukt fra
renseanlegget, samt støv, støy og lukt fra drift av
tilgrensend e jorde.
Fremmer innsigelse til FT2: nytt byggeområde for
fritids - og turistformål ved nord for Nes. Arealet ligger
innenfor 100 - metersbeltet til Begna og strekker seg
helt ned til vannkanten. Området har ikke adkomst i
dag, og dette må løses ved å bygge veg på dyrka
mark. Begna med kantsone langs elva har store
verdier knytta til naturmangfold, landskap og
friluftsliv.
Hensmoen : Hensmoen er et lokalt viktig natur - og
friluftsområde. Området er presset både fra sør og
nord, og i øst er det et industri omr åde. Ber
kommunen vurdere den samlede belastningen for

Det resterende arealet opprettholdes som
boligbebyggelse.

Avgrense den delen av
Pukerudhagen som er
dyrka mark

7. Nes i Ådal
a. Nes i Ådal er et prioritert satsingsområde i
Ringerike kommune, dermed ønsker kommunen å
beholde disse arealformålene som boligområder.

b. Kommunen ønsker å videreføre dette hyttefeltet.

c.

Kommunen imøtekommer denne innsigelsen , og
endrer formål til LNFR- område.

Tilbakefører område
FT2

8. Kommunen vurderer den samlede trafikkbelastningen for
området i konsekvensutredningen . Utvidelse av masseuttak
ved Heen Sand er behandlet i egen reguleringsplan. Denne
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9.

10.

11.

12.
-

-

området mtp. tungtrafikk, støy m.m. En utvidelse av
masseuttaket ved Heen Sand (R1, ca 1 25 daa) vil
resultere i at friluftsområdet blir ytterligere forringet.
Fylkesmannen fraråder derfor at uttaks om rådet blir
utvidet. Viser til Stortingsmelding om friluftsliv.
Fremmer innsigelse til N3 ved Ringmoen skole, som
innebærer at et lekeareal/fotball bane på 3 daa
omdisponeres til nærings formål. Viser til nasjonale
føringer for barn og unges interesser i planlegging,
herunder krav om erstatningsarealer.
Konsekvensene for barn og unges interesser er
mangelfullt utredet ved dette forslaget.
ROS: Som NVE påpeker er flom og skred mangelfullt
utredet. Fylkesmannen har en planfaglig forutsetning
vedrørende manglende ivaretakelse av ROSområdet flom og skred, og ber om at dette rettes opp
i tråd med pbls. krav og forskrift om
konsekvensutredninger.
Bestemmelser: Kommunen har foretatt et grundig
arbeid med revisjon av bestemm elsene, som virker
omfattende men likevel oversiktlige. Skillet mellom
retningslinjer og juridiske bestemmelser kunne vært
tydeligere.
Planfaglige anbefalinger om justering/endring av
bestemmelser:
Støy: Ber om at støybestemmelsen § 1.0.4 rettes opp
i tråd med føringene i støyretnings linjen kap. 3.2.1 .
For sentrums områder nær kollektivknutepunkt kan
det aksepteres avvik fra generelle krav, av hensyn til
nasjonale føringer om høy arealutnyttelse i sentrums områder og unde r bestemte vilkår.
Parkering: Sterk planfaglig anbefaling om å
gjennomgå parkeringsbestemmelsene, at det endres

ressursen er etter NGUs vurdering av stor nasjonal
betydning.

9. Denne innsigelsen imøtekommes ved at kartet avsetter 3
daa lekeareal/fotballbane til idrettsanlegg. Resten forblir
næringsformål .

N3 justeres

10. Se rådmannens kommentarer under oppsummeringen fra
NVE’s uttalelse.

11. Det er tydelig skille mellom retningslinjer og juridiske
bestemmelser i det endelige dokumentet. Retnin gslinjer er
satt inn i bokser.

12. Endring av bestemmelser:
- Kommunen imøtekommer dette, og retter opp
støybestemmelsen. Dette kommer frem av § 5.2.

-

Krav til parkering skal følge enhver tids gjeldende forskrift
om parkering. Vi vil om kort tid revidere denne, og i tillegg

§ 5.2 Støy

§ 5.3
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-

-

til maksimumskrav for Hønefoss sentrum, og at
parkeringskravet for bolig, kontor, forretning m.m.
blir redusert for sentrum. Mener bestemmelsen § 8.3
og 8.4 i for liten grad skiller mellom by - og
landområder.
Utbyggingsrekkefølge: Anbefaler
rekkefølgebestemmelse som sikrer at utbygging av
sentrumsområdet kommer i gang før nye
byggeområder utenfor Hønefoss kan tas i bruk. Viser
til kommuneplan fo r Kongsberg med krav om
fortetting med 1000 nye boenheter i sentrum, før nytt
boligområde utenfor sentrum kan tas i bruk. Dette er
et viktig plangrep som Ringerike bør vurdere for å
legge press på fortetting og utvikling av Hønefoss
sentrum.
Marka: Fylkesmannen kan ikke anbefale at gjeldende
retningslinje for Marka blir endret som foreslått:
Foreslått retningslinje skiller mellom hytter i 100 metersbeltet til vann og vassdrag, og de som ligger
utenfor. I 100 - metersbeltet videreføres dagens
retningslinje (b ruksareal 50m2 + 10m2 uthus). For
områder utenfor 100 - metersbeltet åpnes det for
bruksareal på 60m2 + overbygg/inngangs parti 10m2
+ uthus 10m2. Dvs. totalt bruks areal på 80m2. For
akkurat Marka - området mener fylkesmannen det
ikke er et godt plan grep å skille mellom
vassdragsnære områder, og øvrige områder. Dette
begrunnes med spesielle brukerinteresser til hele
Marka - området, og at det er viktig med en restriktiv
politikk som hindrer press på større hytter i Marka.
Fylkesmannen savner vurdering av behove t for å øke
grensen. Selv om det er et generelt byggeforbud i
Marka, vil retnings linjen legge sterke føringer for

arbeides det mye med parkering i forbindelse med
områderegulering Hønefoss . Dette skapet et dynamisk
dokument.

-

Ringerike kommune har flere tettsteder som anses som
satsingsområder, men storsatsingen anses å være
Hønefoss. For å ikke forringe de andre satsingsområdene
vil kommunen ikke sette inn rekkefølgebestemmelse om
dette.

-

Viser til § 12.4.3 i kommuneplanbestemmelsene. Dette
delvis imøtekommet.

H735_N

§ 12.4.3
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behandlingen av søknader om dispensasjon for å
utvide eksisterende hytter. Viser til Markalovens
bestemmelse om at kommuneplanens arealdel so m
vedrører Marka skal stadfestes av departementet før
planen får rettsvirkning etter pbl.

7. Mattilsynet

Kart

Best.

H110

§ 12.1.1

H120

§12.1.2

Vern av drikkevannskild er er en prioritert oppgave for
Mattilsynet, som anbefaler at drikkevanns hensyn ivaretas
sterkere i arealdelen.
1. Viser til § 26 i ny drikkevannsforskrift av 01.01.2017
hvor kommunens ansvar er tydeliggjort. Bl.a. skal
kommunen ta drikkevannshensyn ved utarbeidelse
av kommuneplanens arealdel. Viser videre til
nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringa
22.05.2014. Det er et mål om bedre beskyttel se av
vannkilder, blant annet gjennom bruk av
hensynssoner i arealdelen. Det må settes tydelige
ambisjoner for å oppnå rent vann til alle.

2. Ringerike vannverk Kilemoen : Etterlyser sterkere vern
av Ringerike vannverk Kilemoen. Mattilsynet mener
regulerings plan for 354 Ringerike vannverk Kilemoen
må ferdigstilles og integreres i arealdelen, innen tiltak
som masseuttak på Kilemoen Nord tas inn i
arealdelen (innspill 77 i planbeskrivelsen s 31).
3. Fritidsboliger : Bestemmelsene sier at i områder for
boligbebygge lse kan ikke utbygging finne sted før
følgende forhold er sikret iht. gjeldende lover,
forskrifter og retningslinjer. Dette bør også være et
tydelig mål for fritidsbebyggelse. Det vises til
Nasjonale mål for vann og helse (2014). Mattilsynet

1. Drikkevannsforskriften og nasjonale mål for vann og helse
vises det til i planbeskrivelsen kap. 4.1.7 . I
kommuneplankartet vises hensynssone H110 (Nedslagsfelt
for drikkevann), hvor all aktivitet og tiltak som kan medføre
fare for forurensing av drikkevann skilden ikke er tillatt.
Denne gjelder for Væleren. I kommuneplankartet vises
også hensynssone H120 som gjelder grunnvannsforsyning.

2. Sikringssone for Ringerike vannverk Kilemoen inngår i
kommuneplanens arealdel. Kommunen ønsker å sikre
vannkilden gjenno m område reguleringen som er under
utarbeidelse. I tillegg vises det til kommuneplan bestemmelse § 12.1.2 ( Område for grunnvannsforsyning,
H120 ).
3. Det er kun noen få hytteområder i kommuneplanen.
Kommunen tar dette til følge, og e ndrer
kommuneplanbestemmel sene.

§ 6.2

§ 6.2
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anbefales at d et planlegges og etableres felles
vannforsyningssystem for hele området.
4. Tyristrand vannverk, nedbørsfeltet til Væleren :
Kvaliteten på råvannet i drikkevannskilden er ikke
optimal, og det er i dag omfattende vannbehandling
ved vannverket. Nedbørs feltet t il Væleren er omtalt i
kommuneplan bestemmelsene § 5. Bestemmelsene
åpner for at det kan gis dispensasjon for å utvide
hytter. Mattilsynet mener området bør beskyttes for
all aktivitet av denne art.

§12.1.1
4. Dette endres i tråd med Mattilsynets anbefaling.

8. Norges vassdrags- og energidirektorat
(N VE)

Kart

Best.

NVE har innsigelse fordi fare for flom og skred ikke er
godt nok vurdert og tatt hensyn til i planen:
1. Vurderinger av flom - og skredfare i KU/ROS virker
ikke å være systematisk vurdert. Særlig fare for skred
i bratt terreng ser ut til å være utelatt. Planlagte
byggeområder må gjennom gås og vurderes opp mot
fare. Områder der det kan være fare må markeres
som hensyns soner med bestemmelser som ivaretar
sikker heten videre (utredning og ivaretakelse).
2. Hensynssone for kvikkleireskredfare og flom fare er
vist på plankartet. Disse har gode bestemmelser.
Deler av bestemmelsene gjelder også områder det
ikke er hensynssoner for. De delene av
bestemmelsene må gjøres generelle. Bestemmelsen
til hensynssone flomfare bør endres slik at krav i
TEK17 ivaretas ift. ulik e sikkerhetsklasser der også
sikkerhetsnivået er nyansert.
3. Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes
som grunnlag for hensynssone - skredfare i bratt

1. Rådmannen reviderer konsekvensutredning, og
implementerer en ROS- analyse med temaene
ras/s kred/flom. Hensynssoner legges inn i
kommuneplanen , med tilhørende bestemmelser.

H310
H320

2. Rådmannen end rer bestemmelsene som beskrevet av
NVE.

§ 12.2.1
§ 12.2 2

§ 5.12

H310
3. Dette er ivaretatt ved utarbeidelse av kartet .

§ 12.2.1
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terreng, og tilknyttes bestemmelser som ivaretar
videre utredning og kartlegging av fare ved
regule ring og byggesak. Hensynssonene må
minimum tegnes inn der faresonene overlapper med
eksisterende eller framtidig bebyggelse.
4. Viser til bestemmelse om byggegrense fra vassdrag,
og at styring av arealbruk bort fra vassdrag er det
beste virkemiddelet for å t a vare på vassdragsmiljø
og begrense vassdragsrelatert fare. Masseuttak vil
kunne medføre nærføring og inngrep i vassdrag,
samt endring av grunnvannstand.

4. Kommunen tar dette til orientering.

Kart

9. Statens vegvesen
Fremmer innsigelse til planforslaget. Planforslaget
oppfyller ikke krav om konsekvensutredning jf. § 7 i
forskrift om konsekvensutredninger etter pbl. Viser også
til veileder for konsekvensutredninger kommuneplanens
arealdel T- 1493 pkt. 3, 4 og 5 med under punkter.

Statens vegvesen har uttalt seg og fremmet innsigelse til
planforslaget både som fylkeskommunal og statlig
vegmyndighet. Statens vegvesens uttalelser oppsummeres her
samlet, da brevene var likelydende.

1. Det er tatt ut store områder der arealbruk og
konsekvenser skal utredes i egne
kommunedelplaner (områdeplaner?). Henstiller
sterkt om at kommuneplanens KU tar med disse
områdene, slik at konsekvenser for riks- og
fylkesvegnettet kan belyses i sin helhet innen
kommunens grenser.
2. Rekkefølgekrav om tiltak på riks- og fylkesveg nettet,
som er forutsetning for realisering av
utbyggingsområder i egne kommunedelplaner
/områdereguleringer, må inngå i kommune planbestemmelsene, og trafikale konsekvenser fra disse
områdene må inngå i kommuneplanens KU.

1. Konsekvenser for riks- og fylkesvegnettet er belyst i sin
helhet i KU.

Best.

2. Dette er innarbeidet i kommuneplanbestemmelsene.
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3. Framtidige vegtraseer for riks- og/eller fylkesveger er
opplyst tatt ut fra plankartet, og kommunen viser til at
dette er lagt inn uten forutgående planprosess. Dette
er feil. Disse har gjennomgått prosess etter de krav til
trase avklaringer som gjaldt på det tidspunktet
traseen var til vurdering. Inntil ny trase er avklart, bør
derfor traseene ligge inne i plankartet. Hensikten er å
minske nedbygging av mulig areal for ny veg.
Henstiller derfor om at framt idige traseer som er tatt
ut legges inn igjen.
4. I KU er arealinnspill omtalt og nummerert, men det
framgår ikke tydelig hva som er silt bort og hva som
er videreført i planforslaget. Vegvesenet antar at
ROS- analysen er integrert i KU? Det framgår ikke
hvilke kriterier trafikale konsekvenser er vurdert etter,
og hvordan man har kommet fram til gul/grønn/rød
konklusjon. Ikke samsvar mellom nummering i
KU/planbeskrivelse og liten uleselig betegnelse på
plankartet.
5. Konsekvenser for vegvesenets fagområde er ikk e i
tilstrekkelig grad vurdert, hverken i planbeskrivelse
eller KU:
- Ikke vist prinsipielt tilknytningspunkt/adkomst til nye
byggeområder som kan utvikles i samsvar med
vegnormalene.
- Bruk av eksisterende adkomster/mulighet for utvikling
av disse i tråd med vegnormalene er ikke vist.
- Adkomst er en forutsetning for realisering av
utbyggingsområder. Konsekvenser for berørte naboer
som får ny veg over sin eiendom er ikke vist.

3. Rådmannen vil ikke ha eldre veilenker som ikke lenger
holder dagens krav til blant annet utforming, i
kommuneplanens arealdel.

4. Dette er hensyntatt i revidert KU. I tillegg er det lagt til en
ROS- analyse i KU. Kriteriene kommer også tydeligere frem
i den reviderte utgaven. Nummerering mellom KU,
planbeskrivelse og kart samsvarer etter revidering, og
dokumentene fremstår mer oversik tlige.

5. Kommunen ser det ikke som hensiktsmessig å vise
tilknytningspunkt/adkomst til potensielle
utbyggingsområder, da dette er en detaljering som hører til
på reguleringsplannivå. Dette gjelder også de 2 andre
punktene som følger. Kollektiv betjening er ikke vurdert,
men i KU er avstand til kollektivstopp registrert og er en del
av vurderingen.
Adkomst til nye utbyggingsområder vise ved temakart, etter
begrenset høring og offentlig ettersyn.
Økt trafikkmengde som resultat av nye utbyggingsområder
komme r frem av KU.
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- Mulighet for kollektivbetjening er ikke vurdert.
- Ønske om enkelte gangve ier er opplyst, men det er ikke
gjort vurdering av om det er en forutsetning at gangveger
må bygges i tilknytning til realisering av et byggeområde.
Dette er overlatt til seinere planstadie.
- Det er forutsatt at det eksisterer et system det kan
bygges videre på, uten at det er vist til hvilket
eksisterende gs- system som skal ligge til grunn.
- Ikke vurdert samlet eller enkeltvis økning i
trafikkmengde som følge av nye byggeområder.
- Ikke vurdert behov for tiltak innen influensområdet på
vegvesenets vegnett som berøres av ny arealutvikling.
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Nabokommuner
10. Hole kommune
Kommunestyret i Hole støtter forslaget til arealdel for Ringerike kommune.

Tas til orientering.

11. Jevnaker kommune
Tilrettelegging for vekst ser ut til å legge et godt grunnlag for å møte utfordringene
man vil stå ovenfor de neste årene. Særlig viktig blir arbeid med samordnet areal - og
transportplanlegging, områdeplanen for Hønefoss og regional plan for
Ringeriksregionen. Jevnaker kommune ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

Tas til orientering.

12. Oslo kommune
1. Viser til sin høringsuttalelse 18.03.2016 til kommunal planstrategi for Ringerike,
hvor de påpekte Ringerikes ansvar for å legge prinsippene for samordnet bolig - ,
areal - og transportplanlegging til grunn for arealdelen, som en del av
Osloregionens felles b o - og arbeidsmarked. Dette vil styrke Ringerikes
konkurransekraft og regionale betydning.
2. Positivt at planforslaget legger vekt på utvikling av Hønefoss. Samtidig er
størstedelen av foreslåtte utbyggingsarealer utenfor Hønefoss - området, i
områder uten go dt kollektivtilbud. Det er vanskelig å se at Ringerike følger opp
målet om å ta 70 % av boligveksten i Hønefoss- området.
3. Oppfordrer til legge til rette for økt andel utbygging med høy tetthet i Hønefoss,
og slik følge opp Samordnet areal - og transportstra tegi for Osloregionen (2016),
der Ringerike inngår. Viser til Kommunal - og moderniseringsdepartementets
avgjørelse av innsigelse til kommunedelplan for Krakstadmarka, der de la vekt
på store tomtereserver i godkjente byggeområder og et betydelig
fortetting spotensial i Hønefoss.

1. Kommunen legger den til grunn i videre planlegging.

2. Viser til innsigelsene som tas til følge ved Fylkesmannen i
Buskerud. I tillegg er det viktig å påpeke at arbeidet med
arealdelen startet opp før samfunnsdelen ble vedtatt.
3. Dette tas til etterretning, og denne følges opp i arbeidet med
områderegulering Hønefoss.

4. Dette tas til etterretning .
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4. Det er viktig at områderegulering for Hønefoss bygger opp under de samme
målene.
5. For senterområder og Hønefoss sentrum spesielt, anbefaler Oslo et lavere
parkeringskrav og differensiering med lavere krav til mindre boliger for utvikling
av attraktive, klimavennlige og arealeffektive sentrumsområder.
Maksimumsnorm bør vurderes, så det ikke blir flere parkeringsplasser enn det er
behov for.

5. Dette vil vurderes og vedtas i områderegulering for Hønefoss.
Det utarbeides blant annet en parkeringsstrategi som
grunnlagsdokument for dette arbeidet.
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Ringerike kommune , interne fagområder
Kart

13. Ringerike kommune,
Landbrukskontoret
Landbrukskontoret gir generelle kommentarer og har
ikke gått inn på enkeltområder, med ett unntak. Med
bakgrunn i arealregnskap for beslag av dyrka mark vises
det til:
- Jordfaglig vurdering vedtatt av formannskapet 201 5:
Skal være retningsgivende for areal delen, og
retningslinjene for saksbehandling innarbeides i
kommuneplan bestemmelsene. Ber om at vedtaket
følges opp.
- Nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget i
201 5.
- Brev fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 07.04.2017 . Ifm.
innsigelse til Krakstadmarka konkluderte KMD med
at det ikke kunne godkjennes å omdisponere dyrka
mark til boligformål siden kommunen har stor
tomtereserve i godkjente byggeområder, og et
betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.
- Plattform for samarbeidspartiene i Buskerud
fylkesting 2015 - 2019 . En av de politiske
målsettingene er et grønt skifte i Buskerud,
herunder nullvisjon for tap av matjord. Bygging av
fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka og
dyrkbar jord skal ikke være tillatt.
- Ringeriksbanen og E16 (FRE16): FRE16 og andre
veiprosjekter vil føre til nedbygging av hundrevis av

-

Dette er et grunnlagsdokument og et supplement til
kommuneplanbestemmelsene , og er innarbeidet i
bestemmelsene § 5.1 4 .

-

Vises i planbeskrivelsen kap. 4.1 .5 om statlige føringer .

-

Alle utbyggingsområde med innsigelse på grunn av
omdisponering av dyrka mark er tatt ut av planen i f orbindelse
med begrenset høring, og tilbakeført.

-

Viser til kommuneplanbestemmelsene § 10.1 (LNF), hvor det
kommer frem; «Det tillates ikke nedbygging av dyrkamark». I
tillegg hadde Fylkesmannen innsige lse til alle områder hvor
dyrka/dyrkbar mark var forslått utbygget, og dette har
kommunen imøtekommet og tilbakeført til LNF.
Viser til innsigelser gitt av Fylkesmannen i Buskerud som er
imøtekommet.

-

Best.

§ 5.1 4
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dekar dyrka og dyrkbar jord. Dette forsterker
viktigheten av ikke å bygge ned ytterligere dyrka og
dyrkbar jord, særlig til boligformål. Viser til
kommunens vedtak ifm. planprog rammet angående
erstatning for dyrket jord. Ringerike må vurdere om
samme krav skal gjelde for nedbygging også til
andre formål, f.eks. boligformål.
På bakgrunn av punktene ovenfor har
Landbrukskontoret følgende kommentarer:
1. Dyrka og dyrkbar mark er en m inimumsressurs i
Norge. Ringerike må ta ansvar som et av landets
mest produktive områder. Ved nedbygging av
1m2 forsvinner ett brød hvert år i all framtid!
2. Ved nedbygging av dyrka/dyrkbar mark går ikke
bare matproduksjon, men også arbeidsplasser
tapt. Eksempelvis nevnes Klekken gartneri med
4,5 årsverk som er foreslått som boligformål.
3. Nedre Klekken (B1 9): Her er det en feil i
konsekvensutredningen knytta til
konsekvensgrad (gul) gitt på jord - og
skogressurser. I følge gårdskart består arealet
av 16 daa fulldyrka jord. Konsekvensgrad burde
vært rød.
4. Det bør åpnes for at arealer med dyrk a/dyrkbar
mark avsatt til boligformål i gjeldende
kommuneplan, men som ikke er utbygd eller
regulert, kan tilbakeføres til LNF.
5. Ringerike har store arealer egna for
boligbygging som ikke berører dyrka mark. Så
lenge dette er realiteten bør ikke matjord
bygges ned til boliger.

1. Dette tas til orientering.

2. Dette tas til orientering. Klekken gartneri (B1 9) ble ved politisk
behandling 22.05.201 8 tilbakeført til LNF- område.

3. Klekken gartneri er tatt ut av kommuneplanen etter vedtak i
formannskapet. Tar dette til etterretning. B1 9 er tatt ut av
kommuneplanen etter vedtak i fo rmannskapet 22.05.201 8.

4. Dette gjøres etter innsigelser fra fylkesmannen. Ved revisjon
av kommuneplanens arealdel bør en oppheve eldre
reguleringsplaner som blant annet avsetter arealer med
dyrka/dyrkbar jord. Dette gjøres ved neste revisjon.
5. Tar dette til orientering.
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14. Ringerike kommune, Miljørettet
helsevern
Det blir viktig at arealplanarbeidet framover gjenspeiler
folkehelsemeldingas satsingsområder : Aktivitet for alle,
Best for barn og Folkehelsekommunen. Herunder fokus
på levende grønne byer, universell utforming,
sykkelbykonseptet, ren byluft, tiltak som kan bidra til
utjevning av sosiale ulikheter i helse m.m.

Kommunal planstrategi bygger på folkehelseoversikten i
kommunen , som er grunnlagsdokumentet for alle planer i
Ringerike. Ved dette er folkehelsemeldingen innarbeidet i alle
planer, jf. folkehelseloven § 6 og plan - og bygningsloven § 10 - 1.
Tar dette til orientering. Dette vil også være et tema i Områdeplan
Hønefoss.

«Fleksible» arealformål i by - og tet tsteder vil være
hensiktsmessig: f.eks. arealer som raskt kan
omdisponeres til offentlige formål (arealer for
publikumsanlegg, fysisk aktivitet, sosiale møteplasser,
kulturarrangementer o.l).

Kommuneplanens arealdel vil ha overordnede formål, som
spesifiseres ved regulering.

15. Ringerike kommune, Teknisk forvaltning
Oversender retningslinjer for overvannshåndtering.
Dette bør tas med under teknisk infrastruktur,
miljøkvalitet eller samfunnssikkerhet.

Overvannshåndtering kommer frem i generelle best emmelser §
5.6, i henhold utkast til overvannsveileder i kommunen.

Kart

Best.

Kart

Best.
§ 5.6
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Lag og foreninger
Kart

16. Fossekallen IL og Ringerike o - lag
Hvervenmoen: Restene her har en liknende verdi som
Hovsmarka, og dette tilsier at en bevarer et
nærfriluftsområde her.
Heradsbygda : Her er Oppenåsen et viktig område for
o - idrett. Dersom en velger ytterligere utbygging
understrekes betydningen av å sette av tilstrekk elige
arealer i et bredt belte på toppen av åsen og nordover.
Tyristrand: De siste åra har ROL etablert aktivitet på
Tyristrand med nærkart over Kindsåsen i direkte
tilknytning til idrettsanlegget. Det er viktig å ivareta
sammenhengen mellom idrettsanlegg et og natur - og
friluftsområdet, slik at det blir et enhetlig område for
fysisk aktivitet.
Furumoene: Eggemoen, Hensmoen og Kilemoen er
unike områder for orienteringsidrett, og det arrangeres
jevnlig store nasjonale løp på Ringerike. Dette
innebærer posit iv markedsføring av kommunen.
Gjennom sin bruk av moene registreres den enorme
bruken av områdene til friluftsliv og annen idrett
(turgåing, hundelufting, bær - og sopplukking, løping,
sykling, skigåing). Marka og Ringkollen - området er
viktige, men inntrykk et er at en bredere og større del av
befolkningen bruker moene. Gjennom en rekke
enkeltvedtak har RK gitt tillatelse til omfattende

Best.

Kommunen har utarbeidet en kartlegging av bynære
friluftsområder (201 4) som er lagt til grunn i arbeidet med
kommuneplanens arealdel. I tillegg er kommunen er i ferd med å
kartlegge friluftsområder i hele Ringerike kommune. Denne vil
hensyntas i fremtidige planprosesser, for å hindre nedbygging av
viktige friluftsområder.
Når det gjelder Oppenåsen har kommunen tatt innsigelsen fra
Fylkesmannen til følge, noe som ivaretar dette området.
Ringerike kommune er i ferd med en omfattende kartlegging av
friluftsområder. I tillegg vil det utarbeides en
masseforvaltningsplan, som vekter konsekvenser . Denne har som
utgangspunkt å ivareta moene som en naturressurs, og hindre
nedbygging. Ved dette blir moene kartlagt i friluftskartleggingen og
i masseforvaltningsplanen, hvor ivaretakelse av eksisterende
turområder vil hensyntas.
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utbygging av moene. Dersom alle planene realiseres,
går viktige områder for friluftsliv, trening og idrett tapt
for alltid, og Ringerike mister vesentlige kvaliteter for
innbyggerne. Oppfordrer RK til å vekte verdien av
natur - og friluftsinteresser på moene langt høyere, og
være mer restriktiv i å tillate utbygging. Ved
detaljregulering bør bevaring av korridorer og
ferdselsåre r vektlegges, og det bør trekkes varige
utbyggingsgrenser.
Sammenhengende nett av stier og turveger : Plankartet
viser viktige ledd i kommunikasjonssystemet. Så vidt de
forstår er imidlertid bare pilegrimsleden vist som turveg,
som verken er den viktigste eller mest brukte turvegen.
Mener alle skilt ede /merk ede turveger og stier burde
vært vist. Disse har en viktig funksjon i
kommunikasjons systemet, og er viktigste anlegg for
fysisk aktivitet i befolkningen som helhet. Skal veksten i
byområder tas gjennom g ange, sykling og kollektiv slik
Stortinget har vedtatt, må turveger og stier få økt
betydning.

Kommuneplanen viser tiltenkt bruk av et område, men ikke
spesifikt hvordan et område skal utformes. Dermed blir det for
detaljert og omfattende å markere alle stier og løyper i kommunen.
Friluftskartleggingen vil kunne ta for seg noe av dette, som igjen vil
hensyntas ved fremtidig planlegging. Her vil det være mulighet for
å medvirke. Det er lagt inne hensynssone for friluftsliv i arealdelen .
En kan i kommuneplanens arealdel markere de mest brukte stiene
i kommunen, men dette er et omfattende arbeid som må vurderes
ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel.

Kart

17. Heradsbygda Håndballklubb og
Hønefoss sportsklubb
Ønsker å beholde nyetablerte beachbaner i
Schjongslunden, også etter at skoleutbygging på
Ullerål skole og Hov skole er sluttført. Det er gjort et
vedtak om at banene er midlertidige, men klubbene ser
ingen grunn til at de skal flyttes tilbake til Hovsmarka.
Det er mange positive synergier ved at håndballen i så
stor grad som mulig er saml et på et område. Videre har

Best.

Brevet er sendt til Ringerike idrettsr åd, og videresendt til Ringerike
kommune kulturenheten samt areal - og byplankontoret i tilfelle det
er relevant ifm. revisjon av kommuneplanen.
Kommuneplanens arealdel tar ikke for seg så detaljerte
forespørsler. Dette må behandles som egen sak.
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klubbene lagt ned et betydelig arb eid i banene i
Schjongslunden.
Kart

18. Miljøvernforbundet Hønefoss
1. Hensmoen består av mange verneverdige
naturelementer. Summen av disse utgjør en verdi
som kommunen har ansvar for å ivareta. Hensmoen
er også et svært populært friluftsområde.
Arealplanen for Hensmoen er kun et forslag fra
1990, som har fulgt alle kommuneplaner siden
1994. Arealplanen ble ikke miljøfaglig behandlet.
Arealplaner etter pbl. skal revideres med jevne
mellomrom i lys av samfunnsutviklingen . Hensmoen
må derfor settes av til landskapsvernområdet i ny
arealplan. Videre drif t av grusuttak må opphøre
innenfor Miljøvernforbundets foreslåtte grenser
(avgrenses langs skråkant ned mot avsluttet
grustak).
2. Vedlagt uttalelsen følger dokumentasjon
vedrørende Hensmoens verdier.
3. Geopark Hensmoen: De geologiske
natu rressursene i Ringerike må vernes om, og det
er ikke akseptabelt at de geologiske ressursene i
det verneverdige glasiallandskapet på Hensmoen
kun blir sett som en industriell og økonomisk faktor .
Miljøvernforbundet foreslår å etablere geoparker i
Ringerike , og foreslår konkret dødislandskapet på
Hensmoen. Gruvene i Skjerpåsen ovenfor
Hensmoen bør og innlemmes.

Best.

1. Viser til nylig vedtatt reguleringsplan for Hensmoen grusuttak,
hvor disse innspillene svares ut. Hensynssone for
friluftsområde er avsatt nord og vest for uttaksområdet (H530).

2. Tar dette til orientering.

3. I henhold til strategiplanen for geologisamarbeidet mellom
Vestfold, Telemark og Buskerud fylkeskommuner er etablering
av nye geoparker ikke prioritert for inneværende periode
(2017 - 2019). Geoparkene i Vestfold, Telemark og Buskerud er
organisert som interkommunale selskaper der kommunene og
fylkeskommunen er eiere. Ringerike kommune vil derfor ikke
prioritere å etablere en egen geopark. Uttaksdrift vil ikke
nødvendigvis hindre etablering av geopark på et senere
tidspunkt.
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Kart

19. Norderhov Sogneselskap
1. Planforslaget innebærer en omfattende
omdisponering av dyrket og dyrkbar jord. Mye
gjelder kritisk infrastruktur, men også betydelig
omdisponering til andre formål, herunder
boligbygging. Sogneselskapet mener dette er helt
uakseptabelt. Forslaget er sterkt i strid med
nasjonal jordvernstrategi, føringer for samordnet
areal - og transportplanlegging og
fylkeskommunens vedtatte jordvernpolitikk.
2. Sogneselskapet forventer at kommunen tar hensyn
til nasjonale føringer i sin saksbehandling, og
respekterer gjelden de nasjonal arealpolitikk.
Sogneselskapet forutsetter at kommunen verner
om matjord, slik at vi kan produsere mat til egen og
framtidige generasjoner. 1 m 2 matjord gir hvert år
nok hvete til ett brød.
3. For å nå nasjonale mål, må kommunene ikke bare
la vær å omdisponere nye arealer, men også i stor
grad tilbakeføre tidligere omdisponerte arealer som
ikke allerede er nedbygd.
4. Ringerike har mange områder som ikke kan nyttes
til matproduksjon, men som kan egne seg til
boligbygging. Det er derfor unødvendig å
omdisponere dyrket og dyrkbar mark til utbygging.

Best.

1. Flere av disse områdene er tilbakeført til LNF- områder, etter
innsigelse fra fylkesmannen. Se høringsuttalelse fra
Fylkesmannen i Buskerud.

2. Viser til kommuneplanbestemmelsene § 10.1 (LNF), hvor det
kommer frem; «Det tillates ikke nedbygging av dyrkamark». I
tillegg hadde Fylkesmannen innsigelse til flere områder hvor
dyrk et/dyrkbar mark var forslått utbygget, og dette har
kommunen imøtekommet og tilbakeført i LNF.

3. Dette vil utr edes ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel. Da vil en se om det er reguleringsplaner som bør
oppheves.

4. Tar dette til orientering.

Det vises til:
-

Stortingets vedtak om nasjonal jordvernstrategi
8.12.201 5 samt Landbruksdepartementets
brev til kommunene i 201 6 om kommunens
ansvar for oppfølging av denne.

Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

33

-

-

Statlige planretningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, hvor det er krav om å
sjekke ut mulige alternativer ved forslag om
omdisponering.
Vedtatt politisk plattform for Buskerud
Fylkeskommune 17.09.201 5, herunder:
Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av
fritidsbolige r, boliger og næringsbygg på dyrka
og dyrkbar jord skal ikke være tillatt.
Kart

20. Norsida vel
1. Ber om at forslag til soneplan for Hønefoss ikke blir
bindende for nye reguleringsplaner. Opptatt av å
finne gode fortettingsområder i Hønefoss, og er
redd planforslaget kan hindre utvikling av gode nye
reguleringsplaner og fortettingsområder.
2. Arealer ved Felleskjøpet, Kornsiloen og Industrigata
er avsatt til industriområde. Dersom næringene her
ønsker å flytte, bør dette bifalles. Områdene er
trolig fine for boligbygging, og kan lette
fortettingspresset.
3. Områdene rundt Handelsskolen, Nordre Torg,
Nedre Hønengata og Nordsias vei over bybroen
mot Søndre Torg er avsatt til sentrumsformål. Disse
områdene bør få et sterkt vern. Her finnes mange
kulturminner og flotte verneverdige bygg. Viktig å
ikke miste disse, eller at de overmannes av nye
bygg. Viser til byens kultur og identitet.
4. Kommunen bør lete etter gode områder for
fortetting i et utvidet byperspektiv. Ikke ødelegge
det folk setter pris på. Det finnes flere gode
fortettingsområder om man søker rundt hele aksen
Almemoen – Hvervenmoen. Flott med

Best.

1. Kommuneplanens arealdel viser arealformål på et overordnet
nivå, som ikke vil hindre fremtidig fortetting. Kommunen legger
til grunn at kommuneplanen følges ved all planlegging. Det
utarbeides en områdeplan for Hønefoss som vil være
gjeldende på et mer detaljert nivå.
2. Dette må vurderes ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel. Kommunen har ikke fått signaler om dette tidligere,
og må ta stilling til dette ved et senere tidspunkt.

3. Sentrumsformål er en meget vid arealkategori, og er ikke
ensbe tydende med nedbygging. Vern vil alltid være et tema
ved behandling av plan - og byggesaker. Områdene som
nevnes ligger i hensynssone for bevaring av kulturmiljø, som
legger strenge føringer for hva som er tillatt, jf forslag til nye
kommuneplanbestemmelser § 12.3.2. I tillegg vil
områderegulering Hønefoss legge flere føringer for dette.
4. Fortetting er en prioritet i all planlegging, jf. samfunnsdelen
hvor det kommer frem at 70 % av all befolkningsvekst i
Ringerike kommune skal skje i Hønefossområdet. Egnede
områder for fortetting i Hønefoss vil utredes i arbeidet med
område regulering Hønefoss (byplanen ). Dette vil utredes på lik
linje alle andre formål.
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grønnst ruktur i Nordre park og langs elveleiene.
Trist at Brutorget ikke ble grønnstruktur. Områdene
rundt Ullerål skolen, Almemoen og vest for stasjon
bør utredes for om noe kan bli boligområder. Eikli
og Benterud er også interessante
fortettingsområder.
5. Nordsi a vel sitt område består av mange gamle
veletablerte boligstrøk. Mange er urolige og usikre
på hva som vil skje her når byen skal
ekstremforvandles. Foreslått utbygging i
Hønengata 40 - 44 har gitt en sjokkbølge for mange.
Utbyggingen er bastant og stor. Har forstått at den
opprinnelige søknaden besto av 2 mindre lavere
bygninger, og at det nå er snakk om 1 gedigen høy
blokk? Dette passer ikke inn, og virker
ødeleggende for den fine bebyggelsen langs
Hønengata. Ber om at nye bygninger i Hønengata
40 - 44 skal framstå mer i harmoni med det
bestående. Det samme gjelder Handelskolen og
områdene rundt den.
6. Viser til punkter i forslag til kommuneplan bestemmelser: § 1.0.5 Estetikk og Sone med angitt
særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570:
- Pkt. 1. Den kulturhist oriske verdifulle
bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner skal bevares. Flere
steder i Nordsia vel sitt område er det
kulturhistorisk verdifull bebyggelse. Viser
spesielt til områdene rundt Handelsskolen,
herunder Lagesens gate og Hammerbrogata,
Nordre Torg, Torggata, Strandgata, Hønengata
nedenfor jernbaneovergangen og Nordsias vei
over Hønefoss bru tur/retur Søndre Torg. Her

5. Dette gjelder reguleringsplan for Hønengata 40 - 44 med
ikrafttredelse 5. april 201 8, jf. sak nr. 25/1 8 i kommunestyret.
Dette er en egen plan, og slike innspill må tas der. Det er en
pågående klagesaksbehandling på denne reguleringsplanen.

6. Viser til kommuneplanbestemmelser §12.3.2 hvor dette er
ivaretatt. Viser videre til bestemmelse om visuelle kvaliteter , jf.
§ 5.8.
-

Dette vil utredes ytterligere i arbeidet med
områderegulering Hønefoss. Det har blant annet vært et
omfattende medvirkningsopplegg i forbindelse med dette
arbeidet, hvor kulturmiljø var et viktig tema.

Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

35

passerer vi Tippen med utsikt over elvene, Øya
med den flotte pipen, spesielle fasader og
husene. En kan ikk e bevare alt, men i noen
områder med verneverdig og historisk
bebyggelse må en tenke annerledes. F.eks.
har ikke en moderne 5- etasjes høyblokk noe å
gjøre på Handelsskolens arealer. Viser til
Drammen hvor den gamle industri - og
arbeiderbyen er restaurert, blant annet med
nybygg i harmoni med eldre eksisterende
bebyggelse.
- Pkt. 3. Bygninger oppført med svært høy eller
høy verneverdi i kommunens
kulturminneregister skal ikke rives med mindre
forfall/skader er dokumentert o.s.v. Ber
kommunen utarbeide retning slinjer for hvordan
verneverdige hus skal bevares, slik at de ikke
blir stående til forfall. Har inntrykk av at enkelte
lar bygningene stå til forfall slik at de kan få
gjennom egne løsninger.
7. Viser til § 1.1 .2 i forslag til kommuneplan bestemmelser: Utnytting av området må vurderes i
hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. Ved regulering
av sentrumsnære områder kan det legges til grunn
en høyere utnyttingsgrad. Dette betyr fortetting, og
Nordsia vel er redd Hønefoss gjennom prinsippet
«kompakt by med for tetting innenfra og utover»
mister muligheten til å bli en sterk og
velproporsjonert by. Fortetting bør fordeles og
målrettes. Selvfølgelig kan det bygges flere boliger i
bykjernen, men det må skje med nennsomhet.
Nordsia vel liker anbefalingene fra
parall elloppdraget:

-

Bygg som får høy verneverdi blir ikke et kommunalt ansvar
på grunn av sin vernestatus. Kommunen har få muligheter
til å sanksjonere mot manglende vedlikehold av
verneverdige bygg som ikke er i kommunal eie.
Kommunen jobber for tiden med å utarbeide
retningslinjer/veiledere rettet mot beboere i hus med høy
verneverdi, med mål om å øke oppslutning om bevaring og
vern. I tillegg konsulteres enhet for kulturminnevern i
Buskerud fylkeskommune i byggesaker som gjelder bygg
med middels og høy verneverdi.

7. Dette vil utredes nærmere i arbeidet med byplanen. Viser til
kommuneplanbestemmelsene § 6.3 hvor det kommer frem
høyere utnyttingsgrad i sentrumsområder.
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Fortett i et utvidet sentrumsområde
Bruk kulturminnene aktivt i byutviklingen
8. Nordsia vel ønsker en by som kan være som en
interessant og stemningsfull magnet. En bykjerne
som kan trekke folk og næringsliv til seg. Hønefoss
har et godt grunnlag, og vi må passe på at byen
ikke blir så kompakt/tett at den blir avskrekkende
eller uinte ressant.

8. Tar dette til etterretning.

Kart

21 . Nymoen vel
1. E16 Eggemoen – Nymoen: Statens vegvesens
planer for E16 Eggemoen - Nymoen vil kunne få stor
betydning for Nymoens framtid dersom øvre trase
blir valgt. Den vil fjerne 15 eneboliger øst for E16
mot Hensmoen. Trasevalg som ender nord for
Nymoen (alt. 4 og 1c) vil gi massive inngrep på
Nymoen, da det er beregna opp til 12 000 daglige
bilpasseringer. Dette vil på sikt gi en veibredde på
20 m (4 felt) + gang - og sykkelvei, i tillegg til
eksisterende E16 som planlegges til lokaltrafikk.
Dvs. totalt 6 felt! I tilleg g vil støyen øke. Nymoen vel
støtter primært alternativene 1A/1 B, subsidiært 1D,
gjennom Nærstadmarka. Støy er i dag svært
skjemmende for mange beboere i området, og
økning må unngås. Nymoen blir omringet av
trafikkmaskiner, som vil forringe verdien av
bol igene. Et alternativ er å senke E16 i
kulvert/tunnel, eller legge E16 ned i en ravine
gjennom Nærstadmarka, slik at veien går «rundt»
Nymoen. 1A og 1B er krevende, men vil gi mindre
tap av naturressurser og er foretrukket alternativ for
beboere på Nymoen. Dette vil også begrense
økning av trafikk gjennom Nymoen, da majoriteten

Best.

1. Dette er innspill til kommunedelplan for Eggemoen – Nymoen,
og trasévalg for E16 Eggemoen - Nymoen vil ikke behandles i
kommuneplanen. Planen ble vedtatt i kommunestyret 11.
10.201 8, sak 11 2/189. Her ble alternativ c - redusert vedtatt.
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reiser videre sørover mot Oslo/Kristiansand.
Nymoen vel håper kommunen støtter dem i valg av
trase.
2. Boliger Vågård: Viser til at eier av gnr/bnr 90/1 har
foreslått ca. 30 daa til bol igformål i direkte
tilknytning til eksisterende boligfelt på Vågård .
Dette området er ikke tatt med i forslag til ny
arealdel. Nymoen ønsker at området tas med i
arealdelen med følgende bakgrunn:
- Positiv utvidelse av eksisterende
boligområde, og vil ligge nær
arbeidsplasser på Hensmoen.
- Vil kunne bli viktig for beboerne på Nymoen
dersom øvre trase for ny E16 med
innløsning av ca . 15 boliger blir realisert.
Mange har sterk tilknytning til området, og
vil se det som positivt å kunne etablere seg i
nærområde t.

2. Utbygging på Vågård representerer et utbyggingsmønster
Ringerike kommune ikke ønsker, da området ligger som en
"satellitt" uten tilknytning til andre funksjoner. Området er ikke
et satsningsområde for boligbygging i Ringerike kommune, har
ikke tilfredsstil lende kollektivtilknytning og lang avstand til
sentrumsfunksjoner, skole, butikk mm. Videre er det liten
sikkerhet for myke trafikanter pga. manglende gang - og
sykkelvei mot Hønefoss.

Kart

22. Tyristrand Landsbyforening
1. Ikke enkelt å forholde seg til høringsforslaget, om
en ikke kjenner prosessen. Skulle ønsket seg
tydeligere presisering av hva som er de konkrete
utfordringene i 2017 for sitt område.
2. Er opptatt av Rv35 som er hovedfartsåre tvers
gjennom Tyristrand sentru m. Antall innbyggere
vokser raskt. Allerede godkjente byggeområder og
forslag til nye, gir Tyristrand kapasitet til en
betydelig boligbygging i mange år framover. Dette
betyr økt ferdsel på Rv35 av kjørende, syklende og
gående. Landsbyforeningen er spesiel t opptatt av
barna som må krysse Rv35 til og fra skolen. Videre

Best.

1. Planprosessen presiseres i planbeskrivelsen.

2. Minner om krav til regulering og utredninger for fremtidige
veianlegg. Ved utbygging av denne veitraséen vil temaer som
barn og unge bli utredet.
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å unngå nye barrierer som stenger for trygg og
miljøvennlig transport, både i sentrum og til og fra
områdene rundt. Planlagt parsell av Rv35 gjennom
sentrum vil bli en slik barriere.
3. Ber Ringerike kommune å videreformidle dette
behovet til Statens vegvesen, mht. å forlenge
sykkelstiene både mot Nakkerud og Ask, samt å se
på en annen løsning for planlagt parsell av Rv35
gjennom Tyristrand.
4. Viser til sin uttalelse til oppstart av
kommuneplanarb eidet 29.08.201 3.
Landsbyforeningen kan ikke finne dette igjen i årets
høring, og har ikke fått respons på innspillet som de
har lagt mye arbeid i. Viser også til Gjestebudmøtet
som ble arrangert etter invitasjon fra kommunen.
Ber om at brevet leses på nytt og at saken
behandles både faglig og politisk i 201 7, og før
sluttbehandling av arealdelen.

3. Sykkelstier mot Ask og Nakkerud er lagt inn i kommuneplanen
som fremtidige sykkelveier.

4. Innspillet om rv. 35 er gjennomgått . Tekniske detaljer rundt
denne veien er ikke en del av kommuneplanens arealdel. Rv.
35 er ikke et kommunalt ansvar.

Kart

23. Veme menighetsråd
Ber om at Veme/Kvernvollen tas med blant de
prioriterte stedene i arealdelen , og at det legges til rette
for at bygda kan være et levende lokalsamfunn. Om det
ikke er tilslutning til dette, bes det om en klargjøring av
hvordan kommunen ser på utfordringene som de peker
på i innspillet.
1. Veme ligger nær Hønefoss med god veiforbindelse.
2. For tiden lite/ingen boligbygging i bygda. Det vil
være naturlig å styrke Kvernvollen som
bygdesenter.

Best.

Kommuneplanens arealdel skal følge opp målene i
kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel
ble vedtatt av kommunestyret 30.04.1 5. I samfunnsdelen fastslås
det at areal og transport skal ses i sammenheng for å gi redus ert
transportbehov, og at boligutvikling skal skje i gangavstand til
sentrum og i nærhet til skoler, barnehager og annet tjenestetilbud.
Veme tilfredsstiller ikke disse kravene. Videre fastslås det at det
skal planlegges for 70 % av befolkningsveksten i Hønefossområdet og 30 % i de prioriterte lokalsamfunna. Veme er ikke blant
disse lokalsamfunn ene .
Imidlertid sier samfunnsdelen at den prosentvise fordelingen ikke
skal være til hinder for bærekraftige utbygginger også andre steder
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3. Veme har ikke kommunal kloakk. Ved Kvernvollen
og i umiddelbar nærhet er det 50 - 100 boliger uten
tilfredsstillende kloakkløsning.
4. Søknad om utvidelse av regulert boligfelt på
Kvernvollen er avslått. Her er det arealer godt egna
for boliger, bl.a. nord for jernbanen, i hovedsak på
fjellgrunn.
5. Det ligger godt til rette for boligbygging på Veme.
Dette vil kunne gi løsninger for vann og kloakk for
eksisterende bebyggelse, og samtidig åpne for
utvikling av bygda. Dette er nødvendig for å
kompensere for reduksjon i folketall som følge av
redusert sysselsetting i landbruket. Dette vil og
styrke tilbudet til turiststrømmen gjennom bygda,
og styrke grunnlag for kulturliv og gjøre det mer
attraktivt for unge som ønsker å videreføre
tradisjoner innen landbruk.

i kommunen . Dette innebæ rer at det fortsatt vil være mulig å bygge
flere boliger på eksisterende reguleringsplaner, men det er ikke
prioritert noen nye utbyggingsområder her.

24. Vågård vel
Det populære friluftsområdet på Hensmoen må settes
tilbake til LNF- formål i ny arealplan . Videre grusuttak
utover området Myrvang AS har fått konsesjon for er
ikke forsvarlig. Viser til alle innspill til reguleringsplanen i
mai 201 7.

Best.

Kart

Best.

Viser til vedtatt reguleringsplan for Hensmoen grusuttak av 31 . mai
201 8 (kommunestyresak 62/1 8), hvor dette er utredet.
Hensynssone for friluftsliv nord og vest for området er innarbeidet.

25. Øyangen vel
Øyangen Vel er en velforening på Krokskogen i
områdene rundt Øyangen og Ringkollen. Har siden
201 3 argumentert for revidering av arealplanen på to
saksområder:

Kart

Kommunen legger til grunn at kommuneplanens arealdel er
juridisk bindende, og dermed skal følges slik den foreligger.
Kommuneplanens arealdel skal i utgangspunktet ikke tilrettelegge
for dispensasjoner, for å bevare forutsigbarheten i planleggingen
og likebehandling. I plan - og bygningsloven § 19- 2 kommer det
frem at fordelene ved å gi en dispensasjon skal være klart større
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-

Strøm; fjerne forbudet og åpne for
dispensasjonsrelatert saksbehandling iht.
m arkaloven.
- Hyttestørrelse mht. en forsiktig
kvadratmeterutvidelse (ekstra soverom,
vaskerom etc.)
Ønsker at arealdelen skal gi mulighet til å gi
dispensasjon for punktene ovenfor, der dette ikke
kommer i konflikt med M arkalovens bestemmelser og
intensjon .

enn ulempene. I tillegg skal ikke hensynet som ligger i
bestemmelsen bli vesentlig tilsidesatt. Hvis ett av disse kravene
ikke er oppfylt, ligger det ikke grunnlag for å gi dispensasjon.
Arealdelen kan dermed ikke utformes på en måte som legger til
rette for å gi dispensasjoner.

1. Viser til forslag til kommuneplanbestemmelser hvor
innlegging av strøm ikke er tillatt i Marka - området.
Videre retningslinje om at der eiendommer ligger
innen 100 - metersbeltet til vann og vassdrag skal
total hyttestørrelse maks være 50m2 BRA inkl. evt.
overbygg + et t uthus på inntil 10m2 BRA. Øyangen
Vel er ikke enig i dette.
2. Markalovens intensjon og forarbeider: Øyangen
Vels utgangspunkt er at m arkaloven mest mulig
«alene» må være styrende, og forarbeidene til loven
uttrykker lovgivers intensjon og dermed et viktig
grunnlag for forvaltningen av loven. Gjengir utdrag
fra m arkaloven, forarbeider og innstillinger ifm.
loven . Ut fra dette mener Øyangen Vel forbudet mot
innlegging av strøm bør fjernes fra arealdelen, og
erstattes med en dispensasjonsbasert
saksbehandling iht. markaloven. Lovens intensjon
er at loven ikke skal være til hinder for vedlikehold,
hensiktsmessig modernisering og andre bygge og
anleggstiltak som er nødvendige for å opprettholde
etablerte lokalsamfunn eller enkelt hytteliv på
tilfredsstillende ni vå.

1. Som utgangspunkt er det byggeforbud, jf. § 12.4.3 i
kommuneplanbestemmelsene. Det er kun tillatt tiltak som er
ledd i tradisjonell landbruksdrift . Det skal foreligge svært
tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon. Dette er
for å b evare områd er for allmennheten. Til opplysning er det
byggeforbud i hele marka. Dette er i tråd med markaloven.
2. Ringerike kommune ønsker ikke å drive en
dispensasjonsbasert saksbehandling. Viser til punkt 1.
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3. Dispensasjon for strøm til hytter ved Damtjern: I
201 4 ga Klima- og miljødepartementet
dispensasjon etter m arkaloven § 15 for el tilknytning av hytter ved Damtjern. Vedtaket er
begrunnet med at hensynene i m arkalovens
formålsbestemmelse ikke blir nevneverdig
tilsidesatt, og at fordelene for tiltakshaver er klart
større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet
eller allmenne interesser. Fylkesmennene i
Buskerud og Oslo&Akershus mente innlagt strøm
ikke inngår i begrepet «et enkelt hytteliv».
Departe mentet var uenig i dette. Slik velforeningen
forstår det ble spørsmålet hos departementet om
inngrepene i naturen ble store eller ikke, samt om
strøm var uforenlig med forståelsen av hva en
Markahytte skal være. Dette bør gi presedens for
andre hytteområde r i Ringerike, og forbudet mot
innlegging av strøm bør fjernes fra arealdelen og
erstattes med en dispensasjonsrelatert
saksbehandling iht. markaloven.
4. Innlegging av strøm generelt: Argumentasjon for å
gi hytter mulighet for dispensasjon til el - tilknytnin g
sammenfaller med hovedmål 1.3 i gjeldende
kommuneplan av 2007: (…) Stabilisere forbruket av
elektrisitet og fossilt brensel. (…) Stimulere til økt
bruk av alternative energikilder og energibærere .
Bruk av fossilt brensel er økende. Velforeningen
viser et eksempel på bruk av fossilt brensel for en
hytte i området, og viser hvilken miljøutfordring
dette utgjør om en ser samlet forbruk for hyttene i
området. Mange hytter kan ikke klare seg med
solcellepaneler alene. Lydstøy fra aggregater er en
ofte glemt fo rurensning, og er kanskje det som

3. En dispensasjon vurderes isolert, og skaper ikke presedens for
hele M arka. Ønskes det innlagt strøm må det søkes
dispensasjon fra planbestemmelsene § 12.4.3, jf. m arkaloven
§ 5.

4. Når det gjelder markaloven gir den et generelt bygge - og
anleggsforbud i markaloven § 5. Gjeldende kommuneplan er
fra 2007, altså før markaloven trådte i kraft. Markaloven
overstyrer videre kommuneplanens bestemmelser ved
motstrid. Strømfremføring og andre tiltak som utvidelse av
hytter og riving, samt erstatningshytter omfattes av bygge - og
anleggsforbudet uavhengig av hva som står i kommuneplanen.
Å fjerne forbudet mot strøm i kommuneplanen har derfor liten
hensikt med mindre kommunen i ny kommuneplan sku lle
presisere strømforbudet ytterligere. Arealstørrelse på hytter i
marka er ikke regulert i markaloven eller forarbeider. For
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5.

6.

7.

8.

9.

mest griper inn i allmennhetens opplevelse av
Marka.
Velforeningen er også klar over at el - tilknytning vil
kunne gi ulemper som: ulovlig beboelse, potensielt
økt utslipp av gråvann etc., visuell forurensning ved
utelys et c. samt økt forbruk av strøm (neppe et
problem så lenge strømmen er produsert med
vannkraft).
Mener fordelene med el - tilknytning klart
kompenserer for potensielle ulemper. Strøm er
eneste løsning som kan hindre en økende bruk av
fossilt brensel for hyttene, og kommunen bør
stimulere til dette.
Velforeningen inviterer kommunen til en visning av
de muligheter som ny teknologi gir ved en befaring
på hytta til Helge Bukkvold. Denne hytta trenger
ikke el - tilknytning, men ved el - tilknytning fjernes all
fossilt brensel fra hytta og Marka.
Fra 2020 er det vedtatt forbud mot fossil oljefyring,
riktignok ik ke i hytter. Dette vil gjøre det
vanskeligere for hytteeiere å få tak i fyringsolje, og
av den grunn kanskje bruke mer forurensende
fossilt brensel til oppvarming.
Bruksareal for hytter i Marka: Støtter forslag om å
øke generelle grenser for bebyggelse på en
eiendom til 60m2 BRA + 10m2 BRA overdekket
veranda o.l. + 10m2 BRA for uthus/bod.
Velforeningen har noen forslag til endringer og
presiseringer: Det er foreslått at de gamle
arealreglene fortsatt skal gjelde innen 100 metersbeltet langs vann og vassdrag, og i «de deler
av Marka som er tilnærmet uberørt av hytter». Disse
begrensningene bør fjernes, slik at samme regler

utvidelse av hytter har kommunen og Fylkesmannen praktisert
gjeldende retningslinjer til kommuneplanen i § 2.2.
Vi kan på genere ll basis ikke ha bestemmelser i
kommuneplanen som overstyrer markaloven på noe vis, men
kan ha bestemm elser eller retningslinjer om for eksempel
hyttestørrelser ol. dersom det gis dispensasjon fra markaloven.
5. Tar dette til orientering.
6. Tar dette til orien tering. Kommunen vil minne om at det
eksisterer flere strømkilder som ikke er avhengige av el tilknytning.

7. Dette anses ikke som relevant for kommuneplanen, anbefaler
å kontakte byggesaksavdelingen.

8. Tar dette til orientering.

9. Det er byggeforbud i marka.
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gjelder i hele kommunens områder innenfor
Markagrensen. Hovedbegrunnelsen er at det er
vanskelig å vurdere hva som er vann og vassdrag,
o g hvor er det «tilnærmet uberørt av hytter»? En
rekke hytteeiendommer har i dag større
bygningsareal enn foreslåtte grenser.
Velforeningen ønsker at det tas inn i
bestemmelsene at erstatningsbebyggelse tillates
oppført med de samme arealene som eksisterend e
bebyggelse. Som eksempel på vellykket
erstatningsbebyggelse vises til endringene på
Bukkvolds hytte i 201 2.
Kart

26. Åsa vel
1. Politisk og administrativ ledelse i RK har oppfordret
til å komme med innspill om ønske utvikling. Viser til
prosjektet «Åsa 2030» og rapporten «Åsa Vel- Åsa
2030» som bl.a. spesifiserte aktuelle områder for
boligbebyggelse . Innspillet ble behandlet i
formannskapet 15.1 1.201 6, og det ble vedtatt å ta
forslaget med videre i arealdelen, samt å prioritere
utbygging i områdene rundt skolen og butikken.
Kan ikke se at noe fra Åsa 2030 er lagt inn i forslag
til ny arealdel. Dette er uforståelig ut fra
formannskapet vedtak og signaler fra kommunen.
Rapporten er godt forankra blant innbyggerne
gjennom aktiv deltakelse i prosessen.
2. Åsa vel mener det bør legges inn flere områder for
boligbygging i kommuneplanen, og kommer med
konkrete forslag om områder. Disse er i samsvar
med «Åsa 2030», formannskapets vedtak
15.1 1.201 6, og er klarert med aktuelle grunneiere.
Åsa Vel mener også kommunen bør vurdere

Best.

1. Innspill fra Åsa 2030 kom lenge etter innspillsfristen, men
ble behandlet som egen sak i formannskapet i møte
15.1 1.201 6 i sak 209/1 6. Følgende vedtak ble fattet:
«Innspillet fra Åsa vel tas med i det videre arbeidet med
kommuneplanens arealdel. I pågående revisjon av
kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i
nærheten av «Åsatorg» og «Åsagata» vurderes inn i
arealdelen i samråd med aktuelle grunneiere. Prinsippene
for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens
samfunnsdel 2025 - 2030, skal følges. Øvrige
utviklingsmuligheter spilles inn til en neste revisjon av
kommuneplanen ».
I foreslått kommuneplan ligger det inne boligområde
Småbråten/ Johnsrud og Grenda i Åsa begge med 11
enh eter og et nytt område ved skolen på 10 daa (B28).
Andre foreslåtte endringer fra gjeldende arealdel: Området
ved butikken er avsatt til eksisterende forretning og andre
Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

44

områder ved Åsa Øst og Åsa Vest for videre
utvikling, i tråd med «Åsa 2030».
3. Åsa Vel b egrunner hvorfor Åsa bør prioriteres for
vekst med følgende:
- Det etableres ny kloakkledning med tilknytning
til Monserud renseanlegg.
- Sikre godt elevgrunnlag for Steinsfjorden
Montessoriskole, som starta høsten 2016.
- God beliggenhet ift. Ringeriksbanen og E16.
- Godt supplement til veksten i Hønefoss
sentrum. Viktig med gode alternativer for
tilflyttere som ønsker å bo landlig men sentralt.
- Åsa Vel har blitt kontaktet av utbyggere, og
tolker dette som at bygda er et attraktivt
område for utvikling og vekst.
Positive til forslaget om småbåthavn på Grantopp.

tettbygde områder er endret fra LNF til nåværende
boligbebyggelse. Hensynssone for flo mfare (H320) og
høyspenningsanlegg(H370) langs Steinsfjorden begrenser
utbyggingspotensialet.
Fremtidig småbåthavn ved Grantopp ligger inne i revidert
forslag: S2
2. Det er ikke åpnet for nye arealbruksinnspill i denne
høringen. Rapporten Åsa 2030 er en grund ig
gjennomarbeidet utredning, som kan danne grunnlag for
arealbruksinnspill ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel. Anbefaler Åsa vel å komme med et slikt innspill
ved neste revisjon. Det er åpnet for boligbygging i område
B28 i Åsa.
3. Tar dette til orie ntering.
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Lokale politiske partier
27. Miljøpartiet de grønne, Ringerike
Uttalelsen konsentrerer seg om Ringerikes rike
grusforekomster med tilhørende
grunnvannsressurser, frilufts - og naturverdier.
Forekomstene er dels av internasjonal, nasjonal og
regional betydning, og bevaring og utnyttelse av dem
er særlig viktig i et over ordna perspektiv.
1. Foreslår at RK utarbeider en oversikt over
natur - og friluftsverdiene som mangler i
temautredningen om masseforvaltning. Spør
om ikke RK kan gå foran i en ny nasjonal
politikk i å ivareta grusressurser.
2. RK må endre sin praksis med å gi altfor
romslige tillatelser for masseuttak , herunder
stille strengere krav til tiltakshaver når det
gjelder opprydding og reelle avbøtende tiltak.
Viser til sin høringsuttalelse til grusuttak på
Hensmoen og Kilemoen.
3. Viser til sitt initiativ om geopark på Hensmoen
og geoinformasjonssenter. Dette har
sammenheng med RKs spesielle
kvartærgeologiske historie. Foreslår at det
arbeides planmessig, også i arealdelen, for
at en geopark og vitensenter opprettes. Samt
at arbeidet med å lokalisere et
landskapsvernomr åde tas opp igjen (foreslått
av prof. Elgmork allerede i 1974).

1. Kartlegging av bynære friluftsområder er en del av kunnskapsgrunnlaget for
kommuneplanrevisjonen (politisk behandlet i 201 4). I tillegg er kommunen i ferd me d å
kartlegge friluftsområder i hele Ringerike. Temautredning om masseforvaltning inkluderer
ikke direkte natur - og friluftsverdier, men gir viktige føringer til kommunens planarbeid om
hensyn som må vurderes ved forslag og søknader om råstoffutvinning og deponi. Denne er
under revisjon og vil erstattes av kommunedelplan for masseforvaltning, der det følger med
en konsekvensutredning hvor natur - og friluftsverdier vil vurderes. Ved dette vil kommunen i
større grad ivareta grusressursene og se dette opp mot andre interesser.

2. Ved ny kommunedelplan vil kommunen få nye retningslinjer i tråd med overordnede føringer.
Når det gjelder tidligere innsendte høringsuttalelser, vises det til rådmannens kommentar til
disse.

3. I henhold til strategiplanen for geologisamarbeidet mellom Vestfold, Telemark og Buskerud
fylkeskommuner er etablering av nye geoparker ikke prioritert for inneværende periode
(201 7- 201 9). Geoparkene i Vestfold, Telemark og Buskerud er organisert som
inter kommunale selskaper der kommunene og fylkeskommunen er eiere. Ringerike
kommune vil derfor ikke prioritere å etablere en egen geopark.
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4. Konklusjon : Bevaring av ressursene må
følges opp av en planmessig og evt. skånsom
utnyttelse. Det er lagt opp til en svært høy
utvinningstakt på flere områder, senest
behandlet i kommunestyre t er Hensmoen og
Kilemoen. Viser også til Follummoen, hvor
arealer kan bli nedbygd. Ressursene er av
interesse for drikkevannsforsyning, bevaring
av biomangfold og for bynære fritids - og
friluftsaktiviteter. Foreslår at områdene
avsettes til LNF- formål, ut over områdene der
særlig verdifulle glasiallandskap fins, hvilke
bør avklares for landskapsvern.

4. Ved politisk sluttbehandling av områderegulering for Kilemoen sanduttak ble uttaksområdet
redusert, både i utstreknin g og dybde. Drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen
blir sikret gjennom områderegulering for dette området. Masseuttak utenfor denne
planavgrensningen er ikke i konflikt med drikkevannskilden. Viser til kommunedelplan for
masseforvaltning som vil ta for seg disse temaene. Arbeidet med planen er startet opp, og en
ser for seg sluttbehandling i 2020 /2021 .

28. Ringerike Arbeiderparti
1. Viktig at arealdelen gjenspeiler samfunnsdelen.
Tettsteder som Tyristrand, Nes, Sokna og
Hallingby må ha muligheter til å vokse med både
bo - og næringsarealer. Arealplanlegging må ta
hensyn til eksisterende og planlagte strukturer,
slik at veksten skjer på en kontrollert måte og at
kapasitet i kommunale tjenester kan planlegges i
god tid.
2. Statlige krav til fortetting rundt kollektivknutepunkt
må være førende. Stort potensial for fortetting i
Hønefoss. Det må kunne bygges høyere i
sentrum, men det er viktig med helhetlig utvikling
som skaper gode byrom.
3. Det må planlegges for helhetlige løsninger om
gang - og sykkelvei og kollektivtransport. Byen
bør vokse innenfra. Fortetting og høyere bygg vil
gi mindre behov for nedbygging av matjord.
Grøntarealer/parker i Hønefoss bør

1. Arealdelen gjenspeiler samfunnsdelen, og tilrettelegger for vekst i tråd med vedtatte mål.
Arealdelen har utbyggingspotensial i alle lokalsamfunn som er prioritert i samfunnsdelen,
i tillegg er det urealiserte og/eller nye områder også andre steder (Åsa, Nakkerud, Veme
m.m.).

2. Når det gjelder punkt 2 og 3 vises det til pågående områderegulering for Hønefoss, som
vil avklare disse temaene. Viser til hensynssone for områderegulering Hønefoss.
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videreutvikles, Petersøya må tas vare på og det
må jobbes med tilgjengelighet. Kommunen bør
aktivt være tilrettelegger for miljøvennlige
løsninger, tilrettelagt for en sosial profil med felles
arealer både ute og inne.

29. Ringerike Høyre
1. Innspillet gis på bakgrunn av endrede
forutsetninger som veg- og baneplaner og ny
stasjon i Hønefoss gir. Det er viktig at revidering
av samfunnsdelen igangsettes mtp. byg gestart av
Ringeriksbanen i 2021 . Forutsetningene for
mange av innspillene gitt i 201 3 er ikke r elevante
ut fra dagens virkelighet. Ber om at ny revidering
av arealdelen starter så fort som mulig etter at
denne planen er vedtatt.
2. Planforslaget er en ren utbyggingsplan. Den
enkelte grunneier kan ikke alene gjennom
enkeltinnspill stå ansvarlig for å fremme en
utvikling mot grønn omstilling og bærekraftig
framtid.
3. Viktig å sikre grønn omstilling og bærekraftig
framtid. Flere valg og prioriteringe r fra
samfunnsdelen blir ikke hensyntatt i forslaget.
Høringsforslaget inneholder ikke tilstrekkelige
styringsbestemmelser som følger opp valg og
prioriteringer fra samfunnsdelen. Følgende gjør
at utviklingen vanskelig kan styres i ønsket
retning:
- Flere innspill vil gi økt bilbruk, og viker fra
prinsippet om at nye byggeområder nær
kollektivknutepunkt/akser skal prioriteres.

1. Revidering av kommuneplanen, både areal - og samfunnsdel avklares ifm. neste
kommunal planstrategi som skal vedtas seinest høsten 2020. Denne prosessen starter
høsten 201 9. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 201 5, og gir et godt grunnlag for
kommunens arbeid med tilrettelegging for vekst og utvikling. Dersom formannskapet
ønsker å starte opp en ny revisjon på et tidligere tidspunkt, må dette avklares gjennom
eget vedtak. Rådmannen anbefaler å følge planhierarkiet ved revidering av planer. Dette
innebærer at revidering av kommuneplanen ikke bør finne sted før ny kommunal
planstrateg i er vedtatt.

2. Tar dette til orientering.

3. Områderegulering for Hønefoss vil ta for seg en del av disse problemstillingene.
Rådmannen er enig i at arealdelen med fordel kunne inneholdt sterkere føringer for
styring av vekst, f.eks. gjennom rekkefølgebeste mmelser for når nye utbyggingsområder
kan tas i bruk. Samfunnsdelens kapittel om Effektiv arealdisponering sier at kommunen
skal ha en aktiv bruk av rekkefølgebestemmelser for å sikre en effektiv arealdisponeringer .
Ut fra politiske vedtak har imidlertid i kke rådmannen oppfattet at det er vilje til å ta i bruk
slike virkemidler. Buskerud fylkeskommune etterlyser også en sterkere styring i
arealdelen.

Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

48

-

-

-

-

Innspill er vurdert hver for seg og ikke i
sammenheng. Det er en svakhet at planen
ikke tar inn over seg at bilbasert utbygging vil
gi trafikale virkninger i Hønefoss, og
synliggjør en utvikling av trafikksystemet.
Gjennom rekkefølgebestemmelser må
planen sikre at byggeområdene utvikles i en
bestemt rekkefølge som gjør at kollektiv systemet kan utvikles i takt med dette.
Rekkefølgebes temmelser må sikre at kryss
utbedres i takt med at nye byggeområder
åpnes. Planen må reflektere at vi er en
sykkelby, med rekkefølgebestemmelser som
sikrer at sykkelveger etableres i takt med
utbygginger i sykkelavstand til byen.
Planen omhandler ikke Hønefoss by. Det er
igangsatt en områderegulering for Hønefoss,
men planavgrensningen er for snever til å ta
inn en helhetlig trafikal løsning for byen. Dette
må framkomme av arealdelen.
Knutepunktutvikling rundt Hønefoss stasjon
krever sterk styring, både av arealutvikling og
trafikale løsninger.
Planen har ikke styringsmekanismer som
sikrer at 70 % av befolkningsveksten skjer i
Hønefoss, og 30 % i de prioriterte
lokalsamfunna.

30. Ringerike Senterparti
1. Viktig at arealdelen legger opp til utvikling i hele
kommunen, og at det legges til rette for gode liv i
lokalsamfunn med nærhet til gode kommunale
tilbud. Kommunen må legge til rette for

1. Arealdelen legger opp til utvikling i tråd med vedtatte målsettinger i kommuneplanens
samfunnsdel. Arealdelen har utbyggingspotensial i alle lokalsamfunn som er prioritert i
samfunnsdelen, i tillegg er det urealiserte og/eller nye områder også andre steder (Åsa,
Nakkerud, Veme m.m.).
Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

49

arbeidsplasser i hele kommunen, og en balansert
utvikling med vekst både i byen og
lokalsamfunna.
2. Høringsforslaget bygger ensidig på innkomne
innspill. Det kunne vært formålstjenlig at
kommunen hadde tatt en mer aktiv rolle, og selv
foreslått utbyggingsområder. Registrerer at dette
har gjort at enkelte lokalsamfunn er til ført få
utbyggingsområder, og at det i liten grad legges
til rette for næringsutvikling utenfor Hønefossområdet.
3. Jordvern: Høringsforslaget legger i for stor grad
til rette for nedbygging av dyrka mark. Sett hen til
tilgjengelige arealer kan ikke kommune n
akseptere at dyrka mark omdisponeres til
boligformål. Flere av innspillene som er tatt med
vitner om kortsiktighet og er ikke i tråd med
nasjonale føringer. Viser til SPs alternative forslag
ved behandling av høringsforslaget.
4. Selv om noen lokalsamfunn er fremhevet som
prioriterte, skal ikke dette være til hinder for
utvikling av andre områder. Det bør i
bestemmelsene åpnes for spredt boligbygging
der det er hensiktsmessig og ikke er i konflikt
med andre tungtveiende hensyn.

2. Kartlegging av utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan viser at gjeldende plan har
et betydelig urealisert potensial for boligutbygging, fordelt på alle de prioriterte
lokalsamfunna – samt enkelte andre steder. I tillegg kommer nye områder som avsettes i
revidert kommuneplan. Når det gjelder næring er det riktig at det i stor grad tilrettelegges
for næringsområder i Hønefoss - området. Dette er etter rådmannens vurdering riktig, av
hensyn til samordnet bolig - , areal - og transportutvikling, og samfunnsdelens målsetting
om at hoveddelen av veksten skal styres til Hønefoss - området. Det er imidlertid også
urealiserte næringsområder på Nes, Hallingby og Tyristrand.

3. Mange av høringsuttalelsene omhandler beslag av dyrka mark, og Fylkesmannen har
fremmet innsigelse til flere boligområder bl.a. med grunnlag i jordvern. Rådmannen har
tatt ut disse områdene.

4. Rådmannen vil ikke foreslå å åpne for spredt boligbygging. Det at planen ikke åpner for
spredt boligutbygging, er noe av ba kgrunnen for at fylkesmannen ikke fremmer innsigelse
til forslag om nye boligområder på Nakkerud, Tyristrand, Ask, Åsa og Hallingby. Søknader
om spredt boligbygging vil måtte behandles som dispensasjon fra kommuneplanen.

31 . Ringerike Venstre
Venstre ønsker grønn vekst og næringsutvikling, nye
arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse, en kompakt
miljø- og kulturby, tettsteder og distrikt det er godt å
bo, leve og arbeide i. Ressurser må forvaltes på en
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bærekraftig måte. Venstre vil styrke jordv ernet og
stille krav til reetablering av dyrka mark.
Generelle innspill :
1. Økt boligbehov skal først og fremst dekkes
ved fortetting i og nær Hønefoss, og nær
sentrum i prioriterte tettsteder.
2. Nye boligområder skal ha krav til gang - og
sykkelveg og nærhet til kollektivtilbud.
3. I den grad samfunnsinteresser (jernbane/vei)
fortrenger matjord, skal denne deponeres og
tilbakeføres til landbruk.
4. Ved privat ikke - kommersielt masseuttak må
det settes t idsfrist/tilbakeføringskrav for å
unngå åpne sår til evig tid.
5. Fortetting av eksisterende industriområder
framfor oppbygging av nye.
6. Landbruksjord skal fortettes tungt dersom det
mot Venstres stemme omdisponeres til
boliger.
7. Alle skal sikres nærhet til grønne lunger i by
og tettsted, og kort vei til frilufts - og
turområder.
8. Investeringer i g/s og annen infrastruktur bør
kanaliseres til prioriterte tettsteder før nye
bygges ut.
Konkrete innspill til enkeltforslag
(punkter hvor Venstre støtter planforsl age t
oppsummeres/kommenteres ikke)
1. 1 Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal: Ikke egna
til hytter, kan under tvil forsvares til boliger pga.

1. I tråd med vedtat te målsettinger i samfunnsdelen. Dette følges opp i arealdelen.

2. Nødvendige rekkefølgekrav for etablering av infrastruktur fastsettes i regulerings planer
for nye utbyggingsområder. Viser til kommuneplanbestemmelse §§ 4 og 5.1 0.
3. Dette er i tråd med vedtak ifm. planprogram for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

4. Det er per i dag vanskelig for kommunen å følge opp dette.

5. Det er utvidet et område på Hensmoen og i Veien, ellers er det fortetting av eksisterende
områder.
6. Rådmannen har tatt ut boligområder som beslaglegger dyrka mark, som det er fremmet
innsigelse mot.
7. I tråd med vedtatte målsettinger i samfunnsdelen. Viser til kartlegging av bynære
friluftsområder, samt utarbeidelse av ny kartlegging for hele kommunen . Grønnstruktur i
Hønefoss sentrum er et tema i områderegulering for Hønefoss.
8. Tar dette til orientering.

1. 1: Frarådet av Fylkesmannen pga. beliggenhet og nærhet til fulldyrka jord og renseanlegg.
Fylkesmannen vil trolig ha samme vurdering når det gjelder boligformål. Rådmannen
opprettholder forslag om at området avsettes til fritidsbebyggelse.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

beliggenhet. Foreslår at det utredes videre, krav
om g/s.
4 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal:
Motsetter seg dette.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 15 Masseuttak, Nes i
Ådal/Ådal: Motsetter seg disse.
21 Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby:
Motsetter seg dette. Forringer etablerte boligers
bokvalitet. Skog av høy bonitet, bygger ned buffer
mot dyrka mark.
27 B oliger Bålerudmarka/Oppenåsen,
Heradsbygda: Krav om at kollektivtilbud til
jernbanestasjon/sentrum er formelt avklart før
planen evt. utredes videre på senere tidspunkt.
Må ses i sammenheng med områdeplan for
Hønefoss.
Boligbygging i Haug: Samme kategori som
Heradsbygda, avventer gode kollektivløsninger til
jernbanestasjon/sentrum og områdeplan for
Hønefoss.
43 Boliger Nedre Klekken gartneri, Haugsbygd:
Motsetter seg dette. Bør videreføres som
gartneri, evt. selges/leies ut som jordbruksareal.
46 Østre Berg/Klekken økogrend, Haugsbygd:
Alternative og miljøriktige bygge - , bo - og
leveformer er en ønsket utvikling. At store deler
av arealet skal være felles tun med parseller for
egen matproduksjon gjør at Venstre støtter
forslaget. Støtter kommunens frarådin g av
utbygging av eiendommen i sør.

2. 4: Ikke foreslått avsatt i kommuneplanen, dermed tas dette til orientering.
3. 6- 13, og 15: Kun nr. 8 er foreslått avsatt i kommuneplanen.
4. 21 : Området frarådes av fylkesmannen , men er foreslått videreført i kommuneplanens
arealdel . Hallingby er definert som et satsingsområde i kommun eplanens samfunnsdel 201 5 2030.
5. 27: Fylkesmannen har fremmet innsigelse til område B (feltnavn B1 7 på plankartet), og dette
er imøtek ommet.

6. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 nye utbyggingsområder i Haugsbygd.
Rådmannen har tatt ut disse områdene, med unntak av B20 og B26.

7. 43: Tatt ut etter vedtak i Formannskapet i forbindelse med begrenset høring.

8. 46: Fylkesmannen har fremmet innsigelse til området, og rådmannen har tatt innsigelsen til
følge.
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9. 56 Masseuttak Heen sand: Venstre er sterkt mot
en utvidelse.
10. 65 Masseuttak Eggemoen: Motsetter seg dette
pga. natur- og kulturverdier.
11. Kilemoen: Motsetter seg enhver søknad om
videre utvidelser.
12. 75 Boliger Ve, Hønefoss: Motsetter seg dette
pga. jordvern. 76 Boliger ved Veien skole,
Hønefoss: Motsetter seg dette pga. jordvern.
13. 77 Masseuttak Kilemoen nord: Motsetter seg
enhver søknad om videre utvidelser på det
sterkeste.
14. 80 Boliger Tandberg, Hønefoss: Motsetter seg
dette, dyrkbar jord, langt til tjenestetilbud,
sårbare arter.
15. 82 Boliger Trygstadveien, Hønefoss: Motsetter
seg dette, kulturminner, usentralt.
16. 94 Boliger Kindsåsveien, Tyristrand: Settes som
vilkår at jorda tilbakeføres landbruket.
17. 95 Boliger Vælerenveien, Tyristrand: Motsetter
seg dette, ikke i tråd med ønsket utbygging av
Tyristrand.
18. 97 Boliger Ask sentrum: Ikke i tråd med ønsket
utbygging på Ask. Settes uansett som vilkår at
området med dyrket mark tas ut.

9. 56: Utvidelse av masseuttaket er vedtatt, ved reguleringsplan 379 (Hensmoen grusuttak).
10. 65: Ikke foreslått avsatt masseuttak på Eggemoen, kun forslag om å vise ressursen med
hensynssone for å sikre den for framtida. Videre er det også foreslått hensyns sone for
friluftsliv i området.
11. Kilemoen: Viser til vedtak av reguleringsplan for Kilemoen sanduttak, hvor uttaksområdet ble
avgrenset både i areal og dybde. Avsatt område i kommuneplanen er justert i tråd med
kommunestyrets vedtak.
12. 75 og 76: Ikke foreslått avsatt i kommuneplanen.
13. 77: Ikke foreslått å avsette område for utvidelse i kommuneplanen. Området som er avsatt er
areal som er berørt av tidligere utta k, og hvor det ut fra klausulering av drikkevannskilden kan
vurderes å tillate masseuttak.
14. 80: Ikke foreslått avsatt i kommuneplanen.

15. 82: Innsigelse til dette området fra Fylkesmannen og fylkeskommunen. Rådmannen har tatt
dette til følge. B6 er videref ørt, og innsigelsen fra Fylkesmannen her er trukket.
16. 94: Innsigelse fra fylkesmannen. Rådmannen har tatt dette til følge.
17. 95: Ikke foreslått avsatt i kommuneplanen.

18. 97: Foreslått areal til bolig i kommuneplanen omfatter ikke dyrka mark.
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Private
32. AKA AS
1. Avgjørende at planen kommer på plass, for å ha et oppdatert styringsverktøy for
utvikling. Påpeker to svakheter: Prosessen har gått over så lang tid at planen på
flere områder ikke vil være oppdatert. Det har ikke vært mulig å planlegge nye
adkomster til byen fra ny E16, som er avgjørende for hvordan bye n skal utvikle
seg.
2. Ber om at koblingen mellom Hønefoss sør og områderegulering for Hønefoss
vektlegges, samt at områderegulering for Hønefoss sør vurderes. Avgjørende for
å få til en helhetlig utvikling av byen.
3. Oppfordrer til at kommunen umiddelbart ett er vedtak starter ny revidering av
kommuneplanen ila. neste to år.

1. Rådmannen er enig i at det er uheldig at
kommuneplanprosessen har gått over såpass lang tid.
Ny adkomst til byen fra E16 er avhengig av statens regulering i
fellesprosjektet for Ringeri ksbanen og E16.
2. Forslag om å vurdere en områderegulering for Hønefoss sør
bes sendes inn som innspill til neste planstrategi.
3. Revidering av kommuneplanen avklares ifm. neste kommunal
planstrategi som skal vedtas senest høsten 2020. Denne
prosessen starter høsten 2019. Dersom formannskapet
ønsker å starte opp en ny revisjon på et tidligere tidspunkt, må
dette avklares gjennom eget vedtak. Rådmannen anbefaler å
følge planhierarkiet ved revidering av planer. Dette innebærer
at revidering av kommuneplan en ikke bør finne sted før ny
kommunal planstrategi er vedtatt.

33. Amundsen, Martin
Amundsens og naboens tomt (Engens vei 2 og Benterudgata 5 i Hønefoss) er delvis
avsatt til parkeringsplass. Ber om at tomtene avsettes til boligformål, som er dagens
bruk. Overflateparkering så sentralt strider mot miljøtenkning og ønsket om mindre
biler og fle re myke trafikanter i sentrum.

Dette området ligger i en reguleringsplan fra 1979
(reguleringsplan for adkomst Benterudgaten). Dette er en del av
planområdet til områ deregulering Hønefoss, hvor dette vurderes.

34. Andresen, Frode
Kommunen er positive til utbygging i Haugsbygd, i lys av tiltenkt vekst ifm.
Ringeriksbane/E16. Som resultat har utbyggingsområder som tidligere er avslått
pga. jordvern m.m. blitt aktuelle. Viser til Klekken gartneri, Klekkenhagen, Nedre

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye
boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at
Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldende
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Klekkenhagen og t ilsvarende nedbygging av dyrkbar mark. Klekken gartneri må ikke
omdisponeres fra jordbruksareal til boligformål. Begrunnelse:
1. LNF- område, A- klassifisert jord, sydvestvendt, optimale dyrkingsforhold.
2. Vil danne presedens for andre LNF- områder. Mange område r er alt tapt.
3. Grunnlaget for utbygging i slik stor skala er Ringeriksbane og ny E16. Dette
prosjektet ligger i løse lufta, og Klekken ligger for langt unna
trafikknutepunktene (7 km fra Hønefoss stasjon, 10 km fra ny E16).
4. Vil generere flere hundre (fle re tusen om flere områder omdisponeres)
bilbevegelser ekstra daglig, og større køer i Hønefoss. Opp mot 600 biler i
timen Klekken - Hønefoss, inkl. tungtrafikk.
5. Lett å finne alternative tomter nær Hønefoss sentrum. Mange
utbyggingsplaner på dyrkbar jord i Haug, til tross for at Kommunal - og
moderniseringsdepartementet 7.4.2017 fastslo at flere felt i Krakstadmarka
ikke kan omdisponeres pga. jordvern. Departementet og fylkesmannen
påpekte også store tomtereserver i sentrale godkjente områder, samt
fortettings potensial i Hønefoss.
6. Boligbygging i Ringerike er allerede dimensjonert for kommende års vekst.
SSB forventer en vekst på ca . 200 personer i Ringerike fram mot 2040. Skal
det bygges må det bygges på steingrunn/kratt/industriområder.
7. Skolekapasiteten på Vang er sprengt. Vanskelig å se for seg en utvidelse her
uten at dyrkbar mark berøres.
8. Klekken Gartneri drives i dag på en utmerket måte, og sysselsetter 5
personer og har planer for videre drift.
9. Ringerike er et lite sted i verden, tilgodesett med den be ste jorda på kloden.
Om 30 år er det enda mer vann- og matmangel enn i dag, og 2 mrd
mennesker vil sulte. Omregulering av Klekken gartneri vil gi et potensielt tap
på opp energi tilsvarende 25000 brød pr år.

kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser
knytt et til boligbygging ved Klekken gartneri. Med bakgrunn i dette
har rådmannen imøtekommet alle innsigelser med unntak av B20,
B26 og B6 . I Formannskapsmøte angående begrenset høring, ble
det vedtatt at B19 (Klekken gartneri) skulle tas ut av planen. Denne
er derm ed tilbakeført til LNF- område.

35. Baug, Hanne og Kjell
1. Deler av Baugs eiendom gnr/bnr 97/1 er foreslått avsatt til boligformål,
B_F12 i kommunedelplan for Krakstadmarka. Baug støtter dette forslaget.
2. Det var innsigelse til dette området, og Kommunal - og
moderniseringsdepartementet har ikke godkjent at feltet avsettes til

Dette innspillet omhandler den vedtatte kommunedelplanen for
Krakstadmarka. Ettersom Krakstadmarka er en egen
kommunedel plan, omfattes ikke dette området av
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boligformål. Departementet viser imidlertid til at det er naturlig å vurdere
feltet B_F12 (og B_F8 som heller ikke ble godkjent) ifm. revisjon av
kommuneplanens arealdel, ut fra et helhetlig behov for nye
utbyggingsområder i Hønefoss. I forslag til ny arealdel er nevnte områder lag
inn i tråd med RKs ønske for kommunedelplanen. Baug støtter dette.
3. Krakstadmarka er et viktig ledd for å legge til rette for å utvikle byen på
begge sider av Storelva, og å utvikle sentrumsnære boområder med
miljøvennlig transport. Med foreslåtte broforbindelser vil avstand til
idrettsanlegg, sentrum og skole være kort. Analyser viser at B_F12 og B_F8
er avgjørende for å skaffe tilfredsstillende økonomi i utbyggingen av
Krakstadmarkas nordlige del, sett i lys av nødvendige
infrastrukturinvesteringer. Uten disse områdene vil muligheten for å realisere
de 250 - 300 boenhetene i Krakstadmarka nord bli sterkt svekket.
4. B_F12 utgjør i overkant av 30 daa dyrka mark. Baug påpeker at i 1999 ble
hele området fra Vesternbakken til Tandberg avsatt til framtidig boligformål,
samlet ca . 900 daa (Krakstadmarka). Viser til at dette var et C - område i JAV
(jordpolitisk arealvurd ering, mindre sterke landbruksinteresser). Av disse
900 daa ble ca . 180 daa tilbakeført til LNFR i 2012. Av disse 180 daa er ca .
35 daa dyrka mark. Dette innebærer at å avsette B_F12 til bolig ikke gir
nedbygging av dyrka mark ift. Da planarbeidet startet i 1999, og den JAV
som gjaldt både da og nå.
5. Viser til Fylkesmannen og departementets begrunnelse for ikke å godkjenne
B_F12 til boligformål, bl.a.: de store sammenhengende jordbruksarealene
øst for Krakstadmarka må forbeholdes matproduksjon. For B_F12 vil ikke
d enne be skrivelsen være korrekt når utbyggingen av Krakstadsmarka er
realisert. Området vil da være avgrenset og omkranset av boliger og
skråninger.

kommuneplanens arealdel. Vi kan derfor ikke ta stilling til dette
innspillet.

36. Buttingsrud, Lars v/ Fokus Rådgivning AS
Registrerer at innspill 80 om boliger Tandberg, Hønefoss ikke er tatt med i
planforslaget, og har følgende kommentarer til konsekvensutredningen av
innspillene, som etter deres oppfatning er gjort på feil grunnlag:

Dette området er konsekvensutredet på lik linje me d alle andre
arealbruksinnspill, og ble med dette tatt ut av planen, med
følgende konklusjon; «Anbefales ikke nå av hensyn til jordvern,
behov og utbyggingsstrategi når det gjelder rekkefølge på
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1. Hensynssone friluftsliv: området har, unntatt de sammenhengende jordene,
potensial som et stort bynært utbyggingsområde. Utbygging her kan bli
langt mer effektiv enn i sentrum, med kompliserte eiendomsforhold og
arealbruk. Mener hensynssonen helt eller delvis må tas ut. Innimellom
utbyggingsområder i Krakstadmarka vil det fortsatt bli store naturområder
med samme kvaliteter. Dette området er heller ikke benyttet i særlig grad
som friluftsområde i dag. Mener vurdering av lokalisering, infrastruktur og
behov er direkte feil, og at hel e området vurderes som byutviklingsområde
og at delene de har foreslått tas med i kommuneplanen.
2. Ny veg fra Krakstadmarka til Lisletta: veitrase mot nytt kryss på Lisletta må
tilpasses slik at veien får optimal linjeføring. Gjør oppmerksom på at foreslått
trase i kommuneplanen avviker fra forslaget som har vært diskutert med
Fossen Utvikling.
3. Viser til konsekvensutredning av innspill nr . 80 og at denne inneholder feil
fakta som gjør at det feilaktig blir en samlet negativ vurdering av innspillet .
4. Forhold til overordn ede planer: viser til varslet oppstart av ny veitrase til nye
områder som er under planlegging. Det er derfor ikke riktig at området ikke
er tilknyttet eksisterende boligområder med tilhørende infrastruktur.
Kommunedelplan for Krakstadmarka le gger også op p til veiforbindelse
gjennom de innspilte områdene, og som knytter Krakstadmarka opp mot
Lisletta og Fv241.
5. Teknisk og sosial infrastruktur : trafikksituasjon: Med bakgrunn i forrige punkt
er det også feil at området ikke kan tilknyttes eksiste rende infrastruktur, og
at dette må etableres. Infrastruktur vil etableres som følge av utbygging i
Tanberghøgda. Vei til Lisletta kan fungere som samleveg, kapasitet vil trolig
være svært god og må óg ses som avlastning mot Oslosiden for utviklingen
av Krakstadmarka.
6. Landskapsbilde: enig i at innspillet må ses i sammenheng med
Krakstadmarka, samt at det bør tas hensyn for ikke å bryte landskapsbildet.
Kan ikke se at en utvikling trenger å gi negativ landskapsvirkning.
7. Naturmangfold og vassdrag : b ekkedrag i området bør fremdeles være
intakte, området er så stort at en ikke ser for seg å bygge ned hele arealet.
8. Kulturmiljø: kongevegen blir behørig behandlet ved regulering.

gjennomføring av nye utbyggingsområder ». Dette er i tråd med
nasjonale føringer om jordvern.

Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

57

9. Jord - og skogressurser: riktig at skogen har høy bonitet, men den er lite
dyrkbar.
10. Folkehelse/bomiljø/nærmiljø/friluftsliv/barn og unge/universell utforming:
regulert ny barnehage i Tanberglia, og det skal også være vedtatt at ny
barneskole skal utredes i området Tanbergmoen. Kollektivtilbud vil komme
som en konsekvens av utbygging av Tanberglia og Tanberghøgda, samt vei
til Lisletta. I Krakstadmarka vil deler av området bevares og tilrettelegges
som friluftsområde, dette kan også innspilte område forholde seg til.
11. Samlet vurdering: mener samlet vurdering er feil, da den ikke er basert på
faktisk situasjon. Attraktiv beliggenhet ift. Rekreasjonsområder, solrikt og
bynært.
Ber om at innspillet vurderes på nytt, at konsekvensutredningen rettes opp og at
forslaget innarbeides i arealdelen.

37. Eid, Tor og Kristin Bjerkestrand
Er som beboere i Haugsbygd overrasket og sterkt kritiske til at kommunen ser ut til å
være positive til en betydelig omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til
boligbygging i Haugsbygd.
1. Utbyggingsvolum og konsekvenser for bomiljø i et lite bygdesamfunn er
mangelfullt utredet. Forslaget ser ut til å bygge på sviktende faktagrunnlag,
og er i strid med nasjonal jordvernstrategi, nasjonale føringer for samordnet
areal - og transportplanlegging , samt vedtatt politisk plattform for Buskerud
fylkeskommune. Med utbygging av Ringeriksbane og E16 har ikke
kommunen råd til å bruke av «omdisponeringskvoten» sin til boligbygging.
Haugsbygd ligger langt fra sentrale trafikknutepunkt.
2. Kommunen har som pl anmyndighet gjennom pbl. fått makt og ansvar for å
fremme bærekraftig utvikling. Krever at kommunen tar dette ansvaret, og
sørger for at utviklingen skjer innen gitte nasjonale, regionale, rettslige og
politiske rammer.
3. Viser til Kommunal - og moderniserin gsdepartementets vedtak i april 201 7
angående kommunedelplan for Krakstadmarka, hvor de la vekt på at
foreslåtte boligområder innebar omdisponering av dyrka mark av god

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye
boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at
Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldende
kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser
knytt et til boligbygging ved Klekken gartneri. Med bakgrunn i dette
har rådmannen imøtekommet alle innsige lser med unntak av B20
og B26 . I Formannskapsmøte angående begrenset høring, ble det
vedtatt at B1 9 (Klekken gartneri) skulle tas ut av planen. Denne er
dermed tilbakeført til LNF- område.
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kvalitet, samt at kommunen har en stor tomtereserve i godkjente
byggeområder og et bety delig fortettingspotensial i Hønefoss by.
4. Bo - og nærmiljø : Planene åpner for ca . 1000 nye boenheter, og en
fordobling av innbyggertallet i Haugsbygd. Det legges opp til en høy
utnyttelsesgrad, som bryter med dagens boligstruktur og størrelse. Det er
viktig å ta vare på de kvaliteter bygda har. Nye boenheter vil gi en dramatisk
trafikkøkning som veisystemet ikke er dimensjonert for. Kan ikke se at
planen tar høyde for dette. Utvidelse av veikapasitet vil også true jordvernet.
5. Skole : Kapasiteten ved Vang skole på 340 elever er sprengt (har i dag 356).
Det er ikke redegjort for hvordan potensielt behov for dobling av kapasitet
løses. Utvidelse vil trolig gå ut over uteareal eller dyrka mark.
6. Klekken gartneri : Er som nabo spesielt kritisk til forslag om omdis ponering til
boligbygging ved Klekken gartneri. Grunneier har også tidligere forsøkt å få
dette inn i kommuneplanen. Det skal være inngått en
opsjonsavtale/salgsavtale med en utbygger, som av profitthensyn har ønske
om en langt høyere utnyttelse enn enebol iger. Er bekymret for den typen
bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner for
utbyggere. Området vil i løpet av kort tid få 46 nye boenheter (Klekkenhagen
og Nedre Klekkenhagen), og med utbygging av Klekken gartneri kan det bli
88 enheter totalt. Området vil gå fra et rolig, landlig boligstrøk til et tettsted.
Dette vil ødelegge det flotte kulturlandskapet, og føre til vesentlig forringelse
av bokvalitet og eiendommer i området. Krever at kommunen tar hensyn til
eksisterende beboere/miljø, o g ikke godkjenner bebyggelse som vil føre til
en vesentlig fortetting.

38. Eierfellesskapet Berg østre v/Otto Krog
Gnr/bnr 103/4 Bånntjernveien 19. Anmoder om at:
prosjektet blir tatt ut av LNF og fremføres som eiendomsmessig helhet
søndre del blir medtatt med reduksjon fra 7 til 5 eneboliger

Etter innsigel se fra Fylkesmannen i Buskerud , er dette området tatt
ut i sin helhet. Viser til innspill fra dere, ved begrenset høring.
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prosjekts mange positive og tidsnødvendige aspekter blir fremhevet med
signaleffekt og senere behandlinger/instanser for øyet.
Innspillet begrunnes slik:
1. Mener området i KU av enkeltinnsp ill skulle vært karakterisert mer positivt.
Oppfatter at søndre del av sitt planforslag (7 eneboliger B1 5 - B21 ) ikke er
medtatt i kommunens planforslag. Har selv kommet til at B1 8 og B1 9 bør tas
ut, fordi de ligger på beitet, og bør overgå til parseller. Reduksjonen fjerner
prosjektets indrefilet, og utbyggingen blir mer uspennende med tapt
variasjonsfylde. Er det ikke bedre å si at dette er tapt LNF og at parsellene
blir en kategori under reguleringsbegrepet grøntareal, hvis ingen bedre
løsning fins i regel verket? Satelittutbygging som denne, der det er god
infrastruktur, bør ønskes velkommen.
2. LNF står for landbruk, natur og friluftsliv. Tre viktige områder hvor ulike
hensyn rår, og derfor har innbyrdes konfliktpotensial når det gjelder
menneskelige aktiviteter. Innspillet ivaretar i beste forstand L- en, og er av
marginal interesse for N og F.
3. Viser til dårlig matberedskap og omdisponering til asfalt og betong. Jordvern
oppfattes for snevert som kun vern av arealer for tradisjonelt jordbruk.
Parsellsalg i stedet for tomtesalg kan være optimalt for å spare dyrkbart eller
dyrka areal.
4. Argumenterer for aktivhus framfor passivhus. Dvs. sunne, «pustende» hus.
5. Slik utbyggingen planlegges vil den lagre mer Co2 enn opprinnelig
skogareal i gjennomsnitt, og ha et gunstig energimessig fotavtrykk. Det
planlegges økologisk dyrking i parseller / hager. En del bestemmelser må
kontraktfestes ved tomtesalg, fordi regulerin gsbestemmelser ikke kan
ivareta nødvendig detaljnivå.

Dette området ble lagt frem i regionalt planforum, men
Fylkesmannen opprettholdt sin innsigelse da dette blir sett på som
satelittutbygging .
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39. Fleten, Kaare
Hensynssone ved Nikkelverket og eiendomsforhold gnr/bnr 270/9:
1. Viser til flere møter og kontakt med kommunen angående hensynssone for
Nikkelverket.
2. Viser til brev hvor han beskriver at Knuterud 270/1 2 ved en misforståelse er
sammenslått med 270/9. Fleten har start et et bokprosjekt om Nikkelverket,
og har spesielt gransket «hjemfallsretten» av gruveeiendommer som
Industridepartementet igangsatte fra 1956 - 59 på følgende eiendommer
270/7, 9, 11 og 12 og Elsrud. Kommunen bør merke seg dette ift. dagens
eiendomsgrenser for gnr/bnr 270/9 (Statsskog SF).
3. Viser til forslag om gruvemuseum som Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk har
levert skisse for, samt plan for overnatt ingssted for pilegrimer som Fleten
jobber med. Viser til sitt brev 22.1 1.201 6 med orientering om kulturminner
langs en pilegrimsled. Ønsker et møte med kommunen før han offentliggjør
detaljer i denne planen.

Det er lagt inn en hensynssone over Nikkelverk et. Dette er dermed
ivaretatt.

40. Hafnor og Klæ kken
Det er ønsket og forventet stor vekst i kommunen. Med bakgrunn i dette mener
Hafnor og Klækken det er beklagelig at deres forslag ikke tas på alvor av
kommunen, og at det er begått saksbehandlingsfeil når disse innspillene ikke blir tatt
hensyn til og lagt fram til politisk behandling (nummerert 51 og 52 ved grovsilingen).
Ber om at følgende tas hensyn til i videre politisk behandling av arealdelen.
1. I møte med kommunen 16.06.201 6 ble mulig VA- løsning gjennomgått (felles
ordning for Borgerhagen/Briskebyen, beskrivelse vedlagt). I
konsekvensutredningen fra Cowi er ikke dette vurdert.
2. 15.1 0.201 5 sendte Marthin Klækken brev til kommunen om at det var
ønskelig at tomteområdet ble utvidet til flere tomter, fordi VA- løsningen ikke
kunne bæres av to tomter (som skulle gis til bror/søster). Det opereres
fortsatt med to tomter når saken legges fram for formannskapet 25.04.201 7.

I rådmannens svar vises det til begrunnelser i KU for at innspillet
ikke ble tatt med i forslag til ny arealdel. Rådmannen viser også til
at planforslaget har vært til diskusjon hos regionale myndigheter
(Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen m.fl.) hvor vi
fikk tilbakemeldinger på at ytterligere «spredte» boligområd er må
tas ut av arealdelen, og at fortetting må skje i sentrum av Hønefoss.
Ved dette kan nevnes at flere områder i Haugsbygd er tilbakeført til
LNF- områder, på bakgrunn av innsigelser fra Fylkesmannen i
Buskerud. Dette er områder som har fellestrekk med disse
områdene.
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3. Marthin Klækken skrev til kommun en 10.07.2017 og spurte om de to
overnevnte punkter var vurdert. Svar fra kommunen 13.07.201 7 besvarer
ikke spørsmålene.
4. Gunnar Hafnor hadde en samtale med kommunen tidligere i 201 7, og fikk
da opplyst at det er problematisk med trafikkstøy og avkjøring. Dette er feil,
da det er lagt ny avkjøring til Hadelandsveien og trafikkstøy kan det gjøres
tiltak mot. Viser til befaring med Statens vegvesen i 201 5, og at ny E16
Olum - Risesletta vil gi mindre trafikk langs Hadelandsveien.
5. Viser videre til godkjent inns pill nr 50 i nærheten av dette området, og krever
likebehandling.
6. Hafnor og Klækken har utarbeid et en vurdering på momentene i malen for
konsekvensutredning, hvor de scorer med beste resultat på 11 av 13
punkter. Bemerker at 3 parter (nr 50, 51 og 52) har samarbeidet om VAanlegg.

41 . Holte, Anders H.
04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen:
1. Viser til viktige styringsdokumenter for arealdelen: planstrategi, samfunnsdel
og nasjonale forventninger. I KU for Smørhølkollen legges det vekt på at
området ikke ligger i et satsingsområde for hytteutbygging, og at området
ikke allerede er utbygd. I styringsdokumentene for arealdelen står det ikke
noe om at slike områder ikke bør utvikles for fritidsbebyggelse. Tvert om er
det ønskelig med økt aktivitet knytta til Nes som prioritert lokalsamfunn. Viser
til samfunnsdelen hvor det står «Aktuelle arealer bø r utvikles til mer
fritidsbebyggelse». Det fokuseres også på utvikling av primærnæringene,
noe en i høyeste grad gjør med dette prosjektet, som vil være ledd i å skape
næringsgrunnlag for eiendommen og andre næringsaktører på Nes.
2. Smørhølkollen er særdele s godt egna for grønt reiseliv og utmarksturisme
mtp. beliggenhet ift. Selsjøen barskogvernområde, Sperillen, Urula - og
Begnavassdraget. Må ses i sammenheng med forslag om
utmarksturisme/fiske ved Begna.
3. Infrastruktur: Det er etablert bilvei til og gjenno m området, og en får lett
tilgjengelige tomter nær eksisterende infrastruktur.

I formannskapet sak 12/1 7 (Revisjon av kommuneplanens arealdel
201 7- 2030 høring og offentlig ettersyn av planforslag ) var det et
forslag om å ta inn igjen innspill nr. 4 Fritidsbebyggelse
Smørhølkollen og innspill nr.6 Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal,
men disse fikk 1 stemme og falt. I statlige retningslinjer er en av
føringene at planen skal trekke langsiktige grenser mellom by - og
tettstedsområder og store sammenhengende landbruks - , natur og friluftsområder. I hytteveilederen til Buskerud fylkeskommune
er det føringer om at nye hytteområder fortrinnsvis skal skje
gjennom fortetting og utvidelser av eksisterende hyttefelt.
Videre i formannskapsmøte 22.05.201 8 (begrenset høring og
offentlig ettersyn) ble dette løftet frem igjen, og ble også da vedtatt
å ikke skulle inn i kommuneplanen s arealdel .
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4. Landskapsbilde: Området skal bebygges med små hytter som glir lett inn i
landskapsbildet mht. materialvalg og arkitektur. Ønske om massivtrehytter
for å skape en profil med god e miljøegenskaper.
5. Negative vurderinger av hyttefelt på Smørhølkollen knytter seg først og
fremst til at området er relativt urørt og ligger nær et barskogvernsområde.
Holte mener nettopp dette gjør det unikt som hytteområde. Feltet ligger ut
mot kanten av åsen, med god utsikt mot Sperillen, Vikerfjell og Vassfaret.
Selsjøen naturreservat er frivillig vernet, og det var i verneprosessen enighet
mellom grunneier og Fylkesmannen om at det ikke skal være noen
buffersone rundt verneområdet som hindrer f.eks. hytteutbygging.
Verneforskriften åpner for oppkjøring av skiløyper i verneområdet.
06 Masseuttak Gravlimoen
Viser til søknad om omregulering, utskrift fra grusdatabanken samt tidligere innspill
fra Helge Syver Holte.
1. Forhold til overordna planer: Viser til samfunnsdelen som sier at allerede
åpna uttak skal prioriteres. Uttaket på Gravlimoen har vært i mer eller mindre
aktiv drift siden 60 - tallet.
2. Avgrensning samsvarer ikke med NGUs registreringer. Viser til vedlagt kart
med forslag til avgrensning. Dette er langt mindre enn NGUs registrering,
men trolig tilstrekkelig til drift kommende 50 år. Endelig avgrensning må
avklares.
3. Infrastruktur: Kort privat vei inn til Østsideveien (kommunal). Det er strøm i
området.
4. Landskapsbilde: Konklusjon om at uttaket er visuelt synlig og at det er
vanskelig med avbøtende tiltak er feil. Om hele omsøkte areal ble blottlagt
kunne dette vært tilfelle. Viser til vedlagte bilder. Ønsker å sette igjen en rygg
mot dalen som hindrer innsyn (viser til skravering på vedlagt kart).
5. Naturmangfold, vassdrag og kulturminner: Ingen registreringer i området.
6. Jord - og skogressurser: Ny avgrensning gjør at evt. dyrkbar mark er utelatt.
Resterende areal er for bratt til oppdyrking.
7. Folkehelse/bomiljø /nærmiljø/friluftsliv/barn og unge/universell utforming:
Spredt bebyggelse langs Østsideveien. Ingen boligfelt. Alle skolebarn nord
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for grustaket vil ha rett til skoleskyss, per i dag er det svært få skolebarn som
bruker vegen. Om det i framtida skulle bli boligfelt nærmere sentrum, vil
disse trolig få krav om etablering av g/s - veg. Evt. kan avbøtende tiltak som
begrenset transport ved skolestart være aktuelt. For skjerming mot nabo i
nord etableres grusvoll som støyskjerm. Dette vil og hindre evt. avrennin g
mot bekk.
8. Samlet vurdering: Det er ingen usikkerhet knytta til forekomsten, se
grusdatabanken NGU. 50 - 60 års erfaring med bruk av massene viser at
forekomsten er meget godt egna til uttak av veimasser, pukk, sand,
strømasser, kulstein o.l. Det er et lok alt marked for massene, og 5- 6 mil til
nærmeste tilsvarende uttak. Kostnader og miljøhensyn bør være argument
for godkjenning. Ikke riktig at det er flere boliger i rimelig nærhet, men en
bolig som skal skjermes. Uttaket vil ikke være større enn at det er til å leve
med, ikke kontinuerlig drift gjennom året, kanskje knusing 2 - 4 uker om
gangen.
9. Generelt: Etter Holtes oppfatning eneste masseuttak av dette slaget på Nes
som egner seg for salg. Etterspurte masser som er velegnet til veigrus,
pukk, sand, strøma sser osv. Godt skjermet beliggenhet. Miljøhensyn bør
veie tungt her, og dette vil spare E16 for trafikk og slitasje og gi mindre
utslipp. Viser til kommunens ønske om positiv utvikling for Nes, samt store
bevilgninger til infrastruktur og skole. Dette bør følges opp ved å tilrettelegge
for lokal verdiskaping og næringsvirksomhet. Tror ikke det er fornuftig å
opprettholde en bosetting her som i hovedsak skal pendle til Hønefoss for å
jobbe. Minner om at dette er viktig for å styrke og utvikle næringsgrunnlag et
for eiendommen, og at de er i en fase hvor en ny generasjon ønsker å
etablere seg og skapa aktivitet. Lokalt masseuttak kan bety mye for små og
store prosjekter i området, i tillegg vil det være et pluss i miljøregnskapet for
alle lass som ikke trenger å hentes fra Hønefoss.
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42. Hval, Espen
1. RK ønsker utvikling. Natur utenfor stuedøra er en del av det som skal
tiltrekke nye innbyggere. Det er ikke bare Hønefoss og store tettsteder som
er aktuelle boligområder. De som ønsker et liv på bygdene må og bli hørt.
2. Hold mulighetene for spredt boligby gging åpne. Bygg på knauser/fjell og
ikke jorder, selv om dette er dyrere.
3. Stor dugnadsinteresse på bygdene, må tas vare på.
4. Legg til rette for sykkelveier også utenfor Hønefoss, bl.a. mot marka og rundt
fjorden.
5. Områder med offentlig vann- og avløp bør utnyttes ved ønsker om
boligutvikling.
6. Legg til rette for bruk av Steinsfjorden med offentlige strender med brygger
og sanitæranlegg, samt områder hvor brann og redning kan komme til
fjorden.
7. Løfte omdømmet for lokalprodusert mat.
8. Sunne barnehager og skolemiljøer. Mat på skolene.
9. Legg til rette for at innbyggere kan leve der de bor, uten å måtte kjøre hit og
dit; bruk sykkel, beina og naturen. Aktiv befolkning gir mindre helseplager og
kostnader.

I samfunnsdelen til kommuneplanen kommer det frem ulike
satsingsområder i kommunen, som arealdelen skal bygge opp
under. Disse er; Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda, AskTyristrand, Sokna, Nes i Ådal, Hallingby. Dette hindrer ikke
utbygging i allerede eksisterende boligområder utenfor
satsingsområdene, men det legges ikke opp til nye arealer for
boligutvikling.
Kommunen prioriterer utvikling av sykkelveinettet i og rundt
Hønefoss, også i forbindelse med byplanarbe idet. Det vil i tillegg
utarbeides en sykkel- og p arkeringsstrategi for Hønefoss.
Ved fortetting i satsingsområdene bidrar en til kortere avstander
mellom boliger, tjenester, aktivitet og arbeidsplasser. Dette kan
bidra til mindre bilbruk, økt folkehelse o g mulighet for å «leve der
man bor».

43. Lundberg, Hanna Olaug v/ Marit Brentebråten og Berit Sissel
Lundberg
På vegne av familien til Hanna Olaug Lundberg bes det om at kommunen revurderer
sitt forslag og avsetter gnr/bnr 55/2 teig 1 til boligformål (innspill nr. 75).
1. Dette området var ikke anbefalt av rådmannen ved grovsilingen av innspill,
men tatt inn igjen blant innspill som skulle utredes videre ved
formannskapets behandling av grovsilingen. Viser til kart hvor området var
merket med innspillsnummer 75 i rødt, og at andre områder merket med
røde tall likevel senere er tatt med i høringsforslaget.
2. Urimelig at et slikt sentralt område avslås med begrunnelse jordvern.
Eiendommen vil i framtid en bli et restareal adskilt fra øvrig dyrka mark,
inneklemt mellom fylkesvei, golfbane/idrettsanlegg og boliger. Eiendommen

Kartet det vises til viser de ulike innspillene som ble vurdert i
grovsilingen, farge illustrerer rådmannens innstilling. Som det er
kommentert vedtok imidlertid formannskapet at dette innspillet
skulle utredes videre.
Da området omfatter fulldyrka jord, er dette ikke ønskelig for
boligutvikling. Dette er i tråd med nasjonal jordvernstrategi fra
2015. Kommunen har mottatt innsigelse fra Fylkesmannen i
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er ca . 22,6 daa, hvorav ca . 3,2 daa allerede er boligeiendom. Av det
gjenstående er 16,5 daa dyrkbar/fulldyrka areal. Dyrka areal grenser mot et
større fulldyrka areal som i høringsutkastet er avsatt til idret tsanlegg basert
på reguleringsplan for Hønefoss Golfbane. Denne reguleringsplanen har
beslaglagt 1,2 daa av Lundbergs dyrka mark. Fulldyrka areal i nord blir
dermed borte. Ved å avsette 55/2 til boligformål fjernes i realiteten kun ca .
15 daa dyrkbar mark. Hønefoss golfbane beslaglegger til sammenligning
over 100 daa fulldyrka areal.
3. Eiendommen er godt egn et til boligbygging: beliggenhet som gir enkel
adkomst, trygg skolevei og kollektivtrafikk med busstopp inntil eiendommen.
Utbygging vil utfylle en aller ede bebygd strekning og utgjøre en effektiv
arealdisponering. Eiendommen er i et området prioritert for utvikling og
vekst. Med forventninger om økt vekst vil det være behov for boliger i mer
landlige omgivelser, ikke bare leiligheter i sentrum av Hønefoss.
Eiendommen kan utnyttes til mindre boliger og leiligheter, og gi kvaliteter
som innflyttere er opptatt av.

Buskerud på boligområder på dyrka eller dyrkbar mark, og disse
er imøtekommet og tilbakeført til LNF- områder.

44. Martinsen, Johnny og May Aagesen
Protesterer mot boligutbygging av Klekken gartneri, og ber kommunen ta hensyn til
eksisterende husstander. Har forstått det slik at jordbruksarealer ikke skal
bebygges, og viser til vedtak i fylkeskommunen. Er bekymra for den type
bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner. Fra å være et rolig
eldre eneboligområde, blir området bebygd på alle ka nter, og blir et tettsted.
Foreslått utbygging vil gi støy og ytterligere belastning på allerede dårlig vei.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye
boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at
Klekken gartneri tilbak eføres til LNFR i tråd med gjeldende
kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser
knytta til boligbygging ved Klekken gartneri.
Rådmannen har imøtekommet alle innsigelser med unntak av B20
og B26 (hvor innsigelsene fra Fylkesmannen er truk ket). I tillegg
ble B1 9 (Klekken gartneri) tatt ut av planen og tilbakeført til LNFområde, etter vedtak av formannskapet ved begrenset høring.
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45. Martinsen, Åsmund
Ønsker at gnr/bnr 100/1 39 (Fløytingen 35, Haugsbygd) avsettes til boligformål.
Eiendommen ligger i et LNF- område, men inneklemt mellom eksisterende
boligbebyggelse med tilgang til vei, vann, kloak k og strøm.

Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill nå, jf. formannskapets
vedtak 25.04.201 7.

46. Mathiesen, Christine Næss
Eier av gnr/bnr 90/1 . Ved oppstart av kommuneplanprosessen ble det sendt inn
innspill om utvidelse av eksisterende boligfelt på Vågård (innspill nr . 61 ). Etter
konsekvensutredning ble området ikke lagt inn i forslag til arealdel. Med bakgrunn i
utviklingen på Ringerike og i nær heten av foreslått boligområde, mener Mathiesen
hele eller deler av området bør omdisponeres i kommunepla nen.
Fortetting og vekst i Hønefoss: I saksframlegget til 1. gangsbehandling av
kommuneplanen framgår det at revidering skal fokusere mot mål og tilta k for å
skape sterkere vekst i befolkning, næringsliv og effektiv arealdisponering. Samtidig
er grunneier kjent med Fylkesmannens holdning til at boligutbygging i hovedsak bør
skje i sentrumskjernen, og bemerker følgende:

Utbygging på Vågård representerer et utbyggingsmønster
Ringerike kommune ikke ønsker, da området ligger som en
"satellitt" uten tilknytning til andre funksjoner. Området er ikke et
satsningsområde for boligbygging i Ringerike kommune, har ikke
tilfredsstillende kollektivtilknytning og lang avstand til
sentrumsfunksjoner, skole, butikk mm. Videre er det liten sikkerhet
for myke trafikanter pga. manglende gang - og sykkelvei mot
Hønefoss.

1. Forslaget innebærer ikke et nytt boligfelt, men fortetting/utvidelse av
allerede etablert boligfelt. Boligfeltet har gangvei, busslommer på E16,
infrastruktur med vann, kloakk og fiber.
2. Etablerte kollektivløsninger for jobb - og skolereiser, med bussforbindelse til
Hønefoss. Forslaget vil styrke grunnlaget for offentlige tilbud.
3. Med sentral plassering nær store nåværende og framtidige næringsområder
på Ringerike, vil forslaget styrke Hønefoss sitt fortettings - og
utviklingspotensial. Miljømessig bør boliger nær næringsområdene være å
fore trekke. Ringerike vil og ha behov for eneboliger rundt byen.
4. Området har etablerte boliger på 3 av 4 kanter, og har god byggegrunn.
5. Ved ny trase for E16 Eggemoen - Nymoen, vil området ligge direkte nær
ringvei rundt Hønefoss.
6. Ifm. ny trase for E16 er Math iesen også kjent med at det er en risiko for at
15- 20 boligeiendommer på Nymoen vil måtte bli innløst. Forslaget vil være
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et godt alternativ for innbyggere som fortsatt ønsker å bo på Nymoen/
Vågård. Flere har allerede meldt interesse for tomt på foreslått område.
E16: Gnr/bnr 90/1 vil bli vesentlig berørt av ny trase for E16 Nymoen - Eggemoen. Tre
traseforslag vurderes nå av Statens vegvesen. Videre opplyser kommunen at
foreslått boligområde er mindre aktuelt pga. nærhet til ny trase E16.
1. Presiserer at boligområdet ikke er foreslått som et forsøk på å påvirke
trasevalg for E16, eller gi området høyere erstatningsverdi ved eventuell
ekspropriasjon. Grunneier mener E16 ikke er til hinder for realisering av hele
eller deler av forslaget.
2. Dersom et av de to søndre alternativene velges, vil støy fra eller konflikt med
E16 ikke være et argument for ikke å ta forslaget inn i arealdelen. Da
trasevalg ikke er foretatt, bør området tas inn i kommuneplanen i påvente
av/med bestemmelser om forhold til E16.
3. Om øvre alternativ velges, med kryssløsning på dyrka mark nær foreslått
boligområde, vil boligområdet kunne realiseres med følgende begrunnelse:
Påkjøringsramper må senkes i terrenget som i dag, slik at støyvold etc . vil
dempe støy til akseptabelt ni vå. Eksisterende boliger krever uansett
støydempende tiltak ved etablering av nytt vegnett. Støybelastning/konflikt
mellom E16 og Boligfelt vil bl.a. avhenge av kryssplassering/løsning. Dette
er i dag ikke avklart. Foreslått areal til boligfelt vil kunne avkortes avhengig av
løsning på E16.
Med bakgrunn i overnevnte, mener Mathiesen forslaget bør kunne legges inn i
kommuneplanen, men avkortes slik at deler av boligfeltet ligger under påvente av
løsning for E16. At området automatisk fjernes fra kommuneplan en med bakgrunn i
trase for E16 før trasevalg er foretatt, er etter Mathiesens mening svært urimelig, da
dette legger «dobbelt bånd legging/ulempe» på eiendommen.
Jord - og skogressurser: I konsekvensutredningen er det oppgitt at området har
skog av høy bon itet, og dette har vært argument for at det ikke er foreslått
omdisponert. Mathiesen bemerker følgende:
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1. Skogbunnen på området er grus.
2. Området ble i 1980 vurdert for oppdyrking til matjord, men ikke funnet egnet
av grunneier og jordfagkyndige.
3. Området ligger innimellom eksisterende bebyggelse.
4. Om øvre forslag til ny trase for E16 blir en realitet, vil driftsmulighetene på
områdene bli vesentlig redusert. Området vil også bli fysisk adskilt fra resten
av eiendommen.

47. Mohn, Kathinka
Delvis grunneier til område H530, som er foreslått avsatt til friluftsområde. Dette er
en uakseptabel begrensning i all mulig bruk av området for Mohn som grunneier.
Ber om en redegjørelse for grunnlaget for forslaget.

Mohn er grunneier i Krakstadmarka hvor det er foreslått lagt en
hensynssone for friluftsliv (H530). Arealformål er videreført som i
gjeldende kommuneplan; landbruks - , natur- og friluftsliv.
Bakgrunnen for forslag om hensynssone er Kartlegging av bynære
fri luftsområder som ble politisk behandlet i formannskapet
02.12.2014. Tanbergmoen/Krakstadmarka er klassifisert som et
B- område (store friluftsverdier).

48. Oppen, Asle og Michael Andreas
Først omtales «Stasjonsvegen» som ny innfartsløsning fra ny E16 direkte til Hønefoss
stasjon, med mulighet for fleksibilitet ved å knytte denne videre via Askveien og/eller
tunell under Rabba. Hensikten er å sikre inn - og utfart til stasjonen, uten problemer
som vi oppstå ved bruk av dagens løsninger (Askveien og Sokne dalsveien).
Stasjonsvegen vil og tilrettelegge for videreføring av vegen over Begna og fram til
krysset Hønengata/Vesterngata via tunell under Rabba, og/eller omlegging av
dagens Rv35 (Askvegen) slik at trafikk kan ledes rundt og fo rbi boligområdet på
Tolpinrud.

I kommuneplanens arealdel ivaretas FRE16 med hensynssone
H710_F1, som innebærer båndlegging. I båndlagte områder
tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med
båndleggingen. Aktuell myndighet skal gi sitt samtyk ke før tiltak
kan settes i verk, som i dette tilfellet er Bane NOR. Ved dette
båndlegges området til statlig regule ringsplan for FRE16 er
vedtatt.
I tillegg er områderegulering Hønefoss omfattet av samme type
bestemmelse, med kommunen som høringsinstans. Flere av
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For det andre omtales Sørumsmarka Næringspark, et areal som FRE16 vil benytte
som anleggsplass over flere år, med umiddelbar tilknytning til Stasjonsvegen.

områdene kan avklares i dette arbeidet. Anbefaler å komme med
innspill til dette arbeidet.

I tillegg er jordvern et særlig tema. Selv om Oppen mister et ikke ubetydelig areal,
mener de utviklingen er viktig og ønskelig for Ringerike/Hønefoss. Viktig å se
mulighetene for gode løsninger for distriktet, samtidig som landbrukshensyn og
dyrka mark ivaretas og kompenseres. Oppen mener dette bør skje gjennom strategi
og realiserbare mål både gjennom private og offentlige initiativ. Viser også til
planarbeid for Vestsiden massedeponi, som muliggjør nydyrking og en netto økning
av gårdens totale jordbruksareal. Det er viktig å sikre at gården får kompensert sitt
jordbruksareal for framtidig mat produksjon da de mister dyrka mark ifm. FRE16.
Hovedpunkter i innspillet:
1. Et velfungerende vegnett i relasjon til ny veg og bane både inn og ut av
Hønefoss/Hønefoss stasjon samt internt i Hønefoss og der kommunen
sikres fleksibilitet for utvikling av vegnettet i framtida
(Stasjonsvegen/omlegging av Askvegen/videreføring av Stasjonsvegen over
Begna og under Rabba).
2. Tilrettelegging for Hønefoss by sin vekst i vestlig retning på Sørumsmarka
Næringspark. Dette i tilknytning til at hovedinnfart flyttes fra Hvervenkastet i
syd til Sørumsmarka i vest, og hvor det trekkes paralleller til utviklingen som
har skjedd på Hvervenkastet.
3. Sikring av dyrka mark/landbrukshensyn ved å se tiltak og planverk i
sammenheng, og konsekvenser og kompensering kan vurderes på
overordna nivå.
4. Samspillet mellom politiske vedtak, kommunalt planverk, regionalt planverk
og statlig planverk må ses i sammenheng. Dette for å sikre realisering av
ønsket samfunnsutvikling som skjer i form av tiltak og initiativ til planarbeid
både fra offe ntlig og privat sektor. Realiseringen av tiltak og planer avhenger
ikke bare av kommunale enkeltvedtak, men og av at kommunens overordna
planverk utformes på en framtidsretta måte, med tilstrekkelig handlingsrom
og tilpasning både i plankart og bestemmelse r. Om kommunalt planverk
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ikke har et bevisst forhold til framtidige utviklingsmuligheter, spesielt i tida
fram mot bygging og ferdigstillelse og Ringeriksbane og E16, vil dette kunne
vanskelig - eller umuliggjøre ønsket utvikling i framtida.
Konkret innebæ rer prinsippene ovenfor at f.eks. kommuneplanens arealdel,
sentrumsplanen, områdeplan for Stasjonsvegen med tilknyttede arealer som ny
innfartsåre til Hønefoss stasjon/sentrum ses i sammenheng med statlig plan for
FRE16 samt reguleringsplan for Vestsiden M assedeponi. Dette for å sikre at forhold
og bestemmelser i overordnet planverk fungerer stimulerende og som katalysator
framfor å sette begrensninger, at overordnet planverk heller ikke utgjør et utilsiktet
hinder for mulig framtidig utvikling, og at planv erket ikke får en unødvendig
trenerende effekt. Et viktig steg er tatt gjennom kommunestyrets vedtak 01 .06.1 7
hvor kommunen ber om at FRE16 gjennom statlig plan tilrettelegger for
Stasjonsvegen, og at statlig plan/bygging av Ringeriksbanen ikke hindrer
Stasjonsvegen. Samtidig er det nødvendig at kommunen oppnår samme målsetting
gjennom eget planverk. I arealdelen og annet planverk bør det derfor vurderes om
plankart og/eller bestemmelser bør tilpasses for å tilrettel egge for framtidig utvikling.
Vedlagt følger: Innspill og mulighetsstudie fra grunneiere i Sørumsmarka til
fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, med tilhørende vedlegg. Mulighetsstudien
omhandler samferdsel og veitrafikknett samt Sørumsmarka næringspark.

49. Opplysningsvesenets fond
Ingen spesielle merknader utover de innspill de ga tidligere i planprosessen.
Imidlertid er deres arealer sterkt berørt av utbyggingen av ny Ringeriksbane og E16,
noe som vil skape både nye muligheter og begrensninger for eiendommene.
Opplysningsvesenets f ond vil komme med innspill om utnyttelse av sine
eiendommer i planarbeid for veg/bane.

Tas til orientering.

50. Pedersen, Jan og Siv Hege Nordhaug
Eiere av gnr/bnr 97/50, Krakstadmarka:
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1. Kulturlandskap og matproduksjon : Øvre del av Krakstadmarka har et nydelig
kulturlandskap og er et flott sted å bo. Ønsker at særpreget ivaretas ved at
dyrka mark ikke bebygges. Mye skog i området, med plass til bebyggelse.
Bebyggelse bør være lav nok til at utsikten beholdes. Prognoser om behov
for økt matproduksjon og en økende befolkning gjør det vanskelig å skjønne
at områder hvor det i dag produseres mat skal fylles med boliger. Foreslår at
markene i øvre del av Krakstadmarka fortsatt dyrkes, enten av gårdene eller
ved å dele opp i p arseller som kan leies for selvhushold.
2. Eiendomsrett til egen adkomstvei : Eiendommen ligger inntil et jorde som er
planlagt bebygd. Tomtegrense går midt i adkomstvei, og det er knapp plass
foran garasjen. Ønsker arealoverføring som gir eiendomsrett over h ele
adkomstveien, samt at de kan fylle ut 1,5 - 2 m utenfor garasjen. Ber om at
behovet hensyntas når planlegging av området igangsettes.
3. Avrenning/ flomfare : Ved kraftig regn ledes overflatevann fra jorde bak huset
ned skråning og inn mot husveggen til Ped ersen/Nordhaug. Viser til
vannskader i kjeller 201 5. Ber utbygger/kommune besørge trygg
behandling av overvann.

Kommunedelplan for Krakstadmarka er en egen plan, uavhengig
av kommuneplanen (er dermed tatt ut av kommuneplanen, og
vises som hvitt område i kartet). Kommuneplanen behandler
derfor ikke innspill til Krakstadmarka. Når det gjelder områdene i
Krakstadmarka som omfattes av kommuneplanens arealdel, er
disse avsatt til LNF- områder.

En kommuneplan avklarer arealbruk på et overordnet nivå,
uavhengig av eiendomsforhold.

Kommunen har bestemmelser om overvann, og er i gang med å
utarbeide en overvannsveileder.

51 . Pedersen, Roy og May Janne Botha Pedersen
Protesterer mot boligutbygging på Klekken gartneri.
1. Nærområdet vil i løpet av kort tid få 47 nye boenheter (Klekkenhagen og
Nedre Klekkenhagen). Ser med bekymring på type bebyggelse og
utnyttelsesgrad som blir godkjent. Fra å være et gammelt eneboligområde
med landbruks - og gartneridrift blir dette en stor forandring for beboere i
området. Området vil gå fra et rolig boligstrøk til et tettsted. Mener det blir en
forringelse av eiendommene.
2. Klekken gartneri er et godt landbruksareal med gartneridrift. Ser med
bekymring på at det er blitt enklere å bygge ned dyrka mark (jf. nedre
Klekkenhagen). Dette er med å ødelegge det flotte kulturlandskapet. Med
så mange muligheter nær Hønefoss som ikke er jordbruksareal, må det
være lett å finne områder for boligbygging. Dette er en klar føring fra stat og
fylke. Det finnes noen som ønsker å kjøpe/leie gartneriet, og det er derfor
mulig for eier å eventuelt selge videre.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye
boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at
Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldende
kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser
knytta til boligbygging ved Klekken gartneri. Rådmannen har
imøtekommet alle innsigelser med unntak av B20 og B26 (hvor
innsigelsene fra Fylkesmannen er trukket). I tillegg ble B1 9
(Klekken gartneri) tatt ut av planen og tilbakeført til LNF- område,
etter vedtak av formannskapet ved be grenset høring.
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3. Pedersen har kårboligen på gartneriet (skilt fra i 1990), og vil bli bygd inn,
miste utsikt og en forringelse av bokvalitet og verdi.

52. REO Bygg AS, Trond Jørgensen
REO Bygg AS har kommentarer til forslag til kommuneplanbestemmelser § 1.1.2
Krav ved bygging i områder for boligbebyggelse uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/bestemmelser.

Kommuneplanbestemmelse § 6.1.1 (boligbebyggelse i uregulert
om råder og i eldre reguleringsplaner ) erstatter nevnt
bestemmelse .

Til pkt . 1: Hvis man presenterer et godt prosjekt bør det være mulig å definere kjedet
enebolig i stedet for 2- mannsbolig, utforming av prosjektet vektlegges.

Punkt 1: Hvis det skal bygges kjedet enebolig, vil
reguleringsplankravet gjøres gjeldende.

Til pkt . 2: Her bør utnyttelsesgraden settes mye høyere for å gi rom for bærekraftige
prosjekter, muligens helt opp til 45 %.

Punkt 2: BYA er satt til 25 %, men dette gjelder kun for frittliggende
småhusbebyggelse der det ikke er regulert (gult i
kommuneplanen). Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan vil ny
utnyttelse vurderes.

Til pkt . 3: Utforming av tak skal være estetisk og harmonere med omgivelsene,
moderne løsninger kan gi en fin harmoni.
Til pkt . 5: Minimum tomtestørrelse bør være 500 m2 uavhengig om det er en tomt for
en eller to boenheter. Det bør kunne lempes på krav til etasjeantall i enkelte planer
for å få utnyttet tomtearealet bedre.
Til retningslinje : Knevegg i fasadelivet bør tillates med en høyde på opptil 1,0 m. Ved
å tillate dette blir rommene i 2. etasje mye mer anvendelige. Maks tillatt mønehøyde
på huset aksepteres.
§ 5.0 g) punkt 5 angående fradeling av kårboliger: Dette er en «tung» uttalelse som
ikke er lett å forstå. Foreslår å bruke det Jevnaker har i sin arealplan. Her åpnes det
får at det kan gis tillatelse til bygging av bolig nr. 2 på landbrukseiendom selv om det
ikke er behov for kårbolig. Dette betinger at det gis dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel. Ved vurdering av dispensasj on skal følgende
vektlegges: plassering på eller i tilknytning til tun, hensyn til natur - og kulturlandskap,
innpassing til eksisterende bebyggelse og kulturmiljø samt samordning av
adkomster.

Punkt 3: Kommuneplanens arealdel legger ikke noen føringer for
takform.
Punkt 5: Det reguleres ikke i etasjeantall, men i gesimshøyde.
Tomtestørrelse for enebolig er 700 m 2 og 900 m2 for tomannsbolig.
Retningslinje: I §1- 3 (forhold mellom kommuneplan og regulerte
boligområder) , kommer det frem der gammel plan viser høyde 1
eller 1,5 etasje tillates ikke knevegg i fasadeliv , gesimshøyde skal
ikke overstige 4,0 meter .
§5.0 g): Viser til § 10 - 1, andre ledd, hvor det kommer frem;
«Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier
behov, kan det tillates oppføring av én kårbolig, om det ikke finnes
på gården fra før».
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53. RingBolig, Robert Junge og Per Olav Nordeng
RingBolig har kommentarer til forslag til kommuneplanbestemmelser § 1.1.2 Krav
ved bygging i områder for boligbebyggelse uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/bestemmelser.
Til pkt . 1: Hvis man presenterer et godt prosjekt bør det være mulig å definere kjedet
enebolig i stedet for 2- mannsbolig, utforming av prosjektet vektlegges.

Punkt 1: Hvis det skal bygges kjedet enebolig, vil
reguleringsplankravet gjøres gjeldende.

Til pkt . 2: Her bør utnyttelsesgraden settes mye høyere for å gi rom for bærekraftige
prosjekter, muligen s helt opp til 45 %.

Punk 2: BYA er satt til 25 %, men dette gjelder kun for frittliggende
småhusbebyggelse der det ikke er regulert (gult i
kommuneplanen). Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan vil ny
utnyttelse vurderes.

Til pkt . 3: Utforming av tak skal være estetisk og harmonere med omgivelsene,
moderne løsninger kan gi en fin harmoni og bør godtas.

Punkt 3: Komm uneplanens arealdel legger ikke noen føringer for
takform.

Til pkt . 5: Utnyttingsgrad bør bestemme hvilken størrelse tomten må være på, 500
m2 for en tomannsbo lig på 225 m2 kan være et bra utgangspunkt. Det bør kunne
lempes på krav til etasjeantall i enkelte planer for å få utnyttet tomtearealet bedre.
Viser eksempel med fortetti ng i praksis for Bekkegata 17.

Punkt 5: Det reguleres ikke i etasjeantall, men i gesimshøyde .
Tomtestørrelse for enebolig er 700 m 2 og 900 m2 for tomannsbolig.
Utnyttelsesgrad og høyder kan endres ved ny regulering.

54. Rosenberg, Maria og Øyvind Hansen
Kommenterer foreslått boligfelt på sin eiendom gnr/bnr 131/32 i Haugsbygd, samt
Harehaugveien/Bølgenveien 131/1.
1. 131/32 er i dag avsatt til LNF. Det har ikke vært drevet jordbruk her på flere
tiår. I forslag til ny arealdel er deler av eiendommen foreslått avsatt til
boligformål. Rosenberg/Hansen mener hele 131/32 bør avsettes til
boligformål, og at en må se hele omr ådet som er avgrenset av
Harehaugveien - Bølgenveien som en helhet. Rosenberg/Hansen mener det
er uhensiktsmessig at deler av deres tomt blir liggende som LNF mellom
disse arealene.
2. Det er viktig at den i dag ubebodde delen av eiendommen ikke bygges inne,
slik at det ikke senere kan skilles ut tomter der (f.eks. når det gjelder
planlegging av vei, vann og avløp på 131/1).

Det er ikke åpnet for nye arealbruksinnspill, i tråd med vedtak av
Formannskapet . Vi kan derfor ikke behandle dette innspillet, da
det er å anse som et nytt arealbruksinnspill. Dette må spilles inn
ved neste revidering av arealdelen.
Det er et krav i plan - og bygningsloven at alle nye
utbyggingsområder skal konsekvensutredes, derfor må slike
innspill komme tidligere i prosessen.
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3. Kan ikke se at det er særlig annerledes naturmangfold eller andre kvaliteter
på deres eiendom, sammenlign net med naboeiendommen.
4. Om fo rslag om boligfelt på gnr/bnr 131/1 ikke blir vedtatt, ber det likevel om
at hele 131/32 avsettes til boligformål, fordi det vil stadfeste dagens bruk.
5. Innspill til forslag B27: Om det skal etableres et stort boligfelt med økt trafikk
på Harehaugveien, be r Rosenberg/Hansen om at det vurderes
trafikksikkerhetstiltak som gang/sykkelvei på Harehaugveien. Veien er
allerede trafikkert og har høy hastighet, vanskelig sikt i flere svinger, ofte
glatt vinterstid. For å ivareta områdets kvaliteter og estetikk, er d et viktig at
evt. boligfelt tilpasses terrenget. Bebyggelse vil bli synlig både på nært hold
og på avstand.

Boligområde B27 (131/1 ) er videreført i kommuneplanens
arealdel.

Tas til orientering. Konsekvenser for utbyggingsområdet B27
kommer fram av konsekvensutredningen.

55. Rua, Siri
Grunneier av område B13 ved Almemoen, som er foreslått avsatt til boligformål.
1. Rua ønsker å avgrense området ift. det som er vist i høringsforslaget, til å
gjelde en del av skogen som vender mot riksvegen, langs gangveien opp
mot Almemoen. Nøyaktig avgrensning vil skje ved detaljering av eventuell
utbygging. Rua ser det derfor ikke hensiktsmessig å gjøre endringer i
dagens plankart, men gjør oppmerksom på at hele området ikke ønskes
utnyttet til boligformål. Rua gård ligger forholdsvis avskjermet med lite
innsyn, og dette er også en årsak til at det ikke er ønskelig med utbygging i
he le skogteigen.
2. Grunnforholdene kan by på utfordringer mht. kvikkleire. Rua forberedt på at
grunnundersøkelser må gjøres, om det ikke ble gjort ifm. Almemoen.

Konsekvensutredningen for nye utbyggingsområder i
kommuneplanen fikk innsigelse fra Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE) på grunn av manglende risiko - og
sårbarhetsanalyse. En slik undersøkelse har nå kommunen
gjennomført, og har vurdert at det ikke er forsvarlig å avsette
område B13 til boligbygging, på grunn av grunnforhold og mulig
rasfare. Ved dette er område B13 tatt ut av kommuneplanen.

56. Røseth Hansen, Veslemøy og Thomas
Deler av innholdet i innspillet er unntatt offentlighet. Røseth Hansen eier gnr/bnr
27/11 i «Åsagata», og er positive til kommunens forslag til utvikling i Åsa. Anmoder
om at kommunen regulerer 27/11 slik i ny kommuneplan:
1. Boligformål : Hele eiendommen reguleres til boligformål.
2. Utnyttelsesgrad : Det gis økt BYA for eiendommen 25 %.

Ved utlegging av planen til høring og offentlig ettersyn vedtok
Formannskapet at det ikke åpnes for nye arealbruksinnspill. Vi kan
derfor ikke behandle dette innspillet, da det er å anse som et nytt
arealbruksinnspill.
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I forslag til ny kommuneplan er ca . 1/3 av eiendommen er avsatt til
boligformål, og det er beskrevet at eiendommer i Åsa skal ha en
utnyttelsesgrad på maks 10 %. I innspill fra Åsa vel og Åsa mot 2030 ble det
beskrevet at områdene Åsagata og Åsatorget skulle ha høyere utnytting.
Dagens eiendommer i angitt utviklingsområde består i stor grad av tett
bebyggelse med langt høyere utnyttelse. Ber om at utnyttelsesgrad økes til
standard som for tilsvarende steder i kommunen (25 %).
3. Seksjonering /leilighet til bolig tillates på eie ndommen (dette kan
dispenseres i byggesak).
I forslag til ny kommuneplan står det at det ikke gis anledning til flere
seksjoner/bi - leiligheter på eiendommer (bl.a. i Åsa), samt noen andre
bestemmelser om etasjer og annen utforming.

Deler av eiendommen er nå foreslått so m eksisterende
boligområde, og BYA er da satt til 25 %.
Det er to hensynssoner over eiendommen; flom (H320) og
høyspenningsanlegg (H370). Disse har egne bestemmelser med
redegjørelse for nødvendige sikringstiltak.
Deler av innholdet i innspillet er unntatt offentlighet, og disse
punktene besvares i eget brev.

4. Tekniske anlegg og byg ninger : Ber kommunen registrere og tegne inn
kommunens tekniske anlegg som ligger på eiendommen, samt alle
eiendommens bygninger.
Anser eiendommen som fullt utnyttbar for utbygging, det er ingen problemstillinger
ift. natur eller ferdsel. Hele eiendommen er fullt opparbeidet og i bruk som
boligeiendom. I forslag til ny kommuneplan er det vist en stiplet linje på
eiendommen, som de antar en teoretisk flomsone. Hva angår 200 - års flom vil
eiendommen tilpasses slik beskrevet i kommuneplanen der dette trengs.

57. Røste, Terje
Innspill angående forslag om hensynssone ved Nikkelverket på Nakkerud:
1. Viser til uttalelser til Buskerud fylkeskommune 23.1 1.1 6 og 22.1 2.1 6.,
herunder kommentarer til avgrensninger av hensynssone i nord og i syd.
2. Røste er positiv til at Nikkelverket kommer med i planen som kulturminne.
3. Ber om at sin skogeiendom i nord og Knuterud med tilliggende arealer tas ut
av foreslått hensynssone. Det er ikke registrert spor av gruvedrift i Røstes
skog (261 /20). Knuterud (Røstes fritidshus, tidligere 270/1 2) har ikke hatt
tilknytning til Nikkelverket, men vært bolig. Viser til uttalel se fra Gunnar

Det er lagt inn en hensynssone over Nikkelverket.
1. Tar dette til orientering.
2. Tar dette til orientering.
3. Hensynssonen endres slik at den er i tråd med avgrensning
gjort av Buskerud fylkeskommune, ved utredning av Ringerike
nikkelverk.
4. Tar dette til orientering.
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Langeland (tidligere leietaker, 96 år), som bekrefter at Knuterud ikke har
hatt tilknytning til Nikkelverket.
4. Det er redegjort for historien til skogeiendommen 261 /20 i tidligere
uttalelse. Hensynssone vil kunne gi begrensninger i skogsdrifte n, og
dermed redusere skogens verdi.
5. Hensynssone vil kunne gi begrensninger for Røstes bruksrett til Knuterud,
og forringe kvaliteten som fritidssted.
6. Røste er positiv til dialog og befaring med kommunen.
Vedlagt følger: Uttalelse fra Langeland, kartuts nitt over foreslått hensynssone, brev
fra Røste 23.1 1.1 6, brev fra Advokatfirmaet Bentzen AS 22.1 2.1 6.

5. Tar dette til orientering.
6. Området er endret i tråd med utredninger foretatt av Buskerud
fylkeskommune.

58. Simonsen, Peter Aall
1. Simonsen mener arealdelen utelukker forslag egnet til å nå mål i
samfunnsdelen (viser til ambisjoner om økt befolkning, verdiskaping,
kompetanse og bostedsattraktivitet). Skal kommunen tiltrekke seg
høykompetent arbeidskraft med positive virkninger for nær ingsutvikling, må
det tilrettelegges for attraktive eneboligtomter i et omfang som betyr noe.
Knestangåsen er det beste eneboligprosjektet i den sammenheng, og må
derfor inn i arealdelen.
2. Formannskapet vedtok 19.01 .1 6 å ta inn Knestangsåsen i finsilingen av
forslag til ny arealdel. Politikerne trakk fram at kommunen trenger
høykompetent arbeidskraft og «høystandardtomter» for å tiltrekke seg dette.
Videre at Knestangåsen skiller seg ut med slike attraktive tomter.
3. Knestangåsen inngår ikke i høringsforslaget til ny arealdel. Ingen andre
forslag i arealdelen relaterer seg til eneboliger i en større satsing på
høystandardtomter. Leiligheter og rekkehus tiltrekker ikke høykompetent
arbeidskraft , og Ringerike når ikke opp i konkurransen med andre
vekstområder på Østlandet.
4. Erfaring fra områder som Drammen og Lillestrøm, er aktiv tilrettelegging fra
kommunen planmessig, og at initiativ og gjennomføring av investeringer
gjøres av bedrifter og pers oner.
5. Simonsen trekker fram at Knestangåsen tilbyr svært attraktive tomter: godt
beliggende romslige eneboligtomter, pent og godt bomiljø, fantastisk utsikt,

25.04.201 7 (sak 12/1 7) ble følgende forslag lagt frem i Strategi og
plan (tidligere Formannskapet 2 ): «Knestangåsen legges inn i
planen.» Dette forslaget fikk 2 stemmer og falt. Med dette ble ikke
Knestangeåsen gjenstand fo r høring og offentlig ettersyn.
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lang solnedgang, grenser til skog, kort vei til Krokskogen, ingen
gjennomgangstrafikk, rimelig næ rhet til skole, butikk, lege, frisør og buss.
Forslaget er grundig utredet i samarbeid med Norconsult. Vei, vann og
kloakk er løst og bekostes av prosjektet. Forslaget ligger innen normer for
nærhet til Haug gitt av Buskerud fylkeskommune (3 km diameter). Målet er å
ha klare attraktive tomter før Ringeriksbanen er ferdig.
6. Vedlagt følger: Utredning 14.02.17, Norconsults rapport 14.02.17,
planbeskrivelse 16.12.16 og artikkel fra Ringerikes blad 20.06.17.

59. Skogmo, Erik
Skogmo klager på grovsiling innspill nr 30 Boligtomt, Harehaugveien Haugsbygd
(gnr/bnr 130/51). Arealet er 1,8 daa, tilpasset en bolig. Arealet er ikke 10 daa, og
Skogmo tror kommunen har forvekslet hans innspill med nabotomt 131/63.
1. Tomta ble utskilt og godkjent for boligbygging i 1965.
2. Infrastruktur: Adkomst er gitt. Det er sammenhengende gang - og
sykkelforbindelse til Hønefoss og kort gangavstand til busstopp med fast
bussforbindelse til Hønefoss. Det er kommunalt avløpsnett i nærheten, og
det er tatt privat initiativ til å føre fram V/A til eksisterende boliger i området.
Skogmos tomt er en del av disse planene.
3. Det er ikke høy bonitet på tomta, og ingen sti eller bekk.

Gnr./bnr.130/51 er vurdert i grovsilingen som innspill nr. 30
Boliger Harehaug veien A, Haugsbygd. Dette ble i grovsilingen ikke
foreslått medtatt videre av hensyn til utbyggingsmønster i
Haugsbygd, kulturlandskap og manglende G/S. Vi ser at det
dessverre har hendt en feil ved noen av vurderingene. Området er
vurdert på nytt, og det anbefales ikke boligbygging på denne
eiendommen. Det er vedtatt i Formannskapet at det ikke skal
etableres nye boliger i dette området, grunnet blant annet
manglende infrastruktur og lite sentral beliggenhet. Vurderingen
kan ses i vedlegg.

Med bakgrunn i dette ber Skogmo om at tomta blir regulert som for
nabobebyggelse , og godkjent i kommuneplanen for bygging av en enebolig som
vedtatt i 1965. Vedlagt følger situasjonskart som viser infrastruktur og relevante
saksdokumenter fra 1965 og 1966.

60. Sola, Espen og Tove Smerud
Utvidelse av Hval kirkegård:
1. Sola og Smeruds eiendom gnr/bnr 273/45 er foreslått avsatt som grav- og
urnelund. Dette motsetter de seg kraftig, og vurderer å engasjere advokat
om ikke forslaget blir trukket og arealet tilbakeført som LNF- formål.

1. Hallingby er et prioritert satsingsområde i kommuneplanens
samfunnsdel, og det er nødvendig å sikre areal for framti d ig
utvidelse av kirkegården.
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2. På slutten av 70 - tallet ble 4,5 daa fra skilt fra gården for utvidelse av
kirkegården. Ca 2008/09 var det planlagt kirkestue oppe ved Hval kirke.
Dette ble endret, og kirkestua ble oppført på areal beregna for framtidig
grav- og urnelund. Sola/Smerud protesterte, da dette trolig ville føre til at de
måtte avgi ytterligere grunn til kirkegård. På befaring beroliget kirkevergen
med at det ikke var behov for utvidelse. Da kirkestua skulle utvides i 201 4
fikk de også samme beskjed. E- postkorrespondanse med kirkevergen m.fl.
angående befaring kan om nødvendig framlegges.
3. Mistenker at menighetsråd/kirkeverge både har sikret seg bygging og
utvidelse av kirkestue, for deretter likevel legge inn mer areal i
kommuneplanen.
4. Angående muslimsk gravplass opplyses det at det på gnr/bnr 273/45 i
generasjoner er spredt grisegjødsel.
5. Viser til at de ikke er varsla om forslag til endring, og at det er tilfeldig at de
ble oppmerksomme på forslaget.

2. Til punk 2 og 3: Rådmannen kan ikke kommentere
kirkevergens eventuelle motiver for valg av plassering av
kirkestue.
3. Til punkt 4 : Dette tas til orientering.
4. Til punk 5: Kommuneplanens arealdel gjelder hele kommunen,
og en er ikke lovpliktig til å varsle naboer og grunneiere i slike
store planprosesser. Dette varsles i lokalavisa og på
kommunens hjemmeside.

61 . Solberg, Hans Tollef
Boliger Vågård : I høringsforslaget foreslås det å åpne for boliger nord for
eksisterende boligfelt på Vågård. Solberg har følgende kommentarer for ønske om
videre boligutvikling av sin eiendom gnr/bnr 92/1 : Kommunen ga tidlig i
planprosessen signaler om at sentrumsnære boligområder skulle prioriteres. Tross
interesse for å utvikle deler av Ulvenåsen til boligformål, spilte derfor Solberg ikke
inn forslag om dette. Da det nå åpnes for boliger i området ber han om at det gjøres
en fornuftig arrondering, og ikke legges begrensninger for videre utvikling av
området. Sydvendte del av Ulvenåsen er go dt egna til boliger.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslag om nytt
boligområde ved Vågård (B1 8), og rådmannen har imøtekommet
dette (opprettholde r som LNF- område i tråd med gjeldende
kommuneplan). Dette ligger ikke i satsningsområde, og blir sett på
som satelittutbygging. Det mang ler god infrastruktur for trygge
skoleveier, og kollektivtilbudet er begrenset.

Geiteryggen
1. Viser til sitt innspill om endring fra LNF til næring på et ca 40 daa stort
område på Geiteryggen i tilknytning til Spenncon Rail. Etter grovsilingen av
innspill lå dette innspillet inne som forslag til næringsområde. I
høringsforslaget til ny kommuneplan er dette innspillet tatt ut. I mellomtida er
tilgrensende områder regulert til næring, der Spenncon Rail har bygd

Vedr. Geitryggen: I grovsilingen ble området ikke anbefalt ut fra
hensyn til jordvern, naturmangfold og behov. Formannskapet la
derfor ut plan forslaget til høring og off. ettersyn uten dette arealet.
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2.

3.

4.
5.

6.

fabrikk. Infrastruktur i området er godt tilrettelagt, bl.a. er det bygd ny vei i
grensen mellom Solberg og den nye fabrikken.
Solberg har fått mange henvendelser fra næringsdrivende som ønsker å
etablere seg i tilknytning til Spenncon Rail. Siden området etter grovsiling
var foreslått som næringsområde har Solberg gitt positive signaler til
næringsdrivende.
Området er i dag industrialisert. Aktører som har vist interesse har aktiviteter
som gir lite støy, forurensning eller trafikk. For noen er synergien med
Spenncon Rail viktig.
Eventuell konflikt med Vågård skytebane er redusert ved at skytebanen
flyttes nordover.
Når det gjelder kvartærg eologi og geomorfologi kan ikke Solberg se at
området skiller seg vesentlig fra eksisterende næringsområder i området.
Ringerike satser stort på næringsutvikling, og dette området har fordeler ved
å ligge i tilknytning til eksisterende næring.
Med bakgrun n i overnevnte ber Solberg kommunen gjøre en ny vurdering av
innspillet. Dersom forslag til kommuneplan ikke skal legges ut på ny høring,
ber han kommunen vurdere andre muligheter for å legge til rette for
næringsutvikling av dette området.

62. Strande, Per
Strande eier gnr/bnr 96/1 i Krakstadmarka, og mener B_F8 må inn igjen som
boligformål i kommuneplanens arealdel.
1. Kommunaldepartementet har ikke godkjent at B_F8 omdisponeres til
boligformål. Departementet viser til at det naturlig å vurderer B_F8 og B_F12
ifm. revisjon av kommuneplanens arealdel, og at dette da kan vurderes ut fra
et helhetlig behov for nye utbygging sområder i Hønefoss.
2. Kommunestyret har ved 1. gangsbehandling lagt nevnte områder inn i ny
arealdel i tråd med kommunens ønske for kommunedelplan for
Kraktsadmarka. Strande støtter dette.
3. Utbygging av Krakstadmarka er viktig for å legge til rette for vekst i Hønefoss,
utvikle byen på begge sider av elva, samt å utvikle sentrumsnære
boområder med miljøvennlige transportløsninger.

Dette er avklart i kommunedelplan, og det vil ikke endre
fo rholdene i kommuneplanen.
Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) godkjente
ikke boligfeltene B_F8 og B_F12 i kommunedelplan for
Krakstadmarka (brev 07.04.2017). KMD la vekt på at områdene
innebærer omdisponering av dyrka mark av god kvalitet, og a t
kommunen har stor tomtereserve i godkjente byggeområder og et
betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by. KMD kan ikke se at
det er sterke samfunnsmessige hensyn som tilsier at områdene
skal omdisponeres. Kommunen har lagt vekt på at områdene vil
øke b oligantallet i området, og at dette er viktig for å redusere
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4. Analyser ifm. kommunedelplanen viser at B_F8 og B_F12 er avgjørende for å
skaffe tilfredsstillende økonomi i utbyggingen av Krakstadmarka nord
(infrastrukturinvesteringer). Uten disse områdene blir muligheten for å
realisere de 250 - 300 boenhetene i Krakstadmarka nord sterkt svekket.
5. B_F8 utgjør i overkant av 6 daa dyrka mark. I 1999 ble hele området fra
Vesternbakken til Tandberg (Krakstadmarka) avsatt til framtidig boligformål
(ca 900 daa). Dette var i tråd med gjeldende JAV som klassifiserer området
til C (mindre sterke landbruksinteresser). Av disse 900 målene ble ca 180
daa tatt ut og tilbakeført til LNFR ved 1. gangsbehandlin g av
kommunedelplanen i 201 2. Av dette er ca 35 daa dyrka mark. Dette
innebærer at å omdisponere B_F8 og B_F12 til boligformål ikke gir
nedbygging av dyrka mark ift. når planarbeidet starta i 1999 og den JAV som
gjaldt både da og nå.
6. B_F8 ligger nær nødvendig infrastruktur, noe som vil bidra positivt i fordeling
av infrastrukturkostnader. Om B_F8 ikke tas med, vil området ligge som en
enklave i vedtatte boområde. Ugunstig fra et driftsperspektiv.

tomtekostnadene. KMD mener det er viktig at kommunen legger til
rette for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende
byggesone, og begrenser nye byggeområder utenfor sentrum.

63. Strande, Per og Øystein Frøyshov
Viser til kommunedelplan for Krakstadmarka, og har følgende innspill:
1. Vegforbindelse Vesternbakken – Krakstadmarka og bruforbindelse i retning
flerbrukshallen vil ha stor betydning for utvikling av Hønefoss.
2. Viser til uttalelse til kommuneplanens arealdel fra Hanne og Kjell Baug
23.08.201 7, som Strande og Frøyshov er enige i. De mener også at B_F8
(gnr/bnr 96/1 tilhørende Per Strande) bør tas inn igjen som boligformål i
videre behandling av kommuneplanen.
3. I arealdelen vises det til kommunedelplan for Krakstadmarka. Her inngår
Støalandet sør som har en egen reguleringsplan (nr. 341 vedtatt
28.04.201 1). I kommunedelplan for Krakstadmarka er denne
reguleringsplanen lagt inn, med en byggegrense 50 m fra vannkant. I
planbeskr ivelsen til kommuneplanen er reguleringsplan for Støalandet sør
listet opp som en reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Ber derfor om at
50 m grensen som går gjennom 4 regulerte tomter tas ut av kartgrunnlaget
for Krakstadmarka. To av tomtene er allere de bebygd.

1. Tas til orientering.
2. Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD)
godkjente ikke boligfeltene B_F8 og B_F12 i
kommunedelplan for Krakstadmarka (brev 07.04.201 7).
KMD la vekt på at områdene innebærer omdisponering av
dyrka mark av god kvalitet, og at kommunen har stor
tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig
fortettingspotensial i Hønefoss by. KMD kan ikke se at det
er sterke samfunnsmessige hensyn som tilsier at
områdene skal omdisponeres. Kommunen har lagt vekt på
at områdene vil øke boligantallet i området, og at dette er
viktig for å redusere tomtekostnadene. KMD mener det er
viktig at kommunen legger til rette for fortetting og
transformasjon innenfor eksisterende byggesone, og
begrenser nye byggeområder utenfor sentrum.
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3. Kommunedelplan for Krakstadmarka er en vedtatt
kommunedelplan, som gjelder på lik linje med
kommuneplanen. Dette er forhold som er avklart i
kommunedelplanen.

64. Strømsodd, Kåre og Jorunn, og Bjarne Berger
Klekken gartneri:
1. Bor i nedre Klekkenvei, som til nå har vært en rolig vei med 16 oppsittere.
Klekkenhagen bygges nå ut med 34 boenheter. Strømsodd sin bolig har fått
en 3- etasjes blokk rett utenfor gjerdet, på andre siden bygges ballbane så å
si inntil tomta og på den tred je siden har et bolighus fått bruksendring til
asylmottak. Videre planlegges utbygging av nedre Klekkenhagen med 12
boenheter. Eiendommen er «omringet», og det er ikke slik de ønsker å bo.
2. Eksisterende vei er smal og vedlikeholdes av dagens beboere. Veien er
hardt belastet etter anleggstrafikk til Klekkenhagen. Vil få økt trafikk med
støy/eksos, og det kreves utbedring for ny anleggstrafikk og nye boenheter.
3. Viser til foreslått boligutbygging på Klekken gartneri, og spør hva som skjer
med bygda deres. Haugsbygd har vært ei god jordbruksbygd, med skog,
bygdeveier og stier til rekreasjon for alle. Hvorfor skal jordbruksareal brukes
til boligformål? Viser til vedtak i fylkeskommunen. Klekkenhagen, nedre
Klekkenhagen og Klekken gartneri er dyrka mark. Det er f ortsatt tilgang på
egna tomter for boligbyggi ng, som ikke er på dyrka mark.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye
boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at
Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeld ende
kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser
knytta til boligbygging ved Klekken gartneri. Med bakgrunn i dette
har rådmannen imøtekommet alle innsigelser med unntak av B20
og B26. I Formannskapsmøte angående begrenset høring, ble det
vedtatt at B19 (Klekken gartneri) skulle tas ut av planen. Denne er
dermed tilbakeført til LNF- område.

65. Støen, Hans Anton
1. Minner om at det er et igangværende lovlig grusuttak på Støens eiendom
gnr/bnr 52/1, innenfor sikringssone – område for grunnvannsforsyning. Viser til
avtale mellom kommunen og grunneier om forholdet mellom grunnvann og
grusuttak av 15.03.1985. Avtalen omfatter klausuleringsbestemmelser
(kartfestet og soneinndelt). Støen mener dette i form og innhold kan sidestilles
med en reguleringsplan. Bestemmelsene gir tillatelse til grustak på hele Støens
eiendom i det klausulerte området, så lenge det skjer i samsvar med
bestemmelsene. Det gis ingen grenser for maks uttaksvolum, og ingen
begrensning i tid.

1. Rådmannen viser til tidligere tilbakemeldinger angående
lovligheten av uttaket og vurderingen av hvilken betydnin g
klausuleringsavtalen fra 1985 har. Det er ulik oppfatning
mellom kommunen og grunneier når det gjelder disse
spørsmålene. Rådmannen viser videre til pågående
planprosess for Områderegulering for Ringerike vannverk
Kilemoen. Ny klaulsuleringsplan for områ det inngår i dette
planforslaget.
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2. Støen ber om at den del av klausuleringsområdet som berører hans eiendom
også markeres som område for råstoffutvinning på kommuneplankartet.

2. I forslag til ny arealdel er deler av eksisterende uttaksområde
avsatt til råstoffutvinning. Dette er den delen av området som
er berørt av tidligere uttak (noe tilpasset eiendomsgrense), og
som det iht. nye klausulerings soner og bestemmelser for
Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. Rådmannen
kan ikke anbefale å avsette områder til råstoffutvinning utover
dette.

66. Teigland, Dag Olav
Klekken gartneri:
1. Nærområdet vil i løpet av kort tid få 47 nye boenheter (Klekkenhagen og
nedre Klekkenhagen). Er bekymra for den type bebyggelse og utnyttelse
kommunen godkjenner. Med utbygging av Klekken gartneri til boligformål,
vil området gå fra et godt, rolig enebolig strøk, til et tettsted med alt for
mange boenheter av en type som ikke passer inn i det etablerte. Grunnen til
å bo i området er nettopp at det er et rolig godt boligområde.
2. Området er et godt landbruksareal med gartneridrift. Bekymret over at det er
blit t enklere å bygge på dyrka mark, med en utnyttelse som overgår det som
vil passe inn i det eksisterende. Dette er med på å ødelegge det flotte
kulturlandskapet.
3. Nedre Klekken vei er bekosta og vedlikeholdt av dagens beboere. Veien vil
bli mye mer belasta med allerede vedtatt utbygging. Har ikke hørt noe fra
utbygger eller kommunen om dette.
4. Eier av Klekken gartneri har foreslått bygging av eneboliger, og det skal
være inngått avtale om salg til en utbygger. Teigland er sterkt bekymra over
å ha fått gjengi tt uttalelser fra kommunens ansatte hvor det synes som de
støtter utbygger i en vesentlig høyere utnyttelse enn det selger har ønsket.
Anser dette som et brudd på kommunens plikt til først og fremst å ivareta
innbyggere og ikke utbyggere.
5. Det er ikke leng e siden Fylkesmannen fikk medhold i at utbyggere i
Ringerike ikke fikk omdisponere dyrka mark til boligformål.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye
boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at
Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldende
kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser
knytta til boligbygging ved Klekken gartneri.
Med bakgrunn i dette har rådmannen imøtekommet alle
innsigelser med unntak av B20 og B26. I Formannskapsmøte
angående begrenset høring, ble det vedtatt at B19 (Klekken
gartneri) skulle tas ut av planen. Denne er der med tilbakeført til
LNF- område.
Forhold rundt vei og trafikk er avklart i vedtatt reguleringsplan for
Klekkenhagen.
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6. Krever som nabo og beboer at kommunen tar hensyn til eksisterende
beboere og miljø, og ikke godkjenner bebyggelse som vil medføre en
vesentlig fortetting.

67. Tronrud Eiendom
Viser til innspill fra 201 2 om at 14,5 daa av gnr/bnr 49/1 avsettes til boligformål.
Arealet ligger inneklemt mellom boliger, sør for Veien skole. Jordforholdene gjør det
nødvendig med vanning (vanskelig pga. inneklemt plassering), og arrondering gjør
det vanskelig å kjøre med store maskiner.
1. Viser til brev fra kommunen i 2010, hvor det står at området er et C- område i
JAV (jordpolitisk arealvurdering), og det opplyses at
landbruksmyndighetene har signalisert at arealet kan frigis og det bekreftes
at fylkesmannen langt på vei har forpliktet seg til ikke å gi innsigelse. Har fått
opplyst at arealet nå har fått status som A- område i JAV. Grunneier er ukjent
med begrunnelsen for endringen.
2. Overrasket over at området likevel ikke er foreslått avsatt til boligformål. Har
oppfattet at kommunen har signalisert at området vil bli frigitt til bolig, men at
omdisponering måtte avvente ny kommuneplan. Grunneier opplever at
tidligere lovnader ikke følges opp. Grunneier opplever det som urimelig at
tålmodig venting på behandling av innspill (7 år) medfører at forutsetningene
endres uten varsel, og at innspillet dermed ikke anbefales. Ber om at
kommunens tidligere anbefaling opprettholdes, og at arealet avsettes til
boligformål.

Uttalelsen gjelder innspill om boliger ved Veien skole (nr 76).
1. I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det
foretatt en revisjon av den jordpolitiske arealvurderinga
(JAV). Ny vurdering tar utgangspunkt i landbruksverdier og
jordvernhensyn, og har gått fra å være en politisk til en
faglig arealvurdering. Landbruksarealene er klassifisert i
fire klasser basert på ulike jordbruksmessige kriterier.
Jordfaglig vurdering ble behandla i formannskapet
21 .04.201 5, og formannskapet vedtok at denne skal være
retningsgivende for arbeidet med kommuneplanens
arealdel, herunder ved vurderin g av utbyggingsområder.
Det aktuelle arealet ved Veien skole er klassifisert som Aområde i JAV (meget sterke landbruksinteresser).
2. Når det gjelder tidligere signaler/lovnader har rådmannen
forståelse for at det kan oppleves urimelig at området ikke
er foreslått avsatt til boliger. Som planmyndighet må
imidlertid kommunen ta hensyn til utvikling og endringer
over tid, både når det gjelder kunnskapsgrunnlag, faglige
og politiske føringer. Da den første jordpolitiske
arealvurderinga for Ringerike ble vedtat t i 1994, var
fokuset å finne landbruksområder som kunne
omdisponeres og brukes til utbyggingsformål. Siden den
gang har jordvernhensynet kommet sterkere inn i
arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal målsetting
om å sikre og opprettholde matproduseren de areal. Med
bakgrunn i dette opprettholdes anbefaling om at arealet
avsettes til LNFR i kommuneplanen.
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Kommuneplanensarealdel2018- 2030
Begrenset høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar

Forord
Høringog offentlig ettersynav planforslaget
Kommuneplanens arealdel 201 8- 2030 var på begrenset høring og offentlig ettersyn i perioden juni – juli 201 8. Det kom inn en rekke høringsuttalelser til
planforslaget. I dette dokumentet er hver enkelt uttalels e oppsummert og kommentert av rådmannen. Dersom rådmannen anbefaler at det skal gjøres
endringer i planforslaget som følge av uttalelsen, er dette angitt i egen kolonne. Uttalelsene er sortert etter følgende type uttaleparter:
Statlige og regionale myndig heter
Nabokommuner
Ringerike kommune, interne fagområder
Lag og foreninger
Lokale politiske partier
Private

Innsigelser
For å sikre at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt, kan statlige fagmyndigheter og fylkeskommune fremme innsigel se til planforslaget.
Nabokommuner har innsigelsesrett når planen påvirker viktige forhold i nabokommunen. En innsigelse skal begrunnes og gjøre re de for de statlige
føringene som ligger til grunn for innsigelsen. Dersom kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen, skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag
etter at kommunestyret har behandlet planen, så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes til fylkesmanne n, og videre til
Kommunal - og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementets avgjørelse kan ikke påklages. Ved begrenset høring og offentlig ettersyn
foreligger det innsigelse fra en myndighet:
Statens vegvesen

Forkortelserbrukt i dokumentet
RK = Ringerike kommune , KU = Konsekvensutredning , ROS = Risiko- og sårbarhet , Pbl. = Plan- og bygningsloven
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Statlige og regionale myndigheter
Kart

1. Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen har i brev av 5. september 201 7 fremmet
innsigelse til i alt 15 byggeområder med blant annet
bakgrunn i nasjonale føringer for samordnet areal - og
transportplanlegging og jordverninteresser. Vi mener det
er positivt at de fleste av disse områdene nå er foreslått tatt
ut og tilbakeført til LNF- område. Det er imidlertid tre
områder som vi har fremmet innsig else til som fortsatt er
foreslått som nye boligområder. Dette er områdene B20
og B26 ved Haugsb ygd og område B6 ved Trygstad. Etter
en samlet vurdering finner vi grunnlag for å trekke
innsigelsene til disse tre områdene.

Best.

Rådmannen tar sikte på å vedta planen, slik den forelå ved
begrenset høring.

Dette er blant annet med bakgrunn i at Ringerike
kommune har foreslått å ta ut boligområdet ved Klekken
gartneri. Vi hadde en sterk faglig anbefaling ved forrige
høring om å ta dette området ut av hensyn til jordvern og
samordnet areal - og transportplanlegging. Videre legger vi
til grunn at byggeområde B6 og B26 er av liten størrelse
hvor det er begrenset med muligheter for nye boenheter.
Vi vil fortsatt sterkt anbefale at område B20 ved
Haugsbygd blir tatt ut og videreført som LNF- område. Her
er potensialet for flere boenheter større. Om rådet har en
størrelse på ca. 45 daa. Selv om det er gangvei til
Haugsbygd sentrum og busstilbud til Hønefoss, mener vi
dette er et bilbasert område som ikke støtter opp under

Ringerike kommune opprettholder område B20 ved
Haugsbygd. Dette da Haugsbygd er et satsingsområde i
kommuneplanens arealdel, med akseptable bussforbindelser.
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nasjonal politikk om å redusere klimagass utslippene og
konsentrere utbyggingen for å bygge opp under målet om
kompakte byer og tettsteder. Utbygging her vil resultere i
at tettstedet Haugsbygd blir utvidet i sørlig retning og at en
større andel av den framtidige utbyggingen i kom munen
blir lagt til Haugsbygd.
I vår høringsuttalelse hadde vi også en planfaglig
forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på risiko og sårbarhetsområdet. Vi ba om at dette ble rettet opp i
tråd med plan - og bygningslovens krav til vurdering og
ivaretakelse av sikkerhet mot flom, skred og annen
naturfa re.

Kommunen tar dette til orientering.

I oversendelsen er det lagt ved en revidert
konsekvensutredning med ROS- analyse for de nye
byggeområdene. Videre er det gode bestemmelser for å
følge dette videre opp der hvor det er avdekket
fareområder. Vi mener dette er løst på en god måte.
Med forutsetning om at planen blir vedtatt slik den nå er
foreslått har vi ikke le nger innsigelse til forslaget.

Rådmannen tar sikte på at pl anen vedtas slik den forelå ved
begrenset høring og offentlig ettersyn.

Vi viser til vår tidligere uttalelse av 5. september 201 7 med
faglige råd og anbefalinger for øvrige forhold i
planforslaget.

Dette er svart ut ved vedlegg fra innspill ved høring og offentlig
ettersyn (201 7).

Kart

2. Buskerud Fylkeskommune
Forslaget til endringer har vært drøftet i planforum med
Ringerike kommune 16.05.201 8. I utgangspunktet skulle
det også vært avholdt et planforumsmøte til for å
gjennomgå reviderte og oppdaterte plandokumenter.

Best.

Rådmannen endret planforslag etter fylkeskommunens
anbefaling i regionalt planforum. Tar dette til orientering.
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Dette møtet ble avlyst på grunn av at Statens vegvesen
ikke kunne stille på møtet. Utviklingsavdelingen beklager at
det ikke var mulig å gjennomføre det plan lagte møtet.
Innsigelse fra fylkeskommunen, automatisk fredede
kulturminner.
Det er fremmet innsigelse til områdene B7 (boligområde
Trygstad) p å grunn av konflikt med automatisk fredet
gravfelt og gravhaug, samt kulturmiljø med svært høy
verneverdi. I kommunens saksutredning har rådmannen
kommet fram til følgende: Området tilbakeføres i tråd med
gjeldende kommuneplan. Videre fremmer
fylkesko mmune n innsigelse til område N2
(næringsområde ved jernbanen Hensmoen) på grunn av
konflikt med automatisk fredet fangstanlegg. I
saksutredningen har rådmannen kommet fram til følgende:
De områdene i N2 som berører kulturminnet tilbakeføres i
tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesutvalget fremmet
innsigelse til opprinnelig planforslag på grunn av konflikt
med automatisk fredete kulturminner i planlagt
utbyggingsområde B7 og N2. Innsigelsen gikk ut på
utilbørlig skjemming og direkte konflikt med automatisk
fredet gravfelt i B7 og automatisk fredet fangstanlegg i N2.
I vedtaket ble det gjort klart at innsigelsen ville kunne
trekkes dersom våre anbefalinger ble møtt. Saken ble
diskutert i regionalt planforum den 16.05.201 8. Der
presiserte fylkeskommunen videre føringer for hvordan
kommunen skal kunne imøtekomme innsigelsen.
Ringerike kommune har i begrenset høring trukket ut
område B7 slik at det ikke lenger er i konflikt med
gravfeltet. Fylkeskommunen mener da at hensynet til
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automatisk fredet gravfelt dermed er til strekkelig ivaretatt
og vår innsigelse av 23.08.201 7 kan derfor trekkes for
dette området.
Når det gjelder område N2, ser vi at kommunen i sin e post av 25.06.201 8 ønsker å endre næringsarealet slik at
det ikke lenger vil være i konflikt med de automatisk
fredete kulturminneverdiene. Fylkeskommunen trekker
innsigelsen til dette området under forutsetning av at
plankartet rettes opp i tråd med forslag i e - post av
25.06.201 8. Fylkeskommunen ber om bekrefte lse på at
dette vil bli gjort.

Rådmannen endret forslaget i tråd med fylkeskommunens
anbefaling, jf. brev 09.07.201 8. Fylkeskommunen bekrefter at
innsigelsen er trukket ved brev 30.1 0.201 8 (dok.nr 17/3927 67).

Merknader fra Kulturm innevern, nyere tids kulturminner
Fylkeskommunen ser positivt på at Ringerike kommune
har utarbeidet en egen temautredning om kulturmiljøer i
forbindelse med planarbeidet. Dette er et godt
kunnskapsgrunnlag for planarbeidet. Fylkeskommunen ser
også positi vt på at kommunen vil synliggjøre de
verneverdige kulturmiljøene som er oppført i
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i
Buskerud 2017 - 2027 (vedtatt 27. april 201 7) som
hensynssoner i kommuneplanen.
Kulturmiljøet Kjerraten i Åsa er ikke avmerket som
hensynssone i kartet og vi ber kommunen om at det
legges inn som hensynssone.
Kulturmiljøet Veien og Oppen er lagt inn, men
kommunen bør rette opp riktig SOSI- kode (H570 og
H730) slik at ikke båndleggingssonen tar med areal
som ikke fredet.

•

Kulturmiljøet Kjerraten i Åsa er båndlagt som
hensynssone i kartet. Den er lagt fra Åsa frem til
Jonsetangen, i dialog med Buskerud fylkeskommune.

•

Kulturmiljøet Veien og Oppen er lagt inn, og
kommunen har rette opp riktig SOSI- kode (H570 og
H730) slik at ikke båndleggingssonen tar med areal
som ikke fredet.
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Delområdet Oppen er ikke lagt inn som hensynssone i
plankartet.
Kulturmiljøet Steinssletta - Norderhov er lagt inn i
plankartet som H570, men fylkeskommunen ber
kommunen se til at avmerkingen følger avgrensningen
i den regionale planen.
Riksantikvaren og fylkeskommunen ga innspill til
formulering av bestemmelser om fredete bygninger og
listeførte kirker i høringsuttalelsen i den forrige
høringen. Disse forslagene er vedlagt dette brevet. Vi
ber kommunen vurdere å ta disse formuleringene inn
for å synliggj øre kulturminner av nasjonal verdi bedre i
kommuneplanen.
Vi ser av de reviderte planbestemmelsene, at
retningslinjene til hensynssone c) bevaring av
kulturmiljø (H570) er justert. Vi har ingen merknader til
formuleringene, men savner retningslinjer som e r mer
spesifikke når det gjelder tiltak på bygninger med
verneverdi. Vi ber kommunen vurdere om noen av
retningslinjene fra forrige høring bør tas inn igjen.

•

Delområdet Oppen er lagt inn som hensynssone H570
i plankartet.

•

Kulturmiljøet Steinssletta - Norderhov er lagt inn i
plankartet som H570, og avmerkingen følger
avgrensningen i den regionale planen.

•

Riksantikvaren og fylkeskommunen ga innspill til
formulering av bestemmelser om fredete bygninger
og listeførte kirker i høringsuttalelsen . Ringerike
kommune tar dette til orientering

•

Tar dette til orientering.

Kart

3. Bane Nor
Det fremgår av saksdokumentene at endringene består av
5 nye høringstemaer, hvorav et av dem er nye
båndleggingssoner i plankartet for ny E16 og
Ringeriksbanen. Tilhørende bestemmelser fastsetter at det
i båndleggingssonene ikke tillates tiltak som kan
vanskeliggjøre for målet med båndleggingen og at aktuell
myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk.
Dette som et virkemiddel for å oppnå en raskest mulig
utbygging av ny E16 og Ringeriksbanen. Bane NOR har
følgelig ingen merknader til endringene.

Best.

Rådmannen tar dette til etterretning.
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Kart

4. Direktoratet for mineralforvaltning
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 201 5,
heter det at Norge har store mineral ressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi
grunnlag for verdiskaping. Den regionale og kommunale
arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til
gode mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta
andre miljø- og samfunnshensyn. Regjeringens
forventninger til regional og kommunal planlegging:

Best.

Tar dette til orientering.

Fylkeskommunene og kommunene sikrer
tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig
utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser . Behovet for og tilgangen på
byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.
Om planen
Ringerike har lagt ut kommuneplanen til begrenset høring.
Punktene som høres angår blant annet båndleggingssone
for ny E16 og Ringeriksbane, reviderte bestemmelser og
oppd atert konsekvensutredning (KU) for nye
utbyggingsområder. KU omfatter flere nye områder og
utvidelse av eksisterend e områder for råstoffutvinning.
Uttalelse til planen
DMF har gått igjennom de nye områdene med forslag til
arealbruksendringer. Planforslaget inneholder forslag til
utvidelse av flere masseuttak, blant annet på Hensmoen
og Kilemoen, som er grusforekomster med nasjonal

Alle nye masseuttak er tema i Konsekvensutredning av nye
utbyggingsområder . Rådmannen har valgt å ikke benytte seg
av hensynssone, men det er startet opp et arbeid med
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betydning som ressurser. Forekomster med mineralske
ressurser med nasjonal eller vesentlig regional betydning
som ressurser skal ivaretas i plan, ifølge de nasjonale
forventningene. For å påse at det ikke planlegges tiltak
innenfor de viktigste forekomstene kan det eksempelvis
benyttes hensynsso ner i tråd med plan - og
bygningslovens § 11- 8 ledd c). DMF anbefaler også at
kommunen tar inn mineralressurser som eget tema i
konsekvens utredningen til kommuneplanen. Dette vil
kunne bidra til å sikre at nye områder til andre formål enn
uttak av masser kan klareres mot eventuelle kjente
forekomster me d mineralske ressurser.
Merknader til bestemmelsene
Etablering og utvidelse av masseuttak er omtalt i
bestemmelsene §6.7. DMF er positiv til at det stilles krav
om reguleringsplan for nye og utvidelse av eksi sterende
uttak av mineralressurser. Bestemmelsen sier også at
volum skal angis ved kotehøyde. DMF mener at regulering
av kotehøyde kan medføre en begrensning for optimal
ressursutnyttelse. Dersom masseuttak og massemottak
blir sett i sammenheng, kan kotehø yder for uttak være en
begrensende faktor for muligheten til å ta imot masser. Det
bør derfor vurderes en formulering som i større grad
legger opp til både en hensiktsmessig utnyttelse av
ressursene og samtidig legger til rette for mottak der det er
aktuel t. I bestemmelsene § 12.1 .1 og § 12.1 .2 legges det
føringer som skal hindre forurensing av drikkevann. DMF
forventer at det er gjort en vurdering av mulighetene
knyttet til utnyttelsene av ressursene som blir lagt under
hensynssonen. Nord på Kilemoen har d et tidligere vært

kommunedelplan for masseforvaltning, som vil ivareta disse
interessene.

Dette har kommunen valgt å imøtekomme ved å fjerne krav
om kotehøyder. Kommuneplanbestemmelsene §§12.1 .1 og
12.1 .2 er ikke begrensende.
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tatt ut masser fra Støen grustak. Kilemoens betydning som
ressurs tilser at eventuelle føringer som hindrer utnyttelse
må begrunnes. DMF anbefaler derfor at bestemmelsene
formuleres slik at det tas høyde for at det kan finnes
kunnskapsgru nnlag som muliggjør samtidig utnyttelse av
gru nnvann og grusressurser.
Merknader til nye områder i plan Hensmoen
DMF mener utvidelsen av uttaket nord på Hensmoen er i
tråd med de nasjonale forventingene til planleggingen og
er en forutsetning for å eventue lt utnytte arealene til andre
formål på sikt. Det er allerede åpnet uttak også i denne
delen av forekomsten, og det vil være fordelaktig å
videreutvikle dette uttaket framfor å åpne nye uttak andre
steder. Ressursene på Hensmoen er omtalt i Norges
geologis ke undersøkelses (NGU) ressursdatabase til å ha
velegnete m asser til veg- og betongformål.
Kilemoen
De sørlige delene av Kilemoen er allerede satt av til
område for masseuttak, og DMF registrerer at kommunen
ønsker å verne grunnvannsforekomsten nord på Kilemoen.
Vi forventer at kommunen har gjort en vurdering av
mulighetene for å utnytte ressursene i området samtidig
som det tas ut grunnvann. Reguleringsprosessen knyttet
til klausuleringssonene og Støen masseuttak på Kilemoen
har vært omfattende utredet i flere omganger, blant annet i
Klasuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen,
utarbeidet av Asplan Viak. DMF forutsetter at
begrunnelsene for prioriteringene innenfor

Rådmannen understreker at disse områdene ikke er en del av
begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .

Dette er grundig utredet i nevnte plan. Vil også vise til
kommunedelplan for masseforvaltning som er under
utarbeidelse.
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forekomstområdet til Kilemoen også tar hensyn til
ressursene med nasjonal betydning.
Djupdalsmoen
Utvidelsen av uttaket fra pukkforekomsten ved
Djupdalsmoen er etter DMFs oppfatning i tråd med de
nasjonale forventingene. De sørøstlige delene av området
avsatt i plan berører grusforekomsten Djupalsmoen, de
nordvestlige delene pukkforekomsten Djupdalsmoen
steinbrudd. Forekomstene har lokal betydning som
byggeråstoffressurser. Det nye området går også
betydelig ut over registrert forekomst. Utvidelsen mot vest
bør bygge på at det finnes noe kunnskap om berggrunnen,
med estimater for volum og egn ethet for massene som
skal tas ut. DMF legger til grunn at det er også er foretatt
noen strategiske vurderinger for hvordan uttaket skal
utformes mot omliggende områder og over hvor lang tid
uttaket skal foregå. Det er søkt om driftskonsesjon for
uttaket.
Prestemoen
Det er foreslått å sette av en stor del av forekomsten
Prestmoen til område for råstoffutvinning. Kommunen har
vurdert at kun eksisterende uttaksområde skal settes av i
planen. Forekomsten har lokal betydning som ressurs. Det
vil være uheldig om det legges større begrensninger i
muligheten for en effektiv utnyttelse av ressursene på
Prestemoen. Dersom kommunen vil tillate fortsatt drift av
uttak på Prestemoen bør det åpnes for en viss utvidelse av
dette uttaket i stedet for at massene som utnytte s

Rådmannen understreker at disse områdene ikke er en del av
begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .

Rådmannen understreker at disse områdene ikke er en del av
begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .
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må komme fra andre steder. Avveininger knyttet til ny E16,
Ringeriksbanen og andre tilstøtende arealinteresser må
det tas hensyn til, men muligheten for en optimal utnyttelse
av ressursene og hensiktsmessig drift av uttaket bør også
være en del av denne vurderingen. Uttaket har fått vedtatt
konsesjon etter mineralloven.
Område for råstoffutvinning – Nes i Ådal
Et eldre masseuttak, ukjent for DMF, er foreslått
gjenopptatt og utvidet for framtidig drift. Uttaket ligger, av
det vi kan finne på kart og flybil der, innenfor
grusforekomsten Maurland som NGU har registrert med
lokal betydning som ressurs. Området som skal settes av
til råstoffutvinning bør sees i sammenheng med den
registrerte forekomsten og avgrenses med tanke på
område det har vært drevet uttak i tidligere og med
eventuelle utvidelsesmuligheter. DMF minner om krav om
driftskonsesjon etter mineralloven.
Øvrige områder
Flere nye områder i planen berører kjente grusforekomster
som NGU har vurdert til å ha liten lokal betydning som
ressurser. Dette g jelder:

Rådmannen understreker at disse områdene ikke er en del av
begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .

Rådmannen understreker at disse områdene ikke er en del av
begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .

- Fritidsbebyggelse Lunde – grusforekomst Lunde.
- Næringsområde Ringmoen – grusforekomst Ringmoen.
- Boligbebyggelse Trygstadveien – grusforekomst
Tandbergmo
- Næringsområde Buttingsrud campi ng – grusforekomst
Buttingsrud.
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Selv om forekomstene er vurdert til å ha mindre betydning
som ressurser i dagens situasjon, bør kommunen foreta en
vurdering av behovet for disse ressursene i framtida.
Dersom ressursene bygges ned blir ressursene
utilgjengelig i overskuelig framtid. Det bør også vurderes
om noen av de avsatte områdene utløser behov for uttak
av noe av ressursene for tilrettelegging av tiltakene. Da kan
massene enten komme til nytte ved bruk i nye tiltak eller
ved at de tas ut og benyttes andre steder.
Boligbebyggelse Ask sentrum berører
undersøke lsesrettigheten «Ringerike 10». Se
https://minit.dirmin.no/kart/ for informasjon om
bergrettigheter og rettighetshaver.

Tar dette til orientering.

Kart

5. Norges vassdrags- og energidirektorat
NVE trekker innsigelsen til kommuneplanen for Ringerike
kommune. Samtidig gir vi kommunen et sterkt faglig råd
om å innarbeide de nye kvikkleiresonene som er
fremkommet i forbindelse med Ringeriksbanen og E16
prosjektet inn i plankartet og bestemmelsene.

Best.

Innsigelsen fra NVE ble trukket i denne prosessen.
Kommunen innarbeider de nye kvikkleiresonene etter NVEs
anbefaling.

Vi viser til brev av 01 .06.201 8 med begrenset høring og
offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for
Ringerike kommune. Vi viser også til vårt brev av
23.08.201 7 der vi hadde innsigelse til kommuneplanen
fordi fare for flom og skred ikke var godt nok vurdert og
ivaretatt i planen. I saksfremlegget er det tydeliggjort at
kommunen har imøtekommet våre innsigelser.
Innsigelsen og merknadene var særlig knyttet opp mot
vurderinger av fare i konsekvensutredningen og R0SRingerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030
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analysen. Det var uklart hvilket grunnlag vurderin gene var
gjort på og det var videre flere områder der det var kjent
potensiell fare som ikke var vurdert. I planen som ligger ute
til offentlig ettersyn er konsekvensutredning og ROSanalysene forbedret. Det går nå frem hvilket grunnlag
vurderingene er gjo rt på, og faren som eventuelt er tilstede
er beskrevet. Slik KU og ROS- analysen nå fremstår gir den
et godt grunnlag for å videre planarbeid og byggesak.
Det er positivt at kommunen nå har tegnet inn
hensynssoner for skredfare i bratt terreng og tilknyttet
bestemmelser med krav om redegjørelse for nødvendige
sikringstiltak i tråd med TEK17 §7- 3.

Tar dette til orientering .

Bestemmelsene som omhandler naturfare er nå delt i en
generell del og bestemmelser til de enkelte
hensynssonene. Med dette har kommunen fått et godt
verktøy til å sikre at fare for flom, erosjon og skred blir
utredet og ivaretatt i videre planbehandling og i byggesak.
NVE har ikke lenger grunnlag for innsigelse til
kommuneplanen for Ringerike.
Nye kvikkleiresoner
I forbindelse med prosjektet Ringeriksbanen - El6 fra
Sandvika til Hønefoss er det kartlagt flere nye
kvikkleiresoner i Ringerike. Vi ser at denne informasjonen
har kommet sent i forhold til arbeidet med
kommuneplanen og at kommunen derfor ikke har fått dette
med i planen. Ringerike kommune hadde en
pressemel ding angående de nye kvikkleiresonene
tidligere i vår. I denne pressemeldingen går det frem at
Ringerike kommune vil bruke denne informasjonen i det

Dette innarbeides i kommuneplanktartet og er ivaretatt i
bestemmelsene § 12.2.1 .
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videre planarbeidet. NVE mener det derfor er viktig å få
sonene inn i kommuneplankartet som hensynssoner slik at
det blir tydelig hvor disse sonene er og videre hvilke
føringer og hensyn må tas i slike områder. NVE gir
Ringerike kommune et sterkt faglig råd om å tegne også
de nye kvikkleiresonene inn i plankartet som hensynssoner
og tilknyttet bestemmelser om videre utredning og krav til
sikkerhet til disse.
Kart

6. Statens vegvesen
Viser til:
Regionalt planforum (24.05.2017)
Høring og offentlig ettersyn (22.08.2017)
Brev sendt ut av kommunen (20.12.2017)
Møte med Statens vegvesen og kommunen
(31.01.2018)
Regionalt planforum (16.05.2018)
Begrenset høring og offentlig ettersyn (22.05.2018)
Regionalt planforum (14.06.2018) - avlyst
Regionalt planforum (12.09.2018)
Møte med Buskerud fylkeskommune (10.10.2018)
Møte med Statens vegvesen og kommunen
(23.10.2018)
Brev fra Statens vegvesen (06.11.2018)

Best.

Endringer i kommuneplanens arealdel:
Kart
o Temakart over adkomstveier til alle nye
utbyggingsområder
o Kommunedelplan for E16 Nymoen –
Eggemoen trekkes ut av kommuneplanen og
gjelder på lik linje me d de andre
kommunedelplanene.
Bestemmelser
o § 4 (rekkefølgekrav) er endret fra skal
vurderes til skal være gjennomført
o § 4.1 (særskilte nye byggeområder) er tilført,
med krav tilknyttet Ask, Krakstadmarka,
Haugsbygd, Odda/Lien, Sokna og Norderhov.
Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder
o Gjort en overordnet vurdering av
trafikkbelastning på riks- og fylkesveger .
o Ny vurdering av trafikksituasjon i alle
utbyggingsområder.
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o
o

Beskrevet forventet ÅDT- vekst og
trafikkbelastning på nye boligområder.
Vurdert behov for gang - og sykkelveger, samt
kollektivdekning.
Kart

7. Tunsberg bispedømme
Ut fra våre tidligere tilbakemeldinger og de innlagte
endringene du signaliserte, kan vi ikke se at de kirkelige
interessene berøres på en slik måte at vi kommer med
innspill til denne delen av arealplanen.

Best.

Tar dette til etterretning.
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Ringerike kommune, interne fagområder
Kart

8. Landbrukskontoret

Best.

Viser også til møtet som ble avholdt 26.06.1 8 med
planavdelingen der flere av innspillene ble diskutert.
Innspillene er lagt som kommentarer i
«Kommuneplanens arealdel 201 8- 201 3», vedlagte
dokument.
Gjenbruk av matjord
Som et utgangspunkt slår jordloven §§ 1 og 9 fast at
dyrka mark kun skal brukes til jordbruksformål, og
dyrkbar mark skal ikke gjøres uegnet til framtidig
jordbruksproduksjon. I Regjeringens Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging
(12. 06.1 5) står det på s. 15 at «det er en viktig oppgave i
planleggingen å ta vare på god matjord, samtidig som
jordvernet balanse res mot storsamfunnets behov».
Målet er at dyrka mark ikke skal bygges ned. Dersom
tungtveiende samfunnsmessige hensyn allikevel åpner
for en omdisponering gjennom kommuneplan eller
reguleringsplan, er det en målsetting å kunne nytte den
verdifulle matjorda på annen måte. Ett viktig avbøtende
tiltak er da flytting av matjordlaget. Gjennom en god plan
for flytting av matjord, kan ko mmunen bidra til å
opprettholde eller aller helst øke matproduksjonen selv
om dyrka mark blir omdisponert. God matjord blir tatt

Fylkesmannen hadde innsigelse til flere områder ved høring og
offentlig ettersyn. Alle områdene som omhandlet jordvern ble da
tatt ut. I tillegg viser vi til kommuneplanbestemmelsene § 10.1 . Til
opplysning står det i kommuneplanens samfunnsdel kapittel 5,
punkt 2b; «Å ta vare på god matjord, men jo rdvernet må
balanseres mot stor samfunnets behov. Ved omdisponering skal
alternative lokaliseringer være vurdert. Der forholdene ligger til
rette for det ønsker kommunen at det også etableres nytt
jordbruksareal ».
Viser til kommuneplanbestemmelsene §§ 5- 14 og 10- 1 hvor det
kommer frem at en skal ha en jordvernplan for kompenserende
tiltak og håndtering av matjord, og at den enhver tids gjeldende
jordfaglig vurdering skal benyttes.
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vare på, og matproduserende arealer blir forbedr et for
fremtidig generasjoner.
Ringerike kommune har stedvis svært god dyrket mark
med høy produksjonsevne, og vi har en nasjonal plikt til
å ivareta matjorda vår. Landbrukskontoret ønsker at det
skal legges inn en utfyllende bestemmelse i
kommuneplanens arealdel om gjenbruk av matjord. Vi
mener det bør stilles krav om «plan for hån dtering av
matjord» i reguleringsplaner som medfører nedbygging
av dyrka/dyrkbar jord. Se vedlegg «veileder til
matjordplan» fra Vestfold fylkeskommune. Vi har lagt inn
kommentarer i bestemmelsene (se vedlegg), men vi er
usikre på hvordan dette skal innarb eides i forhold til
hjemmel. I veilederen beskrives forslag til hvordan dette
kan gjøres.
Bruk av massivtre
Bruk av massivtre i bygninger har fått økt interesse de
senere år, og mange velger nå slik materialbruk i
nybygg. Fordelene med massivtre er mange , bl.a.
klimavennlig (CO2 - binding), vedlikehold, energibruk,
innemiljø. Massivtre kan nå også konkurrere prismessig
med mer tradisjonelle materialer (betong og stål).
Ringerike kommune er en av landets største
skogbrukskommuner, og nå har det også startet opp
produksjon av massivtre på Åmot. Med bakgrunn i dette,
mener landbrukskontoret det vil være positivt for
Ringerike kommune å oppfordre til økt bruk av
bærekraftige og miljøvennlige byggematerialer som
massivtre. For å få til dette, mener vi dette må ne dfelles i
kommuneplanbestemmelsene. Vi har foreslått noen

Kommentarene til bestemmelsene er imøtekommet, med unntak
av bestemmelsen om massivtre. Dette vil bli ivaretatt ved
oppstartsmøtemalen. Se kommentar under.

Dette innarbeide s i oppstartsmøtemalen til reguleringsplaner
som frem mes. Minner også om interne oppstartsmøter, hvor det
er viktig at en ivaretar sine interesser som faginstans.
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formuleringer og plasseringer i vedlagte bestemmelser
med kommentarer.
Jordfaglig vurdering
Vi viser til vårt forrige innspill og kommentarer i
bestemmelsene (vedlegg).

Dette er svart ut i høring og offentlig ettersyn m/rådmannens
kommentar . Den ivaretas i bestemmelsene i § 5.1 4.

9. Forurensningsmyndigheten
§ 4 Rekkefølgebestemmelser:
Veldig bra at grunnforurensning ligger inne i § 4
Rekkefølgebestemmelser. Gamle avfallsdeponier av
ukjent art, samt områder med forsøpling og
dumpingplasser for avfall dukker stadig opp, derfor bør
«forsøpling» føres opp under samfunnssikkerhet – slik at
d et blir ryddet opp først. En annen ting er private snøopplagringsplasser og private/kommunale snødeponier. Jeg er usikker på om dette hører under
samfunnssikke rhet/forsøpling, da det berører Teknisk
infrastruktur/overvannshåndtering. Utfordringen er
gjer ne at man ikke stille krav til arealet/plassen som
kreves til privat snø- lagring før det reguleres/bygges.
Kostanden med frakting av snøen vil sjeldent lønne seg.
Frakting og lagring av snø kan bli et miljøproblem når
ingen kommunale og private snø- deponie ne er
godkjent.
Retningslinje til 11.1 kunne med fordel inneholdt
følgende:
«Gjelder også vann og mindre bekker med årssikker
vannføring. Bygge- og anleggstiltak er ikke tillatt
nærmere enn 100 meter fra strandlinjen (målt i

Dette går inn under grunn forurensning i § 4, men vil spesifiseres i
oppstartsmøtemalen til reguleringspla ner som fremmes . Minner
også om interne oppstartsmøter, hvor det er viktig at en ivaretar
sine interesser som faginstans. Snødeponier ivaretas også i
oppstartsmøtemalen.

Dette må vurderes på reguleringsplannivå, ved
oppstartsmøtemalen.
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siktelinja/horisontalplanet ved gjennomsnittlig
flomvannstand) i LNF- områder og 50 meter i
byggeområder».
For å unngå misforståelser og manglede
dispensasjonssøknader bør det stå «årssikker»
vannføring i Retningslinje § 11 .1 Byggeforbud i
strandsonen (pbl. § 1- 8). I tillegg en presis ering av målt
avstand i LNF og byggeområder.
Retningslinje til 11.1 .1 Småbåthavn kunne med fordel
inneholdt følgende:
«Alle innretninger i vann, som ikke har landfast feste eller
som fysisk ikke berører strandlinjen, omfattes av
byggeforbudet».
Brygger og flytebrygger/ badebrygger skal ikke gi fare
for forurensning (eks. komme på avveie ved flom og
vind, og tilsiktede hendelser/). Dette er iht. § 11.1.2.
Hvorvidt «dobbelt - sikring» er noe som vurderes i
byggesaken aner jeg ikke.

Dette er imøtekommet, i retningslinje andre ledd.

I § 11.1 .2 er det en egen bestemmelse om byggeforbud i vann
og vassdrag.

Dette er ivaretatt i §11.1.2, og går under forure nsning.

Kart

10. Teknisk forvaltning og utbygging

Best.

Det vises til høringsdokumenter vedrørende
kommuneplanens arealdel revisjon 21 01 47 - 2030.
Teknisk forvaltning VPI/VAR og Utbygging har følgende
merknader / innspill til dette.
§3 Utbyggingsavtale (pbl. §1 1- 9 nr.2 jf. §7- 2
Kommunen har to kommunestyre vedtak på bruk av
utbyggingsavtaler.

Tar dette til orientering.
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Sak 170/06 (arkivsak 06/1935 - 4) Vedtak om bruk av
utbyggingsavtaler i Ringerike kommune (behandlet i
kommunestyret 14.12.2006)
Sak 6/07 (arkivsak 06/01935 - 7) Prinsippvedtak om
bruk av utbyggingsavtaler i Ringerike kommune.
(behandlet i kommunestyret 15.02.2007)
I vedtakspunkt nr. 1 og nr.2 i begge saker så står
det:
«1. … utbyggingsavtaler kan benyttes over hele
kommunen»

Dette imøtekommes i kommuneplanbestemmelsene § 3.

«2. Der kommunen overtar teknisk infrastruktur skal
utbyggingsavtaler benyttes»
Tekst i §3 bør derfor endres/skrives om.
§5.6 Overvann
Overvann er et nytt punkt som er kommet inn.
Setningen om «overvann skal håndteres lokal, og
innenfor hver enkel planavgrensning. Overvann skal
håndteres åpent og utnyttes som ressurs» må skrives
om. Det er under utarbeidelse retningslinjer for
overvannshåndtering i Ringerike kommune som vil
vurdere ulike løsninger som vil være godkjent i
Ringerike kommune. At overvann skal ku nne
håndteres åpent vil ikke være mulig i alle
utbyggingsprosjekt. Man ønsker følgende tekst inn i
stedet:

Dette er imøtekommet i kommuneplanbestemmelse § 5.6.

«Overvann skal håndteres lokalt og innenfor hvert
enkelt planområde. Naturlige flomveier skal bevares
og man bør unngå bruk av offentlige veiarealer som
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flomve ier. Ved regulering skal det utarbeides plan og
bestemmelser for fordrøyning og
overvannshåndtering i samarbeid med Ringerike
kommune teknisk forvaltning .»
§5.7 Teknisk infrastruktur
Vi gjerne ha md følgende tilleggstekst.
«Der nye bygninger planlegges oppført over
kommunalteknisk infrastruktur, som f.eks.
hovedledninger for vann og avløp skal disse legges
om av utbygger for utbyggers kostnad .»
«Det skal være minimum 10 m avstand til bygninger
fra senterlinje vei for kommunale veier »
Bestemm elser til arealformål
§6. 1.6 Parkering
Det må holde å henvise til enhver tids gjeldende
«Forskrift om parkering, Ringerike kommune,
Buskerud».
Tekst ellers i avsnittet er ikke i samsvar med p forskriften. Denne revideres hvert år og det vil være
hensikt smessig å vise til denne i denne paragrafen.

Dette imøtekommes i kommuneplanbestemmelsen § 5.7.

Dette imøtekommes i kommuneplanbestemmelse § 6.1 .6.

Dette imøtekommes og endres i kommuneplanbestemmelse §
6.2.2 .

§6.2.2 Infrastruktur
Litt uklar tekst, tekst foreslås endret til:
«Fritidsbolig med innlagt vann plikter å tilkobles til
offentlig avløp der dette foreligger .
Innenfor byggeområder hvor infrastruktur som
strøm, tele og fiber legges frem eller endres skal
dette legges som jordkabler.»
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Lokale politiske partier og andre kommune
11. Oslo kommune
Vedtak/Oslo kommunes høringsuttalelse:
Oslo kommune viser til brev fra Ringerike kommune
01.06.2018 med kommuneplanens arealdel 2018 2030 på begrenset høring, etter politisk behandling i
Formannskapet 22.05.2018. De viktigste endringene
i planen som nå høres er innlegging av
båndleggingssone r for å sikre det store
fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen og
Områderegulering Hønefoss, utkvittering av
innsigelser til utbyggingsområder og revidering av
bestemmelsene til planen for blant annet
uteoppholdsareal, tilgjengelighet og overvann.

Tar dette til orientering. Områderegulering Hønefoss (byplanen) vil ivareta mye av de tte.
Ringerike kommune ønsker utvikling i satsingsområdene sine, og opprettholder dermed flere av
disse. Likevel er det flere som er tatt ut i forbindelse med innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud
og Buskerud fylkeskommune.

Oslo kommun e viser til høringsuttalelsen vi ga ved
ordinær høring av kommuneplanens arealdel for
Ringerike, i brev 16.08.2017. I uttalelsen pekte vi på
at størstedelen av de foreslåtte utbyggingsarealene i
planforslaget lå utenfor Hønefossområdet. Vi
oppfordret Ringe rike til å bruke kommuneplanen og
mulighetene som ligger i ny Ringeriksbane og El6 til å
legge til rette for økt andel utbygging med høy tetthet
i Hønefoss for å støtte opp under en utvikling av
kollektivtransport, sykkel og gange. Dette vil bidra til
bære kraftig utvikling lokalt og miljøvennlige
pendlerreiser inn mot Oslo. Vi pekte på betydningen
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av at pågående områderegulering for Hønefoss
bygger opp under de samme målene, og at
parkeringskravene bør reduseres for små boliger i
sentrumsområder.
Oslo kommu ne mener derfor det er positivt at en
rekke av utbyggingsarealene utenfor
Hønefossområdet nå er tatt ut av planen, blant annet
som følge av innsigelser fra Fylkesmannen. Vi
oppfordrer Ringerike kommune til å vurdere å ta ut av
planen de gjenstående utbyggi ngsarealene der
Fylkesmannen har innsigelse begrunnet med
samordnet areal - og transportplanlegging og
nasjonale føring for å redusere klimagassutslippene.
Det er videre positivt at planen har lagt inn
båndleggingssoner for prosjektet
E16/Ringeriksbanen og Områderegulering Hønefoss,
for å sikre at tiltak ikke kommer i konflikt med
fremtidig arealbruk for disse store prosjektene.
Når det gjelder parkering, har planen krav om 1,0
biloppstillingsplass pr. boenhet i områder definert
som sentrumsområde. Oslo komm une anbefaler
lavere parkeringskrav, og differensiering med lavere
krav til mindre boliger, for utvikling av attraktive,
klimavennlige og arealeffektive sentrumsområder.

Ringerike kommune utarbeider en parkeringsstrategi som vil legge føringer for parkering i
Hønefoss, og muligens gjelde for hele kommunen . Ved dette vil parkeringsforskriften revideres.

12. Miljøpartiet de grønne
Dette er hoved innspill et fra Miljøpartiet De Grønne til
kommuneplanens arealdel.
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25. august 201 7 leverte vi et innspill som da gikk på
grustak og massehåndtering. Ringerikes
grusforekomster er dels av internasjonal, nasjonal og
regional betydning, noe som igjen betyr at
bevaringen og utnyttelsen av dem er særs viktig i et
overordnet perspektiv - som kommuneplanens
arealdel skal være. innspillet opprettholdes derfor.

Tar dette til orienteri ng. Se vedlegg – høring og offentlig ettersyn m/ rådmannens kommentar.

Innspillet her baserer seg mye på ulike forslag gitt i
interpellasjoner og høringer, og vi vil nå kort utdype
essensen og konsekvenser av dem for
kommuneplanens arealdel.
Innspill til sykkelbroer og - veier og byferge sett i lys
av byutviklingen
Hønefoss by sliter i dag med gjennomgangstrafikk
som skaper køer og frustrasjon, gir høye utslipp og
forringer luftkvaliteten. Til visse tider av dagen står
trafikken fast i innfarts - og utfartsårene, ikke minst
mellom de to bybroene. Samtidig er Hønefoss et sted
der folk trenger å handle på både den nordre og
søndre siden, og byen opplever en utstrakt
nybygging av sentrumsboliger. Det er også sk apt
store forventninger til økning av innbyggertallet
sentralt i byen. En del av byens nye innbyggere blir
også kjørende trafikanter, som slik vil øke presset på
hovedveien ytterligere.

I kommuneplanbestemmelsene er det satt av en båndleggingssone i påvente av ny plan (§
12.4.4) for områderegulering Hønefoss (byplan). Denne vil legges ut til høring og offentlig
ettersyn i løpet av 201 9, og vi anbefaler dere å komme med innspill her da slike
problemstillingene vil fremheves i det arbeidet.

Et slikt sannsynlig scenario går jo i motsatt retning av
det som ønskes og mål for reduserte utslipp. Hva kan
så gjøres? Kort fortalt ønsker MDG Ringerike fortgang
i byggingen/etableringen av sykkelbroer og planlagte
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sykkel - og gangveier da det er viktig for byens luft/lyd
kvalitet og trygg ferdsel. Vi ser også at det med enkle
grep som elektroniske skilt som informerer om
saktegående køer i sentrum kan redusere noe av
kødannelse n og få flere til å velge omkjøringsveien.
I et avsluttende punkt peker MDG på at kommunen
bør arbeide hardt for å fremskynde ny E16 Nymoen Olum . Etter vår mening burde det prosjektet nå stått
på Nasjonal Transportplans prioriterte liste da det
gjennom å lede gjen nomgangstrafikken uten om
Hønefoss sentrum, vil kunne gi betydelig kø avlasting.
Dessverre ser det ut som det prosjektet må vente …
lenge ... Vi ser det som uheldig at
Ringeriksbanen/E16 presses inn foran i
utbyggingskøen. Mer om det siden.
Sykkelbroer og veier
Byens topografi og knappe arealer gjør utvidelse av
Oslo veien lite aktuelt, og tunnel under fossen blir
svært kostbart. Dagens anl eggelse av sykkelfelt på
nordsiden langs Hønengata er et flott tiltak som med
fordel kan gjøres langs deler av Osloveien. Men etter
bybrua er situasjonen uløst, og vi har anmodet
ordføreren og kommunestyret til å se mot elva og
tenke nytt og helhetlig. Planer om å føre gang - og
sykkelbroer over Storelva er under utarbeidelse og
bør forseres. Bro til Petersøya er bra og vil gi folk fra
øst siden mye enklere adgang til byen uten bruk av
bil. Det er vist gledelig stor interesse ved høringer for
kontakt med el va og for sykkelbroene i byen, blant
annet er det fremlagt forslag om bro fra

Reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum ble vedtatt av kommunestyret 26.03.2015.
Kommunedelplan for E16 Nymoen – Eggmoen ble nylig vedtatt. Det er opp til politikerne å
prioritere kommunens oppgaver. Minner om nylig prinsippvedtak om bompengefinansiering. Tar
dette til etterretning.

Dette innspillet hører hjemme under områderegulering Hønefoss. Det er blant ann et utarbeidet
en sykkel- og parkeringsstrategi, samt transportutredning som grunnlagsdokumenter for dette
arbeidet. Det er også gjennomført en omfattende medvirkningsprosess. Det er mulig å komme
med innspill til denne prosessen i 2019.
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Schjongslunden og fra Ringeriksgata over til
Støalandet. Det ble bevilget 4 millioner til formålet i
201 7. Det vil kunne gi viktige bidrag. Vårt syn er at
også folk som bor i vestre del av Hønefoss, kan
inviteres inn på to hjul. Her vil en sykkelbro over til
Benterud skole fra vestsiden av Storelva i overfart fra
Bloms gate være viktig og gi skolebarn en fin
skolevei. En slik bro vil virkelig kunne spare byen for
gjennomgangstrafi kk. Nok en sykkelbro vil kunne gi
Hønefoss by en stor force og faktisk gjøre
betegnelsen sykkelby mer reell. Vi tenker på bro fra
Schjongslunden over til Oslovei - siden. Den bør ses i
sammenheng med en ny sykkelvei som kobles fri fra
Osloveien ved Hønefos s vgs eller ved byuniversitetet,
idet den følger Schjongslunden som en
elvepromenade i fredelige omgivelser forbi AKA
arena.
Elektrisk byferge
MDG mener også at en byferge vil kunne avhjelpe og
det på en svært sjarmerende og miljøskapende måte.
Det vil ta både gående og syklende og gi ny
fleksibilitet for de bevegelsene den enkelte ønsker i
gjøre i byrommet. Innspillet ble tatt opp i en
interpellasjon 30.november 201 7. Byfergen vil også
gi et tilbud til gående og syklende slik den for
eksempel gjør det nå i Fredrikstad. Siden Fredrikstad
- en by som også er situert mellom to elver som
møtes - fikk sine gratisferger, har byen opplevd en
svært positiv forbedring av kommunikasjonene

Dette er også innspill til områderegulering Hønefoss (byplanen).
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mellom bydelene. Byen fikk til og med en pris for
tiltaket.
På Storelva har Hønefoss også mulighet for en
byferge, og det tenkes her på en hovedrute mellom
fossen, Storgata 24, Benterud og Eikeli, med
mulighet for flere stopp underveis, for eksempel ved
det gamle fergeleie nedenfor Storgata 24. Fergen
kan også gå opp Rand selva og slik forbinde byens
nordre og søndre del. Det foreslås videre at det
arbeides for elektrisk drift av fergene. «Beffen» i
Vågen i Bergen ble elektrifisert for bare noen få år
siden. Trondheim setter i disse dager en elektrisk
selvgående ferge i dri ft over Nid elva – i Hønefoss kan
en elektrisk ferge bli et bidrag til
lavutslippssamfunnet. Brisbane i Australia har også
ferger, så her kan vi komme i godt selskap.
Den elektriske byfergen bør være et gratis tilbud med
avganger tilpasset behovet. Det er grunner til å tro at
den vil kunne avhjelpe trafikken, og at den ikke minst
vil kunne skape et miljø og utgjøre en force for
Hønefoss by idet vi i tiårene fremover trer inn i en ny
fase av byens utvikling. Parseller, kolonihager,
jordvern og økogrend Kolonihager har lange
tradisjoner over store deler av Europa. Det sies at de
første ble etablert i romertiden. I Norge ble den første
startet i Oslo i 1907. I dag finnes det kolonihager i og
ved mange av byene i landet, ca. 2000 parseller
fordelt på 44 hag er. Alle stedene er det lange
ventelister for å få leie en parsell. Utgangspunktet for
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kolonihager var å gi barn og voksne i byene
anledning til å dyrke litt av sin egen mat. I dag er
kolonihagene brukt både til å avle frukt, bær og
grønnsaker, men også i stor grad til hager og
grøntområde. De fungerer som rekreasjonsområder,
sosiale møteplasser og attraktive turområder. Alle
kolonihagene er en stor berikelse for byene de hører
til. De fleste ligger bynært på kommunal grunn.
MDG ser Petersøya som en selvskreven lokalitet. Her
er det kommunal grunn som på de indre delene
trenger til noe mer. Områder bør legges ut. Under et
nylig besøk ved Fontenehuset kom det frem at
brukerne her kunne trenge dyrkningsarealer. Runar
Johansen, Lise Bye Jøntvedt og jeg delte interessen
for kol onihager, og det ble foreslått muntlig en
mulighet for tiltak. Det bør nå følges opp, noe som
nok vil skape glede for mange. Miljøpartiet De
Grønne mener at en parsell i en kolonihage på
Petersøya kan være et godt tilbud også til familier i
Ringerike kommu ne. En slik kolonihage på kommunal
grunn kan gi økt livskvalitet for dem som leier
parsellene. Slike livsoaser kan også bli del av et svært
attraktivt turområde for resten av befolkningen og gi
kommunen leieinntekter. Andre aktuelle steder kan
være på Hvervenkastet, Hvalsmoen, Krakstadmarka
og Veienmarka (i tilknytning til Ringeriksmuseet).
Kommunen har godkjent mange utbygginger som tar
jord de siste årene. Det er beklagelig og i strid med
den plakaten som holdes opp om restriktiv politikk på
området. Besl ag av jord til nytt boligfelt på

Det er tatt ut flere boligområder etter innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud, da dette var lagt
på dyrket mark. I samfunnsdelen til kommuneplanen kommer det frem at en skal;
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Færdenområdet er et eksempel, hele 30 mål blir
bygd ned i Båndtjernveien. Det er også grunn til å
påpeke at Kommunal – og moderniserings departementet satte foten ned for vidtgående forslag
om utbygging i Krakstadmarka. Dep artementet la
vekt på at områdene innebærer omdisponering av
dyrka mark av god kvalitet o g at kommunen har stor
tomtereserve i godkjente byggeområder og et
betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.

«ta vare på god matjord, men jo rdvernet må balanseres mot stor samfunnets behov. Ved
omdisponering skal alternative lokaliseringer være vurdert. Der forholdene ligger til rette for det
ønsker kommunen at det også et ableres nytt jordbruksareal ».

MDG er opptatt av at naboer til Klekken Gartneri er
spesielt bekymret for forslaget til omdisponering av
gartneriet til boligformål. Ikke bare vil dette innebære
at 22 daa dyrket mark forsvinner, men det hevdes at
det også kan føre til at det blir bygget hele 88
boenheter med den utnyttelsesgraden som
kommun eplanen legger opp til. Dette er eksempel på
utbygging som ikke bør skje. I tillegg kommer store
jordbruksarealer som kanskje vil bli bygd ned i
forbindelse med en Ringeriksbane Sør - løsning.

Område B1 9 (Klekken gartneri) ble vedtatt tatt ut av kommuneplanens arealdel, etter møte i
Strategi og plan 22.05.201 8, sak 19/1 8.

Ved valget i 201 5 hadde MDG et forslag om å arbeide
for en økol andsby i Ringerike. Det har vært initiativ om
dette i Åsa, og det er et beslektet prosjekt på
trappene i Haug. Prosjektet legger opp til
parselldyrking og vil kunne bidra til å skape et fint
bomiljø. Lengre nede i veien (Båndtjernveien) er det
nylig omdisp onert 30 mål med jord til boligformål. Det
bør være siste gang kommunen bygger ned dyrka
jord av en slik størrelsesorden. Økogrend - prosjektet

Etter innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud og dialog i Regionalt planforum er området i
Haugsbygd trukket ut av kommuneplanens arealdel.
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vil bidra positivt og etter hvert opparbeide jord på de
små skrinne arealstubbene som er der i dag.
Ny løsning til stasjonsplassering og togforbindelse til
Jevnaker og Oslo
Innspillets bakgrunn
Miljøpartiet De Grønne har kort fartstid i
kommunepolitikken. Det gir oss den fordelen at vi kan
se ting med friske øyne. I tillegg har vi et perspektiv
som setter natur – o g miljøkonsekvenser først, der vi
tenker bærekraftig slik ordet opprinnelig var ment, og
helhetlig i tid og rom, utover kommunegrenser og
fylkesgrenser. Ja vi tenker og sammenligner
regionalt. Vi beslutter også ut fra nasjonale hensyn og
tar internasjonale vernehensyn høyst alvorlig. Naturen
kjenner ingen grenser.
Ny E16 Nymoen - Olum: Køproblematikk og generell
trafikkflyt
Også når det bygges, bør vi med dagens krav til
bærekraftig utvikling, følge en slik prioritering. Det
nye E16 - prosjektet Nymoen - Olum har flere gode
ringvirkninger for miljøet. For Ringeriksregionens del
vil det avlaste for gjennomgangstrafikk gjennom
Hønefoss sentrum ved at både Jevnakertrafikken og
trafikk mot Hole/Oslo/Hokksund/Drammen og
nordover vil ledes utenom. A- og B- alternativen e gir
raskest vei mot Jevnaker og vil nok føre til at flere
kjører utenom Hønefoss sentrum enn om C alternativene velges. Køproblemer i Hønefoss vil slik
kunne avhjelpes bedre. Trafikken fra andre retninger

Det er ikke åpnet for nye innspill i begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .

Viser til sluttbehandling av kommunedelplan E16 Eggemoen - Nymoen/Hensmoen i
ko mmunestyret 11.10.201 8, sak 112/1 8. Her ble alternativ c - redusert vedtatt.
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vil ellers flyte bedre og komme raskere frem. Nor dfra
vil naturlig nok C - alternativet komme best ut.
Et annet køproblem, særlig knyttet til helgeutfart og
reiser (fredagskø fra Oslo og søndagskø mot Oslo),
vil kunne avhjelpes noe ved ny E16 Eggemoen Nymoen. Problemene har vært der lenge, ikke minst
knyttet til helgeutfarten, og prosjektet vil kunne
avlaste. Vi tenker da på at en god del bilister vil velge
å kjøre mot Jevnaker etter den tidsinnsparingen som
kommer fra ny E16 videre ovenfor Jevnaker. Alle
dråper små: Det sterkt belastede Sandvika og der fra
innover mot Oslo vil slik kunne avlastes. Veien som
her skal prosjekteres, og som jo viser noe så sjeldent
som bortimot samfunnsøkonomisk lønnsomhet,
burde bare av disse grunnene vært på vår nasjonale
transportplan (NTP) som nettopp skal ha øye for sli ke
overordnede forhold. Mulighet for fellesprosjekt med
jernbane MDG har gjort seg bemerket ved å kreve en
utredning av en Ringeriksbane Nord - løsning. Vi har
også stilt oss bak en foreløpig kartlegging, gjort i
2017 i samarbeid med Civitas og MiljøRett §112.
Rapporten derfra Ringeriksbanen over J evnaker
knytter an til Gjøvikbanen og har en 13 km tunnel fra
Grua/Harestua over til Jevnaker. Det prosjekteres her
for dobbeltsporet trase, også med Bergenbanens
forkortelse for øyet. Tidsbesparelsen blir tilsvarende
som for en Ringeriksbane Syd over Sandvika. Men da
sistnevnte har fått plass i NTP, har utredningen av den
fått enorm oppmerksomhet, ikke minst i
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Ringeriksregionen. Gjøvikbanen og Stor - Oslo - Nord satsingen har imidlertid kommet i skyggen.
Ringeriksban e Syd- utredningen har like fullt støtt på
store ut fordringer mht svært ustabil byggegrunn
(Mælingen/Storelva), svært problematisk fjell (gjelder
hele tunneltraseen under Krokskogen) og kinkig
krysning av Kroksund (foruresningsproblematikk,
problemer med m assehåndtering og mulig konflikt
med EUs vanndirekt iv). Alt som er påvist, har
prosjektmessige meromkostninger, kanskje i ti milliardklassen og fordyrer et prosjekt som allerede i
utgangspunktet har 11,5 mrd i negativ
samfunnsnytte. Og da har vi ikke ne vnt konsekvenser
for ikke - prissatte verdier ved å krys se de
internasjonalt vernede våtmarkene i Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem. Prosjektet er faktisk i
ferd med å sette Norge på Ramsars liste over
nasjoner som bryter konvensjonen. Dårlig reklame for
Ringerike kommune, spør du oss.
Spørsmålet om et fellesprosjekt på deler av E16 og
Ringeriksbanen Nord er derfor, gjennom det som har
kommet frem om utsettelser, dyre løsninger for
tunnelfremføring og broer og behov for ny
Oslotunnel, nå sterkt aktualisert . Vi i MDG tenker da i
første rekke på mulighetene for et fellesprosjekt med
veistrekningen Nymoen - Olum frem til tilkoblingen
over Randselva nær Kistefos. Et videre fellesprosjekt
med ny dobbelsporet Gjøvikbane til Oslo er en annen
skål som ikke tas opp her. Men førstnevnte har store
konsekvenser for kommunedel planen.
Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

33

Konsekvenser av ny E16 Nymoen – Olum Ringerike
kommune har i sin innstilling gått inn for redusert C,
noe som også er SVVs anbefalning. I
kommunestyrebehandlingen foreslo MDG å gå for
alter nativ B, men mulighet for A. Vårt standpunkt er
da influert av muligheten for å få til en samkjøring av
vei og bane langs traseen, noe som ut fra kurvatur og
linjeføring bare kan anbefales ved disse alternativene.
Selvsagt er det også mulig å koble veg og bane
sammen først på Eggemoen om C - alternativet
velges. Statens vegvesen peker på at både B og C
kan oppnå samfunnsøkonomisk plusseffekt i en
senere planfase. A har noe større minusnytte,
antagelig på grunn av større anleggskostnader. En
fellesløsning me d bane via A eller B vil trolig kunne
påvirke dette på en positiv måte. For ikke - prissatte
verdier er korridorene likeverdige – med ulike
nyanser. Alternativ B er bedre enn A når det gjelder
landskapsbilde og naturressurser, men dårligere enn
A når det g jelder naturmangfold, nærmiljø og
friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø. I en
oppsummering er korridor B best mht landskapsbilde
og naturressurser (før A, så C), A og B best mht
nærmiljø, C best mht naturmangfold. Alternativ A og
C er best mht kulturmil jø. Alternativ C har størst
inngrep i dyrka mark.
Utdyping av innspillet med konklusjon
Begrunnelsen for enten alternativ A eller B har vi
allerede pekt på over. MDG har vært i kontakt med
jernbaneekspertise som peker på mulig fremføring av

Det er ikke åpnet for nye innspill i begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .
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en dobbeltsporet bane, innenfor kravet om 1,25 %
stigning, oppe fra Eggemoen ned over
Nærstadmarka til krysning av E16 rett nord for
industriområdet ved Nymoen. Til sammenligning vil
løsningen med fylling og en kort bro på Mælingen
som BaneNor, i strid med eg ne prinsipper, går inn
for, gi hele 2,0 % stigning! Ved Nord - løsningen
videreføres banen parallelt med E16 til krysning av
Begna ved Molvald. Herfra føres dobbeltsporet til ny
stasjon for Bergensbanen mellom Veksal og Veien,
like nordvest for dagens E16. Prosjektet tar forresten
langt mindre jord enn det Fellesprosjektets
reguleringsplan fører til, og matjorden kan i
motsetning til endringene i Prestmoen/Styggedal området reetableres. Også togparkering lar seg løse
på områder, f.eks. på nedre Kilemoen, uten å ta
matjord. Dagens stasjon beholdes og blir
hovedstasjon for en Inter - City - linje som går over.
Jevnaker og så videre i ny tunnel mot Grua og
Gjøvikbanen. Den vil klare seg godt med to spor
langs dagens trase. Det blir påkobling og påstigning
ved Veksal/Veien stasjon der IC - linjen fortsetter mot
Jevnaker og Oslo på ny dobbeltsporet linje. De
nordre delene av Hønefoss kan bruke dagens ene
byspor og gå på IC - banen. IC - tog kan også starte i
Nordre Hønefoss. Godstrafikken føres direkte videre
utenom Hønefoss stasjon og byen. Gamlelinjen kan
bli del av et veterantogspor mot Jevnaker. Nevnes
bør også mulighet for en ringbaneløsning der
retningen Tyristrand, Hokksund og Drammen kobles
på. Det er i dag usikkert hvordan denne linjens
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fremtid blir om Fellesprosjektet realiseres. Med vår
løsning går den lysere tider i møte.
Det er mange detaljer om ikke kan tas opp her. Til
slutt vil vi nevne at på Eggemoen, om alternativet øst
eller vest for flystripen velges, anbefales det å senke
toglinjen, eventuelt i kulvert. Det gir fordeler for
landskapsbildet og øvrig arealutnyttelse, men også
lokalt uttak av bygningsmateriale. Også
høydeforskjellen er tjent med en slik senket løsning.
Det pekes også på muligheten av at toget føres under
selve bilbroene – en spennende konstruksjon. Dette
gjelder også bilbroen som er under planlegging ved
krysningen av Randselva. Etter å ha sett på saken står
vi i dag nærmest et valg av A - alternativet. Men
grundigere undersøkelser venter på den som kan
vente.

13. Ringerike venstre
Klekken Økogrend.
Ringerike Venstre ønsker at Klekken Økogrend blir
tatt inn igjen kommuneplanens arealdel. Ringerike
venstre skrev i høringsuttalelse, 9 september 2017, til
arealplan for Ringerike om Klekken Økogrend:

Klekken økogrend ble tatt ut av kommuneplanens arealdel etter innsigelse fra Fylkesmannen i
Buskerud, og rådmannen opprettholder dette. Se innspill ved fra fylkesmannen i Buskerud ved
høring og offentlig ettersyn (2017).

Østre Berg/Klekken Økogrend. Alternative og
miljøriktige bygge - , bo - og leveformer med fokus
på miljø er en ønsket utvikling. Det faktum at store
deler av arealet skal være felles tun med parseller
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for egen matproduksjon gjør at vi vil støtte
viderebehandl ing av tiltaket.
Ringerike kommune skriver blant annet på sin
nettside:
Hønefoss skal framstå som en kompakt miljøby
b asert på bærekraftig utvikling
Ringerike Venstre mener Klekken Økogrend er
miljøvennlig, bærekraftig og den er fremtidsrettet noe
som o gså er viktig for Hønefoss.
Vi viser til at det allerede er gitt byggetillatelse til
Nerbytunet som ligger i samme område. Dette mener
Ringerike Venstre er et godt argument for at Klekken
Økogrend blir tatt inn igjen i kommuneplanens
arealdel.
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Private og andre organisasjoner
14. Bergan, Hans
MERKNAD TIL PLANARBEIDETOG SKATEPARK
Jeg var til stede på «folkemøtet» tidligere i måneden, men hadde ikke anledning på
senere åpent planverksted. På folkemøtet var skatepark et tema, og siden jeg
tidligere har sagt noe om dette, i forbindelse med planer for idrettsparken, kommer
her en presisering fra min side:

Det er ikke åpnet for nye innspill i begrenset høring og offentlig
ettersyn. Dette innspillet bør fremmes ved høring og offentlig
ettersyn av Områdeplan Hønefoss (byplanen).

I planen for idrettsparken var skateboardrampene planlagt rett inntil bebyggelsen.
Det er uheldig og vil være til stor sjenanse for de nærmeste naboene, så det var en
klar holdning fra beboe rne i området mot dette.
Men parken er stor, og det bør kunne være plass til skateboard der. lkke minst fordi
skateboard nå har blitt en olympisk idrett, og som sådan hører sammen med annen
idrett. I min tidligere uttalelse påviste jeg en lokalisering som ville forstyrre svært lite,
men ikke minst: Skal man gjøre noen for skaterne bør man jo prøve å få til en hall.
Med hall vil skaterne kunne drive sin aktivitet også på vinteren og i dårlig vær, og det
bør man kunne skal det være en idrett. Og man vil da ha løst støy- problematikken en
gang for alle.
Så altså: OK med skateboard i idrettsparken, bare ikke åpent anlegg rett opp i
bebyggelsen.

15. Miljørett §112
(…)Konklusjon
Arbeidet med byplanen for Hønefoss har pågått i mange år, den tyder på å være en
hard nøtt å knekke. Til tross for at en synes å være langt unna en funksjonell løsning,
foregår det parallell utbygging i bysentrum uten at de viktigste ferdselsårene inn og u t

I begrenset høring og offentlig ettersyn mottar rådmannen kun
innspill slik beskrevet i høringsbrevet.
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av eller gjennom byen er kommet på plass. Det er ingen tvil om at det vil føre til
betydelige kostnader å få på plass vei og gateinfrastrukturen den dagen byplanen
konkluderer med hvilken total løsning en skal gå for.
Planene for en Ringeriksbane Syd sammen med eventuell ny E16, det såkalte
Fellesprosjekt, ser heller ikke ut til å lette arbeidet Ringerike kommune står ovenfor.
Vi er av den oppfatning at innspillet over her er positivt på flere måter for den
utfordrende byplanen i Hønefoss og på god vei beviser at Ringerike kommune og
Hønefoss by vil ha en mye større nytte og positiv total berøring av en Ringeriksbane
Nord med ny trase ført inn fra Eggemoen langs E16, til en mulig ny stasjon ved Veksal
og videre til Hønefoss st., via et mulig ekstra IC stopp på Tolpinrud og ut igjen tilbake
til Oslo.

Når det gjelder trasé o.l. for Ringerikebanen og E16 er det Bane
NOR og Statens vegvesen som utarbeider reguleringsplan for
dette prosjektet. Slike innspill må rettes til dem.
Områderegulering Hønefoss (byplanen) er under utarbeidelse, og
vil i løpet av 201 9 legges ut på høring og offentlig ettersyn. Da er
det åpent for å legge frem innspill knyttet til utvikling av Hønefoss.
Det er ikke åpnet for nye innspill i begrenset høring og offentlig
ettersyn.

Innholdet i det vi legger frem her er basert på prinsipper, tankerekker og muligheter
som på ingen måte må oppfattes som en komplett løsning, til det er det for mange
hensyn å ta til at vi kan ha den fulle oversikten. Vi håper allikevel at vårt innspill kan gi
planleggere og andre involverte noen aha- opplevelser i hvilket potensial det ligger i
å ta inn over seg alternative løsninger og muligheter.
Alternativet Ringeriksban en Nord innehar også store muligheter for pendling til
arbeidsmarkeder som finnes langs linjenettet fra Hønefoss om Jevnaker og Nittedal
og inn via Oslo øst. Er mulighetene her godt nok kartlagt opp imot hva en oppnår via
en Ringeriksbane Syd som uansett vil oppleve stor konkurranse fra veibasert
pendling mot arbeidsmarkedene i Sandvika/Asker/Bærum.
Med BaneNOR og Jernbanedirektoratet sitt ønske om utsettelse av også
Ringeriksbanen/E1 6/Fellesprosjektet, er det all grunn til å jobbe videre med
alternativer hvis dagens planer skulle vise seg å bli for kostbare og vanskelige å
gjennomføre.
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16. Sandvold boliger
Anne Mari W. Ottesen fremmet forslag med endringer til Rådmannens høringstema.
Endringen var: «Tillegg til rådmannens punk 4: Området B19 følger fylkesmannens
anmodning om at områdene tas ut, sett hen til landbruksinteresser som foreligger i
området ». Denne endringen ble enstemmig vedtatt.
Vi vil benytte muligheten til å ønske ny arealdel av kommuneplanen hjertelig
velkommen. På den annen side er vi i Sandvold boliger AS forespurt av
hjemmelshaver, til område B19 – Klekken Handelsgartneri, om hjelp til fremtidig
utvikling av området. Vi inngikk en opsjonsavtale på eiendommen den 18.04.17 og vil
derfor komm e med våre synspunkter i saken.
Endringene Anne Mari W Ottesen spilte opp i møte 22.05.2018 er ifølge saken, sett
hen til landbruksinteresser som foreligger i området, samt Fylkesmannens anbefaling
(ikke innsigelse, men anbefaling) for området.
I sin høringsuttalelse av 05.09.2017 skriver Fylkesmannen følgende om Klekken
Handelsgartneri (B19): «Fylkesmannen har valgt å ikke fremme innsigelse på grunn av
at området ligger inneklemt mellom eksisterende boligbebyggelse og ikke resulterer i
utvidelse og press på omkringliggende landbruksareal. Vi mener likevel det er uheldig
å fortette områder som har verdier for landbruket og som grøntareal ved Haugsbygd.
Selv om det har vært/er virksomhet ved området i dag som har resultert i at området
ikke har vær t benyttet til matproduksjon, har jorda i området høy kvalitet som egner
seg godt til formålet. Hvis det er planer om å avvikle gartneriet, eller eventuelt
redusere aktiviteten, mener vi at området bør dyrkes opp og ikke omdisponeres til
boligutbygging. Vi viser til nasjonale jordvernføringer ».
Videre er det uttalt fra Fylkesmannen: «Selv om det har vært/er virksomhet ved
området i dag som har resultert i at området ikke har vært benyttet til matproduksjon,
har jorda i området høy kvalitet som egner seg god t til formålet ». Begrepet nasjonale
jordvernføringer benyttes gjerne som argument for ikke å omdisponere LNF- områder
til fremtidig boligområder. Jordvern knytter seg først og fremst til arbeidet med å sikre

I formannskapet 22.05.201 8 (sak 19/18) kommer det fram i
saksprotokollen: «Rådmannens pkt. 4, samt Ottesens forslag til
endring i første avsnitt «Området B19 følger fylkesmannens
anmodning om at områdene tas ut, sett hen til
landbruksinteressene som foreligger i området. ble enstemmig
vedtatt »».
I ettertid av høringsperioden ble kommunen kontaktet av
Sandvold boliger som argumenter for at det ikke er
landbruksinteresser på B1 9. Etter en ny vurdering av
landbrukskontoret ble dette svart ut på følgende måte;
«Eiendommen består av 16,1 dekar fulldyr ka mark, 5,8 dekar
annen mark og 13,8 dekar bebygd areal ifølge Gardskart. Dette er
en landbrukseiendom som består av dyrka og eller/dyrkbar mark.
Det er altså areal som uten mer opparbeiding kan nyttes til
jordbruksproduksjon. I tillegg til dette er det m ulig å tilbakeføre ca.
5 dekar, som i dag er klassifisert som bebygd. På dette arealet er
det drivhus, såbenker og salgsområde.
I brevet fra Sandvold Boliger AS er det henvist til at det ikke er
produsert mat på område. Dette medfører ikke riktighet. Det h ar
gjennom tidene vært produsert korn og bl.a. jordbær, foruten
gartnervarer. Inneværende år produseres det mais og gras. Hva
som tidligere er produsert har ingen relevans i denne
sammenheng. Det er hva arealene kan benyttes til som er
avgjørende. Eiendomm en ligger i et område hvor det kan
produsere direkte spiselig mat, det vil si produkter som kan spises
av menneske direkte uten veien om en dyremage. Dette skyldes
ikke bare jordkvaliteten, men også det klimasona dyrkamarka
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jordbruksarealet for varig framtidig matproduksjo n, og i størst mulig grad unngå at
matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål.
På eiendom Gnr. 102, bnr. 2 – Klekken Handelsgartneri, er det ikke tidligere drevet
matproduksjon, men handelsvirksomhet. Klekken Handelsgartneri ble kjøpt av
nåværende eier rundt 1990. Tidligere eier – Røine, hadde drevet stedet som Klekken
Handelsgartneri i ca. 25 år. Det var i hovedsak basert på videresalg av innkjøpte
varer. Da nåværende eier tiltrådte eiendommen var det intet ønske om å endre driften
og handelsgartn eriet ble videreført. Fortsatt er driften av gartneriet den samme, med
hovedvekt på videresalg av planter og hageartikler. Fremdyrkning av egne planter har
tidligere vært forsøkt i mindre skala på Klekken Handelsgartneri. Fremdyrkning av
egne vekster er og har vært vanskelig og lite lønnsomt grunnet begrenset areal med
dyrkbar jord og begrenset vannkapasitet. Langs Klekkenveien og 10 meter innover
på eiendommen er jordsmonnet så grunt av ved pløying eller fresing av jorda berøres
fjell. Flere steder er det synlige fjellnabber opp i dagen. I den stripa med jord som
kanskje er dyrkbar, 10 meter fra vei og ned mot utsalgsplassen på gartneriet, er det
lagt tre store kummer på rekke nedover i fallretningen som kommunen har lagt ned
for mange år siden. Dette ble g jort i sammenheng med at vann og kloakk ble lagt ned
over tomta. Disse kummene ble plassert strategisk av kommunen, for å forberede
fremtidig bebyggelse og infrastruktur på eiendommen. Resten av eiendommen, ved
handelsplassen er det ikke jord, det samme gj elder på høydedraget der det i dag er
bebyggelse, lagringsplass o.l. Her er det skjærfjell. (se vedlagt satelittfoto).
Gartneridrift slik det en gang var med handelsgartneri, er ikke lenger lønnsomt da
større aktører etablerer større gartnerier/hagesentre mer sentrumsnært. Overnevnte
punkter gjør at driften ved Klekken Handelsgartneri nå avsluttes.
Det er nødvendig å ta vare på god matjord, med jordvernet må balanseres mot
storsamfunnets behov og vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. Vi støtter dette fullt ut,
men for dette marginale og uhensiktsmessige arealet er det ikke relevant i moderne
landbruksvirksomhet. En investering i nydyrking på et så lite areal som Klekken
Handelsgartneri, vil utløse store økonomiske kostnader og vil aldri kunne regnes
tilbake igjen avkastningsmessig. Dagens landbruk med moderne maskinparker er

ligger. Det er nettopp slike arealer som er svært utsatt for
omdisponering. Disse områdene er det avgjørende å skjerme for
nedbygging. På landbasis det nå godt under 1 % av landarealet
med slik mark.
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole har utarbeidet en
jordfaglig vurdering som ble stadfestet av formannskapet
21.04.2015. I denne jordfaglige vurderingen er eiendommen
klassifisert som svært viktig landbruksområde. Hensikten med den
faglige vurderingen er at den skal legges til grunn ved planarbeid,
som bl.a. kommuneplanlegging.
Det er av kommunestyre gitt klare signaler om at dyrka mark skal
ivaretas. Disse signalene ble gitt ved vedtak vedrørende
planprogrammet for ny Ringerikesbane/E16. Der det sies at
matproduksjon skal opprettholdes selv om det skal benyttes store
områder med dyrka og dyrbarmark til formålet. Nettopp på grunn
av at store samferdselsprosjekt tar mye dyrka/dyrkbar mark, må
boligbygging flyttes til uproduktive områder. Kommunen har store
områder til formålet som ikke belaster knapphetsressursene.
Stortinget har gitt sig naler om at nedbygging av landbruksarealer
må reduseres. Målet er å komme ned i 4000 dekar på landsbasis
fra til 2020. I den forbindelse vurderes det nå om dyrkamark skal få
strengere vern og at opsjonsavtaler på jordbruksareal skal bli
forbudt.
Utover at Klekken Gartneri er å betrakte som en
landbrukseiendom, hvor det i dag kan produseres mat, er dette et
kulturlandskapsinnsalg som det er ønskelig å beholde. Gartneriet
er i seg selv en berikelse for lokalmiljø og landmerke i bygda.
Gartneriet er i dag i dr ift. Denne driften er et aktivum for det lokal
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uegnede på små inneklemte arealer, noe som også Fylkesmannen påpeker.
Eiendommens beliggenhet har ingen direkte tilknytning til andre jordbruksarealer og
vil derfor ikke ha muligheten til å inngå naturlig som en del av et større
produksjonsområdet. I og med eiendommens beskjedne størrelse menes det å ha
større samfunnsmessige fordeler med boligbygging enn landbruksdrift.
Någjeldende arealdel av kommuneplanen er på sitt 11 år. Om man ser t ilbake på
veiledning om planarbeid – 6. utgave, februar 2009 finner man følgende definisjoner
for underformål under landbruksområder: «Formålet omfatter i hovedsak ubebygde
områder der nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet virksomh et
basert på gårdens ressursgrunnlag er tillatt. Landbruksområde omfatter også vanlige
landbruksgartnerier. Gartnerier for fabrikkmessig produksjon vil ikke falle inn under
landbruk og må ha særskilt hjemmel i reguleringsplan. Gartneri som eget
regulerings formål vil f. eks. kunne legges ut etter pbl §25 første ledd nr. 6 som
spesialområde handelsgartneri/produksjonsgartneri/planteskole. Hagesenter med en
vesentlig vekt på omsetning av også andre varer enn egenproduserte
planter/trær/busker må betraktes som forretningsvirksomhet og plasseres under
formålet «byggeområde forretning »».

samfunnet, men og langt utover det. Et gartneri utenom de store
kjedene er det mange som setter pris på og benytter. Etter muntlig
informasjon fra dagens driver ønsker de fortsatt drift.
Samfunnsnytten av å b eholde det dyrkede arealet vil på sikt være
langt større enn å hente ut en kortsiktig fortjeneste ved
omdisponering og nedbygging.
Generelt sett vil landbruksavdelingen legge faglige og politiske
signaler til grunn for å avverge at dyrka og dyrbarmark i svært
produktive områder blir omdisponert til andre formål ».
Rådmannen op prettholder politikernes vedtak om ikke å
videreføre område B1 9 i kommuneplanens arealdel.

Ut fra formålsdefinisjon fra 2009 er vår oppfatning at eiendommen i sin tid ble
feilregulert, og skulle vært plassert under formålet «byggeområde forretning»
I Ringerike kommunes samfunnsdel vedtatt av kommunestyret 30. april 201 5, er det
fokusert bl.a. på at: «Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av
by og lokalsamfunn. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum
og i nærhet til skoler , barnehager og annet tjenestetilbud. Der det finnes veletablerte
kollektivforbindelser i området Hønefoss, Haugsbygd og Heradsbygda kan det også
vurderes å etablere boliger».
I henhold til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - . Areal- og
transp ortplanlegging fastsatt ved kgl. Res Av 26.09.1 4 bør det i by - og
tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter legges særlig vekt på høy
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arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress
bør det legges til rette for area lutnyttelse utover det som er typisk. Det påpekes at
Rådmannen hele tiden har sett positivt på formålsendringen som er spilt inn for
område B 19 – Klekken Handelsgartneri. I tillegg til Rådmannens positivt holdning
har også innleid fagkompetanse, ved «finsilingen» av innspillene, sett positivt på
endringen. Jf. kommunens egen samfunnsdel vedtatt av kommunestyret 30. april
201 5, overnevnte statlige retnin gslinjer og Rådmannens positive holdning
konkluderes det med at område B1 9 Klekken Handelsgartneri bør tas inn igjen i
forslaget til revidert arealdel og avsettes til boligformål.
Vi mener forslaget som Anne Mari W Ottesen spilte opp i møte den 22.05.1 8,
vesentlig tilsidesetter de faglige vurderinger som er gjort at høyst kompetente
faginstanser og anmoder om at det gjennomføres en befaring på området slik at alle
parter (les Formannskapets medlemmer) er innforstått med eiendommens
beskaffenhet og beliggenhet.
Om Ringerike kommune skal ha 40 000 innbyggere i 2030 og tilby varierte
boligtilbud, med variasjon i områder, boligtype, størrelse, beliggenhet og pris bør
arealstrategien bidra til levedyktige lokalsamfunn hvor bosetting og folketall
opprettholdes og stimuleres.

17. Klekken økogrend og utbyggingsselskapet Byggtrygg AS
Konklusjon
Vi anmoder om
at prosjektet blir tatt ut av LNF- kategorien og fremføres som eiendomsmessig
helhet (konf Nerbytunet)
at søndre del blir medtatt med reduksjon fra 7 til 5 eneboliger
at prosjektets mange p ositive og tidsnødvendige aspekter blir fremhevet med
signaleffekt og senere behandlinger/instanse r for øye.

Område B21 (Klekken økogre nd) ble diskutert i Regionalt
planforum med Fylkesmannen i Buskerud, da det forelå
innsigelse fra denne etaten til dette området. Der ble det opplyst
at de ville opprettholde sin innsigelse. Viser til dere
høringsuttalelse ved begrenset høring og offentlig ettersyn
(201 7).
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye
boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at
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Nedenfor er disse anmodninger begrunnet.
Innledning
Den nylig ferdigstilte konsekvensanalysen til knyttet kommunedelplanen er preget av
travelhet og stort press på kommunale planleggere. Den mer generelle delen av
høringsutkastet, og særlig pkt 6.6.3, som tar for seg området Haug/Klekken, har vi
ingenting å si på.
Innleide konsulenter har i første omgang behandlet vårt og andre prosjekt er
individuelt og avgitt nokså kortfattet karakteristikk(konsekvensanalyse) med anbefalt
konklusjons om støtte for kommunal sluttbehandling. Med fargesymboler og tekst i
telegramstil er det ikke lett å få frem særegne kvaliteter i et nyansert bilde. Muligens
er det rigorøsitet og manglende smidighet i regelverk og praksis som presser Cowi til
så negativ karakteristikk av vårt prosjekt i forbindelse med blant annet følgende
forhold: avstand, nærhet til bebyggelse, skogbruks - og jordbruksinteresser
infrastruktur og kommunal VA.

Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldende
kommuneplan.

Cowi utarbeidet en standard konsekv ensutredning av alle nye
utbyggingsområder. Alle områdene er med dette vurdert på likt
grunnlag. Det er benyttet en anerkjent metodikk for å vurdere alle
nye utbyggingsområder, og dette baserer seg på tilgjengelige
kartgrunnlag m.m. I vedtatt samfunnsdel kapittel 5 kommer
kriteriene frem.

Her skulle vi for det meste været karakterisert positivt Kan de i det hele tatt ha vært på
stedet eller lest vår etter forholdene temmelig detaljerte og omfattende fremleggelse
av prosjektets viktige kvaliteter i forslag til reguleringsbestemmelser,
prosjektbeskrivelse, ideskisse og planbeskrivelse. Administrasjon en har imidlertid
skjønt bedre, konsekvensanalysert langt mer konsekvent og derfor sluppet oss
gjennom dette nåløyet, riktignok i noe redusert format. Øverste og søndre del av vårt
planforslag, dvs 7 eneboliger (B1 5 - B21 ) med tilhørende parseller på beitet, oppfatter
vi at administrasjonen anbefaler tatt ut. Vi er selv kommet til at B18 og B1 9 bør tas ut
fordi de egentlig ligger på beitet, og for konsekvensens skyld derfor bør overgå til
parseller. Administrasjonens” kjøttøks” hugger med dette vekk prosjekte ts indrefilet,
det er en sak, men verre er at utbyggingen blir mer uspennende med tapt
variasjonsfylde, eksemplifiserer dårligere og taper appell og oppmerksomhet rett og
slett ved uanselighet. Vi er redd for at hele parsell - ideens spredningspotensial
svekkes fatalt når parsellene anonymiseres som fortsatt LNF. Er det ikke bedre å si at
dette er tapt LNF og at parsellene blir en spesiell kategori under
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reguleringsbegrepet, grøntareal, hvis ingen bedre løsninger fins i regelverket av i
dag.
Det er klart at regelverk og praksis overfor prosjekter som dette som kunne vært
aktuelle i de mange og lange grensesoner mellom utbygging og LNF, blir altfor
mangelfull og unyansert. Sentrumsfortetning har sine trivsels- og tetthetsgrenser.
Satelittutbygging som vår på Klekken, der det er god infrastruktur, burde ønskes
velkommen. Vi har eksempelvis allerede muntlig avtale med eier av VA- ledningen e
med stor overkapasitets om går langs vår østre tomtegrensen og er knyttet til
kommunalt nett (Cowi kommenterer negativt at de t ikke er kommunalt VA system i
området). Skolebussordningen og øvrige busstilbudet i området er bra og får bedre
passasjergrunnlag noe som bidrar til sikring eller eventuell forbedring av dette.
Sentrumspresset minker ved å gi mennesker, som ikke liker el ler helsemessig ikke
tåler tette byrom, frostrøyk og dårligere luft, et godt alternativ. Her bør gjelde : både
og, ikke: enten eller.
LNF- absoluttisme. En trussel mot matberedskapen
LNF står for landbruk, natur og friluftsliv. Dette er tre viktige områder h vor ulike
hensyn rår og derfor har innbyrdes konfliktpotensial når det gjelder menneskelige
aktiviteter. Alt kan ikke ivaretas på ett og samme område. Hvis L’en i LNF bare skal
kunne ivaretas av bønder eller tjene til beskyttelse av bondeyrket, slik rådend e
oppfatning bak reguleringer og regelverk i dag synes å være, blokkerer dette for et
viktig alternativ som vil være av stor betydning for matsikkerhet. Vi ivaretar derfor i
beste forstand L’en i LNF og er av helt marginal interesse for N og F som i Ringer ike
generelt og klekken - området spesielt, er dekket i rikt monn.
Hvorfor jordvern er viktigere enn jordbruksvern
Vår matberedskap er katastrofalt dårlig og den forverres irreversibelt hvert år i takt
med omdisponering av produktiv mark til asfalt og beton g. Begrepet jordvern
oppfattes for snevert som kun vern av arealer for tradisjoneltlevebrødbasert
bondedrevet jordbruk. Når arealer av ulike årsaker ikke passer inn i et slikt bilde, står
vernet tilsvarende svakt mot nedbyggings - interessene. I et matbereds kapsperspektiv
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burde slike arealer i de fleste tilfeller vurderes opp og ikke ned, fordi de ligger tett ved
potensielle brukere og konsumenter og kan drives manuelt. Parsellsalgi stedet for
tomtesalg kan være et sårt etterlengtet optimalt alternativ for å spare dyrkbart eller
dyrket areal. Hensynet til landbruk må ikke få skygge for matproduserende bruk av
land.
Vårt prosjekt på Øvre Klekken eksemplifiserer en slik løsning temmelig ideelt. Vi
forestiller oss å selge tomter med dedikerte parseller for 1/3 av den kvadratmeterpris
som tilhørende tomt selges for, noe som demper presset for å begrunne full
nedbygging økonomisk. Tomtene, der husene bygges på kupert skogsterreng, vil i
stor grad opparbeides som hage. Samlet sett vil parsellene og hagene eksponert f or
intensivt økologisk hagebruk i mange tilfelle utgjøre et sterkere bidrag til
matberedskapen enn om arealene hadde blitt implementert i driften av et
nærliggende gårdsbruk, noe som likevel fortsatt vil være den riktige løsning i mange
tilfeller. Der land bruksløsningen svikter eller er marginal trengs som sagt sårt parsell løsningens bruk av land i et matberedskapsperspektiv. Økologisk dyrking, manuelt
drevet er uomtvistelig mer robust i krisesituasjoner.
Aktivhuskonseptet kontra passivhuskonseptet
Utstyrsleverandører har gjennom mange år drevet ivrig lobbyvirksomhet for det
høyteknologiske passivhuset. For spesielt interesserte med velfylt lommebok kan det
være et bra konsept. Likevel må vi slå noe malurt i det begeret. For det første går vi
sterkt inn for sunne hus; et hensyn vi finner bedre ivaretatt av det «pustende” hus i
aktivhuskonseptet enn av den tette plastboksens om passivhuset egentlig er.
Det er allerede mange negative erfaringer med passivhuset for et bredt spekter av
følsomme mennesker. Når slike i desperasjon åpner vinduer og kaotiserer den
automatiserte ventilasjonen eller ikke makter å følge opp regulerings – og
driftsbehovene, kan resultatet bli temmelig dårlig. Trekkes i tillegg produksjon,
vedlikehold og utskifting av høyteknologiske kompo nenter inn i energiregnskapet,
faller dette neppe til fordel for passivhuset i det totale bildet. Aktivhusets store fordel
er dessuten alt man sparer økonomisk ved den enkle naturlige teknologien og den
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langt større robusthet denne enkelhet utgjør overfor fremtidige kriser med strømutfall
og leveringsproblemer for utstyr. Vellykket gjennomføring av aktivhus i større skala og
med gjennomtenkte løsninger trengs sårt, som eksempler og til inspirasjon, men
også som boldverk mot den omtalte lobbyvirksomhet. der faren er at regelverket
etter hvert vil påvirkes til å stenge for det helt nødvendige alternati v, som aktivhuset
vitterlig er.
Co2 - lagring .
Ingenting spiller noen rolle når man låser seg til et snevert nok perspektiv. Bare ved
eksemplets makt kan optimal e vektlegginger bre seg og samlet sett få tyngde. Vi
inntar skogsterreng av høy bonitet og omgjør dette til tomteland. Ved maksimal
anvendelse av trematerialer til bygging og superisolering med halm – eller
cellulosefiber og minimal anvendelse av sement, leca, folier eller andre oljebaserte
produkter, samt andre materialer fra energikrevende produksjon, vil vi lagre mer Co2
enn det opprinnelige skogarealet i gjennomsnitt og dessuten ha et meget gunstig
energimessig fotavtrykk. Treklyngen burde bejuble slik satsing på distriktets
overskuddsprodukter! Tettheten mellom parseller og hagene på tomtene gjør det
nødvendig å ta et valg mellom økologisk og konvensjonell dyrking: Vi vil gå for
økologisk utenkunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Dermed vil gradvis økning av
humus i jordsmonn kunne finne sted, dvs. ytterligere Co2 - lagring. Alle slike
bestemmelser må stort sett kontraktfestes ved tomtesalg, fordi
Reguleringsbestemmelser dessverre ikke kan ivareta det nødvendige detaljnivået.

18. Brun, Sven
Som eier av B1 8 (Boligområde Vågård), har jeg følgende merknader til
Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030:
(B1 8 er av Rådmannen foreslått tatt ut av arealplanen).
Rådmannen begrunner sin imøtekommelse av innsigelsen fra Fylkesmannen
med at det er dårlig bussforbindelse til Hønefoss. I følge rutetabeller er det kun 3
færre avganger fra Vågård mot Hønefoss enn fra Almebakken og Hallingby.
(rutetabell vedlagt).

Rådmannen opprettholder anbefalinger fra Fylkesmannen i
Buskerud om å ikke ta med område B1 8 i kommuneplanens
arealdel. De fleste innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud er
imøtekommet.
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Utvidelsen av boligområdet på Vågård ligger i gang - og sykkelavstand til flere
hundre arbeidsplasser på Hensmoen. Jeg vil tro at dette er positivt for samordnet
areal - og transportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere
klimagassutslippene.
Jeg regner med at Ringerike kommune vil opplyse Fylkesmannen i Buskerud om de
faktiske forhold slik at Fylkesmannen trekker innsigelsen.

Dette er ikke et satsingsområde i kommuneplanens arealdel.
Dette er et bilbasert område, med ikke tilstrekkelig
bussforbindelse mot Hønefoss.

19. Oppen, Andreas
1. Innledning
Disse merknadene knytter seg til felt «B17» i Oppenåsen som ble sløyfet som følge av
innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud (heretter kalt «FMBU»). Vi er svært
overrasket o ver denne utviklingen. Ettersom B1 7 (felt B i vårt innspill til arealdelen) nå
er foreslått fjernet ser vi oss nødt til å komme med merknader til dette.
I og med at rådmannens innstilling om å sløyfe felt B gjør det nødvendig å gå i dybden
på historikk, argumenter, hensyn og forholdet til Fylkesmannen i Buskeruds in
innsigelse på den ene siden og kommunen s egne beslutninger på den annen side,
starter vi for oversiktens skyld med en oppsummering:
a) Innsigelsen fra FMBU
FMBUs ininnsigelse mot en rekke felt, deriblant B17 (felt B), var tuftet på hensynet til
«nasjonale føringer for samordnet areal - og transportplanlegging og nasjonale
føringer for å redusere klimagassutslippene» . Dette fremgår på side 5 i
høringsuttalelsen fra FMBU. Hensynene som FMBUs kal ivareta er nødvendigvis
overordnede nasjonale hensyn, og i slike tilfeller kan det ikke forventes at
fylkesmannen har inngående detaljkunnskap om lokalmiljø og bygder. Dermed er det
også naturlig å korrigere fylkesmannen når innsigelsen gir uheldige utslag som ikke
er tuftet på fullstendig faktum.

Ved høring og offentlig ettersyn (2 01 7) hadde Fylkesmannen i
Buskerud innsigelse til område B1 7 i Heradsbygda, som ble
grunngitt i samordnet areal - og transportplanlegging og nasjonale
føringer for å redusere klimagassutslippene .
I rådmannens kommentar kommer det frem følgende ; «I
Heradsbygda er det i dag akseptable bussforbindelser, med
avganger forholdsvis hver halvtime på hverdager. Til Heradsbygda
er det en eksisterende og gjennom - gående gang - og sykkelvei fra
sentrum. I område B17 i Heradsbygda imøtekommer rådmannen
innsigelsen, da den ligger i et område med meget store
friluftsverdier (A- område), jf. Kartlegging av bynære friluftsområde
(2013). Et A- område er ofte i bruk hele året og av mange
personer ».
Ved dette er det helt riktig at Rådmannen ikke er enig i innsigelsen
fra Fylkesmannen i Buskerud, men basert på egne vurderinger ble
området likevel vurdert tatt ut av kommuneplanens arealdel
(dermed er ikke innsigelsen imøtekommet, men området er
vurdert tatt ut basert på egne utredninger og vurderinger) .
Når kommunen bruker ressurser på å kartlegge og utrede
områder i Ringerike kommune, er det avgjørende å følge opp og
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Vi støtter rådmannens tilbakevisning av at disse hensynene gir grunnlag for innsigelse
mot og sløyfing av B17. Rådmannen viser til at Heradsbygda har et godt utbygd
kollektivtilbud og at bygda har en god gang - og sykkelveis om går helt ned til
Hønefoss sentrum.

vurdere disse i senere planarbeid. På denne måten ivaretar man
allmennhetens interesser på best mulig måte, og ser
kommunesamfunnet som en helhet.

Det er mulig å mekle med FMBUs om angitt i plan - og bygningslova . Mekling bør
imidlertid kun skje der hvor det er et forsvarlig grunnlag for å gjennomføre mekling.
Det er et godt grunnlag for en slik mekling, slik også rådmannens vurdering viser når
det gjelder B17.
Det er positivt at rådmannens å det ti lstrekkelig å avfeie innsigelsen med en eller to
korte setninger. Likevel har vi nedenfor funnet grunn til å utdype og supplere
standpunktet som rådmannen har inntatt for slik å bidra til grunnlaget for meklingen.
Arealdelen er forsinket, og ytterligere fo rsinkelser vil være svært uheldig for
Ringerike. En mekling vil i prinsippet kunne medføre en slik forsinkelse, hvilket gjør at
de t ikke vil være tilrådelig å la et mindre boligfelt som B17 medføre så store
forsinkelser for et helt lokalsamfunn.
Det er derfor viktig å understreke at en slik forsinkelse ikke vil finne sted. Den
hensiktsmessige måten å gå frem på i dette tilfellet er å vedta B17 som boligfelt med
innsigelse. Feltet vil dermed ikke fremgå som gult i arealdelkartet, men som hvitt.
Selve mekl ingen vil skje først i etterkant av arealdelens vedtakelse. Altså er vi tjent
med en raskest mulig vedtakelse av arealdelen – også med hensyn til B17.
Dette jf. plan - og bygningsloven§ 5 - 6 om mekling og avgjørelse av departementet.
Der fremgår det at det «ordinært» skal foretas mekling etter en innsigelse. Dette er
imidlertid ikke et absolutt krav; slik det også fremgår av forarbeid enes merknader til
bestemmelsen i ot.prp. nr. 32 (2007 - 2008) skal det «normalt» foretas mekling. Hvis
partene mener at mekli ng ikke har noen hensikt kan mekling da også utelates.
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Dersom det ikke foretas mekling, eller dersom en mekling ikke medfører enighet,
skal kommunen treffe planvedtak og sende planen og innsigelsen – eventuelt med
meklerens tilrådning – til departementet.
b) Friluftshensyn som grunnlag for rådmannens innstilling
FMBU har ikke kommet med en innsigelse mot B1 7 tuftet på friluftshensyn. Dette er
ikke nevnt i FMBU sin høringsuttalelse . Rådmannen har likevel i sin innstilling foreslått
å trekke B1 7 ut av arealde len som boligformål nettopp av hensyn til friluftshensyn.
Vi vil påpeke at det altså ikke foreligger grunnlag for å sløyfe B1 7 som følge av
innsigelse fra FMBU, selv om rådmannen i sin innstilling skriver nettopp dette.
Sløyfing av B17 vil altså ikke være tuftet på en innsigelse, men snarere kommunens
egen beslutning uavhengig FMBU. Det er imidlertid også i strid med en tidligere
politisk beslutning. Utgangspunktet var at vi foreslo felt A, B, C og D. A ble sløyfet i
grovsilingen pga støy fra Vestsiden pukk verk, mens rådmannen innstilte felt C og D
som gul kateg ori. Når det gjelder felt B innstilte rådmannen dette til rød kategori, og
hvor administrasjonen i saksdokumentenes om ble sendt til politikerne redegjorde for
bl.a. friluftshensyn som grunnlag for de tte.
Politikerne besluttet imidlertid at felt B (B1 7) likevel skulle inntas som gul kategori.
Gul kategori innebærer ikke at det er uten behov for avklaring og harmonisering av
hensyn slik det er for grønn kategori; gul kategori innebærer at nærmere bestem te
hensyn må vurderes i en senere detaljregulering hvilket er nødvendig for å realisere
tiltak.
Det er lite heldig om rådmannen, etter først å ha foreslått et felt sløyfet og hvor
politikerne beslutter å inkludere dette feltet, på ny foreslår feltet tatt u t av planen hvor
dette dessuten er i direkte motstrid mot en politisk beslutning. Især må det her også
bemerkes at det ikke har fremkommet noen nye forhold eller opplysninger i saken
som gir grunnlag for en ny vurdering fra administrasjonens side; sakens o pplysninger
den samme som under grovsilingen.
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Vi mener også på denne bakgrunn at felt B1 7 bør forbli et boligfelt for nærmere
detaljregulering. Det er for øvrig svært lite heldig om kun felt C og D – som kun vil gi
noen svært få tomter – tillates, og hvor felt B (B1 7) må spilles inn på ny til ny fremtidig
rullering av arealdelen. Det vil hemme en sunn utvikling av Heradsbygda, o g vi har
over flere år allerede fått henvendelser fra familier som etterspør byggetomter – hvor
vi kun må henvise til at arealdelen først må vedtas. I tillegg må det nevnes at Helgerud
skole har uttrykt et behov for flere elever, og at Heradsbygda barnehage nylig er
utvidet og oppusset med en tom avdeling som står klar til å motta flere barn.
Vi mener at ovenstående burde være tilstrekkelig som grunnlag for å la B17 bestå
som et areal disponert til boligformål i arealdelen. Likevel, på grunn av risikoen for at
B1 7 faller ut av planen med den konsekvens at det vil gå mange år før B17 kan
vurderes på ny i full bredde, og fordi råd mannens innstilling kommer overraskende
på oss så sent i prosessen og hvor grunnlaget for å foreslå B1 7 fremstår som uklart,
ufullstendig og tuftet på feil grunnlag, ser vi nødvendigheten av å gå grundigere inn i
detaljene i det følgende. Dette slik at vi, dersom ovenstående ikke anses tilstrekkelig,
sikrer at saken blir belyst i nødvendig utstrekning.
I punkt 2 går vi nærmere inn på rådmannens innstilling vedr. B1 7, herunder
nødvendig historikk ift. grovsi lingen, FMBUs innsigelse og rådmannens behandling
av innsigelsen på den ene siden og friluftshensyn på den andre siden og hvor det til
sist gis en punktvis oppsummering med vår konklusjon og anmodning.
Til sist, som suppleringa v rådmannens vurdering tilknyttet meklingsgrunnlage t fo r
FMBU sin innsigelse om klimautslippreduksjon , red eg jøres det i punkt 3 nærmere for
FMBUs innsigelse og med argumentasjons om underbygger at innsigelsen ikke kan
få anvendelse for B1 7.
2. Rådmannens innstilling vedr. B1 7
2.1 . Historikk
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Det vises til kommuneplanens arealdel hva angår gnr 52 bnr 4 sitt forslag om
fortetting av Heradsbygda/Oppenåse n i form av 4 boligfelt (område A , B, C og D).
I grovsilingen ble dette omtalt som planinnspill nr. 27. Rådmannen sløyfet område A,
men foreslo område C og D til gul kategori. Dette var t uftet på både støyrisikoen fra
Vestsiden pukkverk og forholdet til friluftsområdet. Politikerne vedtok imidlertid
eksplisitt at også område B skulle være gul kategori.
Areal grovsilet til gul kategori i stedet for grønn kategori innebærer at arealet behøve r
nærmere håndtering for å harmonisere interesser / avklare eventuelle konflikter med
diverse hensyn før det kan skje en utbygging. Dette er noe som håndteres i
forbindelse med detaljregulering, og altså ikke i kommuneplanens arealdel. I dette
konkrete tilfellet er det friluftshensyn og A- området i Oppenåsen, samt støyforhold
tilknyttet Vestsiden pukkverk, som må hensyntas, harmoniseres og avklares.
Slik vi tidligere har fremlagt har John Myrvang AS inn hentet en støysonerapport slik
at «worst case» støysituasjon i relasjon til de foreslåtte boligområdene ble kartlagt.
Dette innebærer altså en støyvurdering hvor alle forhold ligger slik an at det blir
maksimalt med støy, slik som at det pigges på top pen av eksisterende terreng (dette
skjer sjeldent), hvor vindretningen går rett mot boligområdet i Heradsbygda, mv. Selv
under disse « worst case»- forholdene ser man på t idligere innsendt støysonekart
klart at dette ikke skaper problemer for noen av feltene B, C og D ; kun for felt A som
da også er sløyfet fra arealdelen.
Friluftsområdet i Oppenåsen er kategoriserts om et A- område, og i den
sammenheng er det viktig at friluftshensynene sikres både nå og i fremtiden. Foruten
en svært god skole og barnehage med ledig kapasitet, lokalbutikk, gang - og
sykkelvei ned til byen og et godt utbygd kollektivtilbud er friluftsområdet et viktig
element som gjør Heradsbygda attraktivt som bosted – især for
barnefamilier. Bolighensyne t o g friluftshensynet må derfor harmoniseres på en tjenlig
måte.
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Felt B er et område som st rekker seg fra Bassengveien i nord og ned mot
Bålerudveien/ Feltspatveien i sydøst. Fortetting og utvidelse av boligområdet
Heradsbygda på dette arealet er altså en naturlig forlengelse av eksisterende
bebyggelse. I nord og øst vil feltene B, C og D være d e siste naturlige utvidelsene
ettersom boligfelt ut over disse arealene vil komme for nærme åskammen, hvilket
ikke er ønskelig fra et estetisk synspunkt eller med hensyn til friluftslivet. Bebyggelsen
skal ligge på sydvestsiden av Oppenåsen; ikke helt på t oppen av åskammen eller på
nord/nordøstsiden.
I tillegg er det i forbindelse med fortetting i form av feltene B, C og D naturlig å
planlegge grønne korridorer der hvor det er naturlig, med tanke på sikring av
adkomst inn til friluftsområdet. Dette er noe som må håndteres i detaljreguleringen.
Dermed skulle altså område B, C og D (kalt B1 5, 16 og 17) bli en del av ny arealdel.
Vi ble derfor overrasket over å se protokollen etter Formannskape t sitt møte den 22.
mai 201 8. Der ser vi at B1 7 (område B) plutselig er foreslått tatt ut på bakgrunn av en
innsigelse fra FMBU. Vi har ikke blitt gjort kjent med denne innsigelsen . Vi vil
understreke at FMBUs generelle prinsipper som ligger til grunn for innsigelsene er
forståelige og rasjonelle, men hvor vi samtidig må understreke at FMBUs vurdering
og konklusjon vedrørende B1 7 er tuftet på et ufullstendig og uriktig faktumgrunnlag.
Innsigelsen bærer ingen reell tyngde hva angår B1 7.
Vi ber om at feltet B1 7 (boligfo rmål) forblir en del av arealdelen, og bygger dette på
b egrunnelsene som gis i det følgende.
2.2. Fylkesmannens innsigelse: Nasjonale føringer vedr. miljø
FMBU skriver følgende i sin høringsuttalelse til arealdelen:
«For å lykkes med å styre utviklingen til Hønefoss mener vi at det blir feil å legge til
rette f or til dels store utbyggingsområde r utenfor byområdets om er bilbaserte. Vi
viser til nasjonale føringer for samordnet bolig - areal- og transportplanlegging ,
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nasjonale mål om å redusere klimagassutslippen e og nasjonale mål om å redusere
omdisponeringen av dyrka mark».
Videre angående Miljødirektoratets «Kunnskapsgrunnla g for lavutslippsutvikling» fra
2014 uttaler FMBU følgende:
«Det er spesielt innen veitrafikk (samordnet areal- og transportplanlegging), jordbruk,
oppvarming og energiforsyning hvor kommune har mulighet til å legge til rette for
reduserte klimagassutslipp .»
Videre angående Statlig planretningslinje for samo rdnet bolig - , areal - og
transportplanlegg ing, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014:
«det er mål om at utbyggingsmønste r og transportsystem skal fremme utvikling av
kompakte byer og tettsteder. En viktig føring her er at potensialet for fortetting og
transformasjon bør utnyttes før nye ut byggingsområder tas i bruk. Nye utbyggings
områder bør styres mot sentrumsnære områder. Planene bør trekke langsiktige
grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengend e landbruks - ,
natur- og friluftsområder .»
Selve innsigelsen som FMBU rent faktisk fremmer fremgår på side 5, hvor flere felt –
deriblant B17 – er nevnt:
«Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og
nasjonale føringer for å redusere klimagassutslippen e fremmer Fylkesmannen
innsigelse til områdene (…) B17 ( …). Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFRområder i tråd med gjeldende kommuneplan. »
Innsigelsens juridiske virkning går utelukkende ut på nasjonale føringer vedrørende
reduksjon av klimagassutslipp , i relasjon til samordnet areal- og transportplanlegging
(hvor bl.a. kollektivtransport og ferdsel til fots og med sykkel står sentralt).
Det fremgår følgelig ingen friluftshensyn som grunnlag for FMBU sin innsigelse.
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2.3. Rådmannens vurdering
Rådmannen skriver i saksfremlegget ti l Formannskape t følgende, under henvisning til
FMBUs innsigelse (punkt 4 om innsigelse fra 4 overordnede myndigheter):
«Området B17 (Heradsbygda()… ) grunngis innsigelsene også i samordnet areal- og
Transportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere klimagassutslipp ene».
Dette er for så vidt riktig; dette er forhold som FMBU på generell bas is viser til som
grunnlag for sin innsigelse.
Men i Rådmannens kommentar til dette skrives imidlertid følgende:
«I Heradsbygda er det i dag akseptable bussforbindelser, m ed avgang forholdsvis
hver halvtime på hverdager. Til Heradsbygda er det en eksisterende og
gjennomgående gang - og sykkelvei fra sentrum .»
Essensen i Rådmannens forklaring er her at FMBU har gått for generelt til verks og
uten å ha konkrete holdepunkter for sin innsigelse mot B1 7. Dette er vi enig i.
Men så fortsetter Rådmannen:
«I område B17 i Heradsbygda imøtekommer rådmannen innsigelsen, d a den ligger i
et område med meget store friluftsverdier (A - område), jf. Kartlegging av bynære
friluftsområde (2013). Et A - område er ofte i bruk hele året og av mange personer.»
Rådmannen trekker he r overraskende frem friluftsverdier som tema på ny. Dette lar
Rådmannen være avgjørende, på tross av at han på en ryddig måte har vist at FMBU
ikke har faktumforankring for sin innsigelse. Friluftsverdier er naturligvis viktige
hensyn, men som vi vil omtal e nedenfor er disse allerede vært gjenstand for
vurdering i forkant av FMBUs innsigelse.
Rådmannen skriver altså dette innenfor punkt 4, hvilket er et punkt som spesifikt
gjelder innsigelser fra overordnede myndigheter – herunder Fylkesmannen i
Buskerud.
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FMBU har imidlertid ikke tuftet sin innsigelse på friluftshensyn. Vi må derfor stille
spørsmålstegn ved at Rådmannen her plutselig benytter friluftsverdier for å sløyfe
B1 7 på et annet grunnlag og dermed gjøre FMBUs innsigelse overflødig. Denne
br uken av friluftshensyn harmonerer dessuten dårlig med saksgangen frem til nå,
hvilket omtales nærmere nedenfor.
2.4. Nærmere om friluftshensyn vedr. B1 7
B1 7 er således sløyfet fra arealdelen, ikke på bakgrunn av innsigelsen fra FMBU
angående transportplanlegging etc. I stedet er B1 7 foreslått sløyfet av kommunens
elv v/rådmannen, på grunn av friluftshensyn.
Det er riktig at Oppenåsen er et viktig og godt friluftsområde både for barn og
voksne, turgåere og mosjonister. Skogen er et av flere viktige elementer som bid rar
til å gjøre Heradsbygda og Oppenåsen attraktivt, især for barnefamilier.
Dette faktum var både vi og kommunen klar over da forslaget til B1 7 (område B) ble
foreslått til ny arealdel.
I Rådmannens grovsiling fra juni 201 5 står det i punkt 2.4 mye nøkkel informasjon om
Heradsbygda. Blant annet vises det til kapasitet i infrastruktur, det er kapasitet i
Heradsbygda barnehage (nå utvidet slik at det er en tom avdeling som står klar til
bruk), og i tillegg er det kapasitet på Helgerud skole. Det er god gang - og sykkelvei
helt fra sentrum og opp.
Foruten dette skriver Rådmannen i punkt 2.4.3:
«Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF- områder og friområder i gjeldende
arealdel. Oppenåsen/Hegge n er klassifiserts om A- område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014. Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområder i
Heradsbygda, og har et godt utbygd sti - og løypenett.
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Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at
områdene øverst i Bålerudmarka kan være uts att for støy fra pukkverket under visse
forhol d. Friområde og buffer mot pukkverk bør opprettholdes .»
Her omtaler Rådmannen område B (B17), som ligge r øverst i
Heradsbygda/Oppenåse n- altså i forlengelsen av Bassengveie n og videre sydøst.
Da vi fikk gjennomgått Rådmannens grovsilings å vi at han hadde lagt til grunn et
begrenset støysonekart som John Myrvang AS hadde fremlagt angående område A
(som ble sløyfet, og som vi pga. støysonene ikke har forfulgt). Denne rapporten viste
et kartutsnitt som ikke dekket område B (B17), og dermed var det ikke grunnlag for å
si at støyforhold gjør det uforsvarlig å bygge ut der.
I etterkant av grovsilingen innhentet John Myrvang AS en ny og utvidet støyrapport
som også viste hvordan støysonene er for område B (B17). Denne viste at støy ikke
er problematisk for bolig tomter der.
Denne rapporten sendte vi inn til kommunen for å dokumentere forholdet. Vi ba på
denne grunn om at B17 likevel skulle bli inntatt i arealplanen.
På side 57 i grovsilingsrapporten omtales innsp ill nr. 27 med områ de A, B, C og D.
Der konkludere r Rådmannen med at område C og D bør bli gul kategori, mens A og
B (B17) ikke anbefales. Bakgrunnen er A- området og at foreslåtte områder kan
berøre stier og inngangsporter til friområdet (hvilket i realite ten ikke er en utfordring
ettersom stiene fungere r godt utenom B17 og hvor de sentrales tiene går utenom
feltet, og der sikring av inngangsporter er et forhold som naturligvis må vurderes ved
detaljregulering.)
Politikerne behandlet grovsilingen, og konkl uderte der med at område C og D skulle
være med videre i arbeidet med arealdelen, i tråd med Rådmannens anbefaling. Men
i tillegg besluttet politikerne at også område B (B17) skulle være med. Dette er altså
en beslutning som ble tatt på bakgrunn av opp lysningers lik som nettopp A- o mrådet
og friluftsverdiene .
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Vår konklusjon etter dette er at det etter vedtatt arealdel blir nødvendig å igangsette
arbeid med detaljregulering. Det er i detaljreguleringen at plankart og bestemmelser
blir skreddersydd . Som e t ledd i dette vil grønnstruktur og behovet for korridorer opp
til friluftsarealet bli ivaretatt, hvilket er et viktig aspekt for å bevare attraktiviteten av å
bo i Heradsbygda/ Oppenåsen . Støysonekartet vil trolig medføre at utnyttelsen blir
noe endret, m en dette blir marginalt og kun i forbindelse med noen få enkelttomter.
Det planfaglige grunnlaget ligger godt til rette for slik detaljregulering.
2.5. Foreløpig konklusjon
Vi registrerer altså følgende historikk:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

VII.

Vi spilte inn områdene A, B, C og D.
Rådmannen påpekte friluftsinteressene og viktigheten av A- området
samt korridorer frem til friluftsområdet, samt støy fra pukkverket.
På denne bakgrunn foreslo Rådmannen å sløyfe område A og B slik
at kun område C og D ble videreført.
Vi innsendte ny støysonerapport som viste at det kun er grunnlag for
å sløyfe område A. I tillegg kom de reelle hensyn rundt friluftsområdet
og å tilpasse planverket (detaljregulering) slik at korridorer for
adkomst til friluftsarealet sikres.
På bakgrunn av alt dette faktumgrunnlaget i saken vedtok politikerne
å videreføre område C og D iht. Rådmannens konklusjon. I tillegg
vedtok politikerne område B. Kun område A ble altså sløyfet. Område
B ble inkludert og hvor dette harmonerer med en forsvarlig i
varetakelse av net topp friluftshensynene.
FMBU melder innsigelse mot bl.a. B17. Bakgrunnen er overordnede
nasjonale hensyn mtp. klimautslipp, transportplanlegging,
sentrumsfortettingm v.
Rådmannen redegjør kort og konsist for at FMBUs innsigelse ikke har
reell gjennomslagsk raft o verfor B17.

Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

58

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Rådmannen velger likevel å sløyfe B1 7. Dette under henvisning til
FMBUs innsigelse, men hvor FMBU ikke påberopte friluftshensyn
som grunnlag for sin innsigelse.
Sløyfingen tuftes altså på kommunens egenvurdering vedrørende
friluftshensyn. Dette medfører imidlertid at Rådmannen snur om på
politikernes vedtak om å inkludere B1 7, hvilket i saksforberedelsen
klart og tydelig synliggjorde forholdet til friluftsområdet.
Rådmannen synes å legget il grunn at B1 7 ikke er forenlig med
friluftshensyn . Dette er en konklusjon det imidlertid ikke er grunnlag
for å ta, ettersom B1 7 og friluftshensyn vil harmonere – hvilket er en
forutsetning bak politikernes valg om å inkludere B1 7.
Det er ingen nye forhold som tilsier at rådmannen har grunnlag for å
foreta en ny vurdering til overprøving av politikernes allerede fattede
beslutning.
Korrekt planmessige håndteringer å meisle ut de konkrete
arealplankart og bestemmelser i detaljreguleringsfo rm, snarere enn
nå – i strid med politikernes tidligere beslutni ng – å sløyfe B1 7 på
arealplannivå.

Vi mener derfor at B1 7 bør bestå som areal med boligformål i kommuneplanens
arealdel.
3. Nærmere om FMBUs innsigelse
3.1 . Overordnet
Vi er som nevnt enige i Rådmannens argumentasjon mot FMBUs innsigelse mot B1 7.
Vi finner imidlertid grunn til å supplere dette for å belyse alle nødvendige forhold som
er av betydning, særlig med tanke på å foregripe mulige vurderinger i fremtiden som
vi ikke så lett vil fange opp eller som vi ikke får anledning til å uttale oss om. Vi mener
at Rådmannens vurdering er kortfattet men samtidig både konsis og tilstrekkelig.
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Likevel vil vi foregripe risikoen for at noen skulle mene at begrunnelsen var for
kortfattet.
Det vi er opptatt av er at det foretas en forsvarlig og reell vurdering av B1 7, o g at dette
tuf tes på riktig faktumgrunnlag slik at saken er tilstrekkelig opplyst. Som grunneier av
gnr 52 bnr 4 er våre merknader til dette både relevante og viktige.
3.2. F MBU: Generelt
FMBU mener altså at det blir feil om Ringerike kommune «legge[r] til rette for til dels
store utbyggingsområde r utenfor byområdet som er bilbaserte». Dette for å styre
utviklingen til Hønefoss iht. nasjonale føringer for samordnet bolig - areal - og
transportplanlegging, nasjonale mål om å redusere klimagassutslippen e og
nasjonal e mål om å redusere omdisponeringen av dyrka mark. Dette er det vanskelig
å være uenig i. Prinsippene er både rasjonelle og styrende i nasjonal målestokk.
Hvert lokalsamfunn må bidra.
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å vise til slike generelle pri nsipper når et konkret
område skal vurderes sløyfet. Det må forankres konkret for å unngå utslag av tilfeldig
myndighetsutøvelse og beslutninger fattet på grunnlag av feil eller utilstrekkelig
faktum.
Vi vil i den sammenheng bemerke at det ikke er snakk om «dels store
utbyggingsområde(r… ) som er bilbaserte». Krakstadmarka er et nytt
utbyggingsområdes om i tillegg er stort. I Heradsbygda er det, i
form av felt B1 5, B1 6 og B17, snakk om en nokså begrenset utvidelse / fortetting av
et allerede etablert boligo mråde.
Vi betvil er ikke FMBUs gode intensjon i form av å sløyfe B17 som følge av en
antakelse om bilbruk. Det kan ved første øyekast fremstå som naturlig å anse
Heradsbygdas om et «bilbasert» boligområde. Men i så måte vil også Haugsbygd,
Tyristrand, Ask, Veienmarka, Veien , Follumbyen, Nordsiden, Sydsiden og
kjerneområdet i Hønefoss sentrum , i realiteten være «bilbaserte ». Bilen brukes mye,
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og det er tilrettelegging av kollektivtransport som er nøkkelen til å håndtere de
hensyn FMBU her vil sikre. I ytters te konsekvens må man etter et slikt prinsipp også
nedfelle utbyggings - og fortettingsforbud i Hønefoss sentrum frem til lokalsamfunnet
har fått Ringeriksbanen og ny E16, og hvor det har kommet ny innfartsåre, ny løsning
angående gjennomfartsveier , trafikka vvikling mv. Dette for å kombinere reduksjon av
bilbruk og kødannelse/tomgang med utvidelse av kollektivtilbud som alternativ til
bilbruken. En strategisk satsing på boligutbygging i visse områder fremfor andre
områder vil naturligvis være viktig, men her opplever vi at FM BU går alt for langt i å
tegne Heradsbygda som et område lite egnet for vekst.
Tvert imot mener vi at Heradsbygda har en unik posisjon og særstilling når det gjelder
dagens kollektivtilbud og gang - og sykkelvei koblet opp mot den fremtidi ge
Ringeriksbane n og stasjonen i sentrum. Allerede i dag har Heradsbygda et godt
utbygd kollektivtilbud med bussavgang hver halvtime slik rådmannen også
konstaterer. Elever både på barneskolen, ungdomsskolen og videregående baserer
seg i vesentlig grad på busstilbudet i forbindelse med skolegangen. Det er i tillegg et
svært godt gang - og sykkelstinettverk helt fra Hønefoss sentrum, samt opp til og
igjennom Heradsbygda/ Oppenåsen. En sikker skoleveg og muligheten for å faktisk
bruke sykkel og føttene for å komme til og fra byen og skolen stod sentralt for oss da
vår eiendom gnr 52 bnr 4 ga bort areal for å muliggjøre realisering av denne gang - og
sykkelveien.
Heradsbygda vil stå i en særstilling og være svært godt tilrettelagt for utnyttelse av
kollektivtrafi kk helt fra bygda, til Hønefoss sentrum og til byer som Oslo og Bergen.
Det er forståelig at fylkesmannen ikke kan inneha detaljkunnskap om lokalsamfunn
og utviklingen i hele fylket. Samtidig er det påtakelig at disse åpenbare styrkene helt
har uteblitt fr a FMBU sine vurderinger. Dette kommer vi tilbake til nedenfor.
3.3. F MBU: Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling
FMBU trekker særlig frem Miljødirektoratets «Kunnskapsgrunnla g fo r
lavutslippsutvikling» fra 201 4, og uttaler i den sammenheng at kommunenes mulighet
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for å redusere klimagassutslipp spesielt knytter seg til bl.a. «veitrafikk (samordnet
areal - og transportplanlegging»).
Igjen viser vi til at det er et godt kollektivtilbud i Heradsbygda. Det ligger godt til rette
for bruk av andre tran sportformer enn bil, slik som også er tilfellet for Hønefoss
sentrum. Bruk av sykkel, herunder også fremveksten av el- sykler, bidrar positivt
ettersom Heradsbygda har den nødvendige gang - og sykkelveien på plass.
I tillegg til dette må det også ses hen til fremtiden. Med ny Ringeriksbane med stasjon
i Hønefoss sentrum vil dette være et sentralt knutepunkt for pendling.
Trafikksituasjonen og tilfartsårene inn til stasjonen er imidlertid ikke uproblematisk for
mange av boligområdene i distriktet. De må kjøre rundt Hønefoss, eller gjennom
sentrum. Spesielt gjelder dette Haugsbygd. En ny innfartsåre og trafikkløsning
fremstår som nødvendig og kan nok løse mye, men u ansett hvordan dette løses vil
Heradsbygdas tå i en særstilling.
Nærmere bestemt vil Heradsbygda ha en direkte tilkomst rett ned til stasjonen.
Dermed vil kollektivtilbudet og bruk av sykkel (spesielt el - sykkel) bli desto mer aktuelt
for beboerne. Bruk av buss og sykkel vil være langt å foretrekke både økonomisk og
praktisk ettersom man da slipper å l ete etter parkeringsplass o g å betale avgift mens
man er på reise eller på jobb.
Vi mener at FMBU heller burde ha fremhevet Heradsbygdas om et satsningsområde
med tanke på kollektivtrafikk i form av buss og jernbane, herunder også gang - og
sykkelvei.
3.4. Statlig planretnin gslinje for samordnet bolig - , areal- og transportplanlegging
FMBU viser også til Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , area l- og
transportplanle gging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 201 4. Her uttales det at
utbyggings - og transportsystem skal fremme utvikling av «kompakte byer og
tettsteder». Til dette presiseres en viktig føring: «Fortetting» og transformasjon bør
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utnyttes før «nye utbyggingsområder» tas i bruk. Nye utbyggingsområde r b ør styres
mot «sentrumsnære områder».
Her vil vi presisere at Krakstadmarka kvalifiserer som «ny[tt] utbyggingsområde». Det
er et positivt grep i Ringerike at dette området utvikles. Men det er altså ikke snakk
om å marginalisere boligutvikling utenfor sentrumskjernen; i så måte går FMBU for
langt. Poenget her er at Heradsbygda ikke er et «nytt utbyggingsområde»; det er
snakk om en videreutviklinga v et eksisterende boligområde. Heradsbygda ligger
ikke i sen trum, men i og med at Heradsbygda ligger så vidt nærmere Hønefoss by
(ca. 3,5 km) og med en god gang - og sykkelvei og et godt kollektivtilbud er det gode
grunner som taler for at bygda kan nærme seg e n identifikasjon med begrepet
«sentrumsnær[t] område».
3.5. F MBU: Nye omstendigheter etter areaplanrevisjonens oppstart i 2013
FMBU har også gjort et poeng av at det, siden revisjonsarbeide t med arealdelen
startet opp i 2013, har skjedd flere ting. Blant annet at Norge skrev under på
Parisavtalen, Meld. St. 13 (201 4 – 2015) ga ny utslippsforpliktelse, og hvor det ble
besluttet at Norg es kal bli et lavutslippsamfunn i 2050.
Som redegjort for ovenfor mener vi at B17 ikke strider mot disse forholdene, og at
B17 utgjør en rasjonell og riktig utbygginga v et lokalsamfunn.
Her vil vi spesielt vise til at Ringerike forventer en stor befolknin gsvekst , og at 70 % av
veksten skal komme i Hønefoss sentrum gjennom bl.a. fortetting. De resterende 30
% skal komme utenfor sentrum. Her er Heradsbygda et satsningsområde. FMBU
viser til at endringene kom etter 2013, men vi vil da vise til at denne nevnte
målsettingen om fortetting i bygdene rundt Hønefoss sentrum ble vedtatt så sent som
30. april 2015 i form av kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen, som også
knesetter vekstprinsippene, er altså oppdatert pr et tidspunkt hvor Parisavtalen m v.
var kjent og tatt høyde for.
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Når FMBU har så vidt stort fokus på at den vesentlige delen av vekstens kal skje i
Hønefoss sentrum (fortetting og nye boligområder) så kan vi ikke se at Ringer ike
kommunes plan – slik som også vist gjennom Samfunnsdelen vedtatt 30. april 2015 –
skulle stride mot dette. Hele 70 % (!) av veksten er vedtatt å skulle skje i sentrum. Kun
30 % skal skje utenfor sentrum, og da fordelt over flere bygder.
Heradsbygda e r imidlertid et vedtatt satsningsomr ådes om både har god kollektiv
tilknytning, god gang - og sykkelvei helt ned til Hønefoss Stasjon og til Hønefoss
sentrum, det er god kapasitet både når det gjelder vann, avløp, strøm, fiber, og både
barnehagen og skolen mang ler barn og elever for å fylle ledige plasser.
Det å ikke utn ytte denne kapasiteten ved å nekte B17 fremstår som en feilslått
strategi for å sikre miljøhensyn. Det fremstår som langt mer rasjonelt å fylle den
ledige kapasiteten i allerede utbygde områder enn å kun tillate mindre flekkvis
fortetting og for øvrig kreve helt nye områder utviklet hvor all infrastruktur må
etableres på jomfruelig mark. Det må ikke uteglemmes at dersom det ikke er nok
barn i Heradsbygda til å fylle den ledige avdelingen i Heradsbygda barnehage eller
på Helgeruds kole så medfører det en unødvendig miljøbelastning at foreldre som
bor i andre områder/bygder må kjøre barna sine til disse ledige plassene.
3.6. FMBU: Konklusjon
FMBU har kommet til følgende konklusjon:
«Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og
nasjonale føringer for å redusere klimagassutslippen e fremmer Fylkesmannen
innsigelse til områdene (…) B17 ( …). Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFRområder i tråd med gjeldende kommunep lan.»
På bakgrunn av ovenstående redegjørelse , som understø tter Rådmannens vurdering
av akseptable bussforbindelser og gjennomgående gang - og sykkelvei fra sentrum,
mener vi at FMBU ikke har faktumgrunnlag for sin konklusjon.
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Prinsippene som FMBU her søker å ivareta vil ikke bli negativt påvirket av B17 i
nevneverdig grad. Snarere tvert imot er dette en bygd som finnes, og hvor det
snarere vil være i tråd med FMBUs forfektede prinsipper å tillate utbygging.
Som nevnt er det viktig å presisere at arealdelen kan vedtas inklusive B17 avsatt til
boligformål. Dette vil ikke forsinke arealdelens vedtakelse; B17 vil i arealdelen bli
anmerket som et boligfelt med innsigelse, og i etterkant av arealdelens vedtakelse v il
det skje en mekling med FMBU. Vi mener at det på bakgrunn av ovenstående klart er
grunnlag for å gjennomf øre en mekling. Vi mener også at det kan være i Ringerike
kommunes interesse å utfordre FMBU når det er saklig grunnlag for det, og især når
i) FMBU har gått så vidt langt i å detaljstyre lokaldemokratiets handlerom, ii) dette
ikke er tuftet på konkrete fo rhold hvor det er gjort en grundig og forsvarlig vurdering
av faktum, og iii) dette i tillegg begrenser den ønskede utviklingen av lokalsamfunnet
– i strid med kommuneplanens allerede vedtatte samfunnsdel. Vi minner samtidig
om at FMBU ikke hadde slike innsigelser til samfunnsdelen, selv om de hadde alle
foranledninger til dette.
Derfor mener vi at B17 bør være en del av kommuneplanens arealdel dispon ert til
boligformål, slik faktum, reelle forhold og grunner tilsier.
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL2018- 2030
Planbeskrivelse

Forord
Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den
langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i
Ringerike kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
Samfunnsdelen gir rammer for samfunnsutviklingen, mens arealdel en viser sammenhengen
mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Arealdelen angir rammer og betinge lser for tiltak og arealbruk, og hvilke hensyn som må
ivaretas ved disponeringen av arealene. De viktigste dokumentene i kommuneplanens
arealdel er plankartet og kommuneplan bestemmelsene med retningslinjer. Disse
dokumentene er juridisk bindende. Dersom kart og bestemmelser ikke samsvarer, gjelder
kartet over bestemmelsene. Plankartet viser nåværende forho ld og fremtidige områder som
kan bygges ut, og bestemmelser og retningslinjer fastsetter rammer for områdene og videre
planarbeid. Planbeskrivelse og konsekvensutredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger
av byggeområdene. Konsekvensutredningen omta ler alle nye utbyggingsområder .
Ny plan- og bygningslov
Ny plan- og bygningslov trådte i kraft i 200 9. Lovens formål er kort fortalt å fremme en
bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.
Dette gjør at område r som universell utforming, folkehelse, miljøvern og klimatilpa sning nå får
mer oppmerksomhet. Hensynssoner er et nytt plangrep som har kommet med den nye loven.
Hensynssoner kan sees på som et lag som legges på to ppen av de ulike arealformålene, og
viser til ulike hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. Gjeldende
arealdel ble vedtatt i 2007, og er utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov. Det er derfor
behov for en oppdatering til gjeldende lovverk.
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1 Sammendrag
Kommuneplanens arealdel danner grunnlaget for forvaltningen av arealer og naturressurser i
kommunen. Arealdelen har et 12- års perspektiv. Alle arbeider og tiltak som endrer det fysiske
miljøet skal være i tråd med arealdelen. Planmaterialet til arealdelen for Ringerike kommune
201 8 - 2030 består av følgende dokumenter:
Plankart
Bestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse
Konsekvensutredninger m/ risiko- og sårbarhetsanalyse
Plankartet viser hvilke områder som kan bygges ut, mens bestemmelser og retningslinjer
fastsetter rammer for områdene og videre planarbeid. Disse er juridisk bindende.
Planbeskrivelse og konsekvensutredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger av
byggeområdene .
Utbyggingsmønsteret er vurdert blant annet ut fra følgende kriterier: lave samfunnskostnader til
infrastruktur, begrenset behov for privatbiltransport, mulighet for god kollektivtransport, bevaring
av produktive jordbruksarealer, bevaring av den "grønne" hovedstruktur og god
landskapstilpasning, samt attraktivitet. De framtidige utbyggingsområdene består av:
20 boligområder
4 næringsområder
3 utvidelser av masseuttak
2 områder for fritidsbebyggelse
1 utvidelse av campingplass (fritidsformål)
Hensynssoner er et nytt plangrep som har kommet med den ny plan- og bygningslov.
Hensynssoner kan sees på som et lag som legges på toppen av de ulike arealformålene, og
viser til ulike hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. Hensynssonene
legger føringer for fremtidige detaljplaner eller tiltak som omfattes av disse sonene.

5

RINGERIKEKOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREALDEL
PLANBESKRIVELSE

2 Bakgrunn
2. 1 Kom muneplanens arealdel og plansystemet
Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige
utviklingen i kommunen. Alle kommuner skal ha en kommuneplan med en samfunnsdel og en
arealdel. Planen skal avveie ulike samfunnsinteresser og ivareta overordnede hensyn.
Samfunnsdelen ble vedtatt i 2015, og arealdelen følger blant annet opp målene i
kommuneplanens samfunnsdel med planer for den fysiske utformingen. Arealdelen skal
utarbeides med utgangspunkt i utviklingsstrategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel,
nasjonale og regionale føringer samt innspill fra innbyggere og næringsliv.
Kommuneplanens arealdel skal også være et verktøy for saksbehandling av saker som berører
arealbruk eller bygningsmasse utenfor regul erte områder .
Figuren nedenfor illustrerer arealdelens plass i kommunens plansystem.

Kilde:

Arealdelen består av et plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse.
1. Plankartet viser hovedtrekkene i arealbruken ved hjelp av arealformål, symboler og
hensynssoner
2. Bestemmelsene utfyller og utdyper den fastlagte arealbruken og innholdet i
hensynssonene
3. Planbeskrivelsen og konsekvensutredningen beskriver planens formål, hovedinnhold og
virkninger, samt hvilke vurderinger som er gjort og hvilke rammebetingelser planen
bygger på
Plankartet og bestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av arealdelen, med
nærmere utdyping i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen .

2. 2 Fakta om kommunen
Ringerike kommune ligger øst i Buskerud fylke, og strekker seg fra Tyrifjorden i sør til Ådal med
Sperillen i nord, Soknedalen i nordvest og Krokskogen mot øst. Ringerike kommune danner ,
sammen med kommunene Hole og Jevnaker, Ringeriksregionen. Med et areal på 1555,08 km 2
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er Ringerike en av de største bykommunene i landet, og fylkets største jord - og
skogbrukskommune.
Innbyggertallet i Ringerike kommune er på 30 283 (2. kvartal 2018). Hønefoss er kommune - og
regionssenter, hvor over halvparten av kommunens innbyggere er bosatt (1 5 662 personer 1.
kvartal 2017). Rundt 30 % av kommunens sysselsatte innbyggere pendler ut av kommunen for
arbeid. De viktigste utpendlingskom munene er Oslo, Hole og Bærum.
Det er forventet stor vekst i regionen i forbindelse med pågående planlegging av Ringeriksbanen
og ny E16, samt flere store datasentre. Det er tilrettelagt for at hoveddelen av vekst skal skje i
Hønefoss og prioriterte tettsteder (Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og
Tyristrand).
Kommunen kan forvente en befolkningsøkning frem mot år 2040, se figur under . I forhold til
landsgjennomsnittet har Ringerike en høyre andel eldre, og befolkningsframskrivingen viser til at
økningen vil være størst i de eldre aldersgruppene.
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3 Planprosessen
Tabellen under viser planprosessen fra oppstart i 201 3 til vedtak i 201 9. Innkomne innspill og
merknader fra de to høringsrundene etter 1. - og 2.gangsbehandling er samlet i egne dokument,
«Høringer og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2017)» og «Begrenset høring og
offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2018)». KS = behandling i kommunestyret, FS =
behandling i formannskapet.

201 3

• 12. mars: Oppstart av planarbeid - FS
• 20. juni: Fastsetting av planprogram - KS
• Innspillsfase for arealbruksinnspill - 120 innkomne innspill mottatt
• 15. oktober: Fastsetting av metodikk for grovsiling av arealbruksinnspill - FS

• Utarbeidelse av planforslag, gjennomføring av grovsiling

201 4

• 18. august: Realitetsbehandling av grovsiling. 70 forslag videre til
finsiling/konsekvensutredning - FS

201 5

201 6

• 19. januar: Knestangåsen (bolig) utredes videre i kommuneplanarbeidet - FS
• 20 september: Sak om Åsa utsatt til revisjon av kommuneplanen - FS
• 15. november: Åsa tas med videre i kommuneplanarbeidet - FS

201 7

• 25. april: Høring og og offentlig ettersyn. Ikke åpning for
nye arealbruksinnspill
• Høringsperiode 19.05 - 17.08. 68 innkomne innspill
• Bearbeiding av planforslag

2018

• Forts. bearbeiding av planforslag, behov for begrenset høring
• 24. april: Begrenset høring og offentlig ettersyn, sak utsatt - FS
• 22. mai: Planforslag sendes på begrenset høring og
offentlig ettersyn
• Høringsperiode 01 .06 - 01 .07 - 19 innkomne merknader
• Ferdigstilling av planforslag etter begrenset høring.
• 11. desember: Sluttbehandling - SP
• 31 . januar 201 9: Vedtak - KS
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4 Rammebetingelser
4. 1 Nasjonale føringer
4.1 .1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging blir utarbeidet hvert fjerde år.
Gjeldende utgave ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12.06.201 5. Forventningene skal legges til
grunn for kommunens arbeid med planstrategier og annet planarbeid. Dokumentet har tre
hovedkategorier som beskriver de nasjonale forventningene:
I. Gode og effektive planprosesser
II. Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
III. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
Gode og effektive planprosesser
Regjeringen vektlegger raskere prosesser for arealplanlegging, og styrker det lokale selvstyret i
planleggingen. Kommunen har ansvar for å sette av tilstrekkelige ressurser til planbehandling og
tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare overordnede føringer for areal- og
samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan behandl es raskere og mer forutsigbart.
Bærekraft ig areal- og samfunnsutvikling
For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig
omstilling til et lavutslippssamfunn. For å møte overgangen til lavutslippssamfunnet må det
legges stor vekt på effektiv arealbruk og samordning av arealbruken og transportsystemet.
Regjeringen legger også vekt på aktiv forvaltning av natur og kulturminner.
Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
Regjeringen er opptatt av et godt samarbeid med fylkeskommunene og kommunene om å få
ned klimagassutslippene, og å skape velfungerende byer og tettsteder for næring og befolkning.
God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem,
tilstrekkelig boligbygging og sunne, trygge omgivelser og gode levekår for alle.

4.1 .2 Parisavtalen
Ratifiseringen av denne avtalen 22.04.1 6 gjorde at Norge forpliktet seg til å jobbe med å
begrense klimaendringene. Avtalen gjelder fra 2020 og har flere overordnede målsettinger.
Noen av hovedmålsettingene er at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader og at vi skal
være klimanøytrale i andre halvdel av dette århundre.
For kommunen betyr dette at vi må jobbe mot å bli et lavutslippssamfunn hvor vi både har bedre
energieffektivitet og mindre utslipp. Dette kan oppnås blant annet ved å redusere
transp ortbehovet til innbyggerne med samordnet areal- og transportplanlegging. Kommunen
kan også tilpasse seg klimaendringene ved å ta hensyn til overvannshåndtering, flo m og skred i
planleggingen.

4.1 .3 Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU
I denne tilrådingen fra klima- og miljødepartementet legges det frem et tiltak i forbindelse med
Klimakonvensjonen av 201 3. Da det skulle forhandles frem en ny klimaavtale i 201 5
(Parisavtalen) ble alle land invitert til å sende inn sine indikative bidrag i avtalen innen første
kvartal 2015. Formålet med denne meldingen er å orientere stortinget om hva Norges innspill til
9

RINGERIKEKOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREALDEL
PLANBESKRIVELSE

internasjonal forpliktelse for perioden 2021 - 2030 skal være. I meldingen står det at Norge vil
påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenliknet med
1990. I tillegg står det at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppf yllelse
av klimaforpliktelsen.

4. 1.4 Statlige planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging (201 4)
Disse retningslinjene gjelder for hele landet, men praktiseringen av disse må tilpasses regionale
og lokale forhold. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig - , areal- og
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Det er satt opp tre spesifikke mål:
1. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
2. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
3. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på
boligm arkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.

4. 1.5 Nasjonal jordvernstrategi (201 5)
Begrepet jordvern knytter seg først og fremst til sikring av jordbruksarealer for varig fremtidig
matproduksjon, og i størst mulig grad unngå at matjord omdisponeres til andre formål.
Stortinget gjorde 08.04.1 4 et anmodningsvedtak hvor de ba regjeringen fremme et forslag for
Stortinget om en jordvernstrate gi. Nasjonal jordvernstrategi (p rop. 127 S (201 4- 2015) ble
vedtatt desember 2015.
I innstillinge n peker komiteen på flere mulige tiltak som bør vurderes for å styrke jordvernet
ytterligere, som blant annet nasjonale retningslinjer, jordflytting, jorderstatningsfond,
jordsmonnkartlegging, nye omdisponerings - og matjordmål, og egen vernehjemmel i jordl oven.

4. 1.6 Nasjonale mål for vann og helse
Den internasjonale protokollen om vann og helse ble fastsatt 17.06.1 999 og ble laget for å
oppnå tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle for å
kunne beskytte vann som b enyttes som drikkevannskilde. Norge ratifiserte protokollen 06.01 .04.
I § 6 punkt 2 står det at alle parter skal etablere og offentligjøre nasjonale mål som skal dekke 14
ulike punkter definert i protokollen. Dette har Norge gjort i dokumentet "Na sjonale mål – vann og
helse".

4. 1.7 Forskrift om vannforsyning og drikkevann
Hensikten med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av
tilstrekkelige mengder rent drikkevann. I forskriften blir kommunens ansvar for drikkevann
tydeliggjort.
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4. 2 Regionale føringer
4.2.1 Regional plan for areal og transport i Buskerud
Formålet med planen er å sørge for at innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende
byer og tettsteder. Planen fremmer helse og trivsel ved å prioritere økt sykkel og g ange, og
tilgang til frilufts- og grøntarealer. Mennesket skal settes i fokus.

4.2.2 Samordnet areal - og transportstrategi for Osloregionen (201 6)
Osloregionen omfatter 78 kommuner og er et regionalt samarbeid hvor fokuset ligger på at
regionen skal være en kon kurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Økt
konkurransedyktighet er konkretisert i strategidokumentet gjennom delmålene om å utvikle en
flerkjernet region som er bundet sammen av et sterkt transportnettverk. En bærekraftig region vil
være en region hvor utviklingen er skjer med grunnlag i økonomisk vekst, sosiale frem skritt og
bevaring av miljøet. Det er tre overordnede mål i dette strategidokumentet:
1. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektiv basert på prinsipper om flerkjernet utvikling
og bevaring av overordnet grønnstruktur.
2. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
3. Osloregionen skal oppfylle nasjonale og regionale klimamål. Persontransportveksten i
byområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

4.2.3 Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud
I fylkesdelplanen er Hønefoss er definert som et fylkessenter/regionssenter, dvs. et
dominerende hovedsenter for regionen. Planen er en veileder og inneholder ulike virkemidler
slik som retningslinjer og prinsipper som kan være til hjelp i kommunens arbeid med handel,
service og senterstruktur.

4.2.4 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling (201 5 - 2020)
Formålet med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekr aftig næringsutvikling i
Buskerud med økt verdiskaping og produktivitet som hovedmål.

4.2.5 Kulturminnekompasset – regional plan for kulturminnevern
Planen skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer, og
hovedmålet er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling." .
Steinssletta- Norderhov og gravfeltet på Veien blir pekt ut som viktige kulturlandskap i Ringerike.

4. 3 Kommunale føringer
4.3.1 Folkehelseoversikt og kommunal planstrategi
Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å vurdere revisjon av kommuneplanen en gang
hvert fjerde år. Revisjon av kommuneplanens areal- og samfunnsdel ble vurdert i kommunal
planstrategi for perioden 201 3- 201 5, og vedtatt av kommunestyret 20.06.201 3.
Planstrategi for perioden 201 6- 2020 ble vedtatt av kommunestyret 29.09.201 6, og her vises det
til kommuneplanens samfunnsdel som førende for arealdelen. Folkehelse som tema er vurdert i
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kommuneplanens samfunnsdel med grunnlag i Folkehelsemelding 201 2- 2030 ble vedtatt
21 .02.201 3, jf. Lov om folkehelsearbeid § 6.

4.3.2 Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.04.201 5. Samfunnsdelen inneholder
overordn ede mål og strategier, samt et eget kapittel om effektiv arealdisponering. Det er skissert
tre hovedmål i samfunnsdelen som er førende for arbeidet med kommuneplanens arealdel:

Befolkning

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

Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune

Helse i alt vi gjør, og
aktivitet for alle i
Ringerike

Næring

Økt verdiskapning og
produktivitet i
Ringerike, og et robust
næringsliv med god
bredde

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger

Ringerike skal ha
relevant kompetanse for
framtidas arbeidsliv

By- og
lokal samfunn

Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn

Ringerike skal være et
forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp

Hønefoss skal være
attraktiv som bosted,
handelsby og
regionhovedstad

Kilde : Mål fra kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 201 3

Samfunnsdelen varsler langsiktig satsning på befolkningsvekst, med en visjonen som sier at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Kommunen skal bruke
denne perioden til å legge til rette for en høyere vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030
legges det til rette for en høyere vekst når samferdselsprosjekter blir realisert. Kommunen skal
planlegge for en vekst på om lag 2,5 % i denne perioden (ca. 800 nye innbyggere per år).
Hønefoss by skal være motoren i samfunnsutviklinga samtidig som det skal være et gjensidig
godt samspill mellom byen og lokalsamfunna rundt. Framtidig vekst skal være knytta til de
prioriterte lok alsamfunna for å styrke lokale tilbud her. I tillegg til Hønefoss er de prioriterte
lokalsamfunna Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.

4.3.3 Åsa (vedtak i formannskapet)
Åsa er ikke blant lokalsamfunnene som er prioritert for vekst, jf. kommuneplanens samfunnsdel.
Prosjektet «Åsa 2030» ble derfor startet opp vinteren 201 5 med økonomisk støtte fra
regionrådet, fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. Arbeidet med utviklingsmuligheter for
Åsa har vært gjennomført i lokalsamfunnet gjennom folkemøter, heldags workshop og to dagers
plansmie i samarbeid med fagkonsulenter. Det er utarbeidet en rapport med illustrasjoner , som
anbefaler en langsom vekst på Åsas premisser.
«Åsa 2030» er behandlet i formannskapet og det er vedtatt at innspillet fra Åsa tas med i det
videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det er lagt til rette for utvikling i Åsa, selv om det
ikke er et av de prioriterte lokalsamfunnene i arealdelen. Dette kan vurderes endret ved neste
revisjon.
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5 Beskrivelse av planforslaget
I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at det skal planlegge s for 70 % av
befolkningsveksten i Hønefoss- området, og 30 % i de prioriterte lokalsamfunna: Haugsbygd,
Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/ Tyristrand. Den prosentvise fordelingen skal
ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger også andre steder i kommunen.
Innspillsrunden til kommuneplanens arealdel (201 3) ble gjennomført før kommuneplanens
samfunnsdel ble vedtatt, og prosentvis vekstfordeling var dermed ikke et kriterium på
daværende tidspunkt.
Innspillsrundene er mottatt uten forbehold fra kommunen, noe som vil si at det er vurdert svært
mange nye utbyggingsområder. De fremtidige utbyggingsområdene består av:
20 framtidig boligområder
4 næringsområder
3 utvidelser av masseuttak
2 områder for fritidsbebyggelse
1 utvidelse av campingplass (fritidsformål)
Kommuneplanens arealdel skiller på nåværende og fremtidige arealformål. Flere eksisterende
arealformål er markert i arealdelen (fra f. eks. gjeldende reguleringsplaner). Fremtidige
arealformål baserer seg i hovedsak på innspillsrunder , men også kommunale behov.

5. 1 Forhold til andre planer
5.1 .1 Kommunedelplaner
Kommunedelplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel. Alle kommunedelplaner vises
som hvite områder i planen, da de gjelder på samme plannivå.

5.1 .2 Reguleringsplaner
Områdeplaner og detaljreguleringsplaner vedtatt etter 01.01 .2007 skal ved motstrid gjeld e foran
kommuneplanens arealdel. I tillegg er det trukket ut 21 eldre detaljreguleringsplaner hvor
utnyttelsesgraden ved motstrid skal gjelde foran kommuneplanens arealdel. Det er også trukket
ut 4 eldre detaljreguleringsplaner hvor utnyttelsen ikke skal o verstige 15 % BYA.

5. 2 Bebyggelse og anlegg
5.2.1 Boligbebyggelse
En stor del av områdene hvor det foreslås framtidig bolig er i allerede eksisterende tettsteder,
både i Hønefoss by og i de prioriterte tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, Heradsbygda,
Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne utbyggingen/fortettingen er etter kommunens oppfatning i
tråd med overordna føringer om samordna bolig - , areal- og transportplanlegging, herunder
statlige planretningslinjer og regionale planer. Dette gjelder i mindr e grad for områdene B28
(Åsa) og B1 (Nakkerud), som ligger utenfor de prioriterte tettstedene . Områdene ligger
imidlertid i tilknytning til eksisterende mindre tettsteder, og vil bidra til å opprettholde et
befolkningsgrunnlag .
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De resterende forslagene til boligområd er er i stor grad tilknyttet eksisterende tettsteder med
nødvendig teknisk og sosial infrastruktur. Der lagt opp til størst vekst i Hønefoss, Heradsbygda
og Haugsbygd.

5.2.2 Fritidsbebyggelse
Ringerike er en hyttekommune, med hovedvekten av hyttene lokalisert i Ådalsfjella som omfattes
av egen kommunedelplan. I foreliggende arealplan er det lagt inn fremtidig fritidsbebyggelse på
Nes og utvidelse av eksisterende hyttefelt på Langtangen ved Samsjøen.

5.2.3 Sentrums formål
Sentrumsformål omfatter formål som er vanlige i et by- og tettst edssentrum : forretninger,
tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, samt nødvendig
grøntareal. Lokalisering av plasskrevende handel skal ikke etableres i sentrumsområdene , og
det tillates ikke etablering av kjøpesenter utenfor sentrumsområdene.
Store deler av Hønefoss sentrum vises som sentrumsformål , men også bydelssentrene
Eikli/Osloveien, Nordsida , Øvre Hønengata og Meieritomta. Meieritomta skal ikke være et nytt
tyngdepunkt for handel; her legges det opp til fortrinnsvis boliger og kontor. Hønefoss sentrum
er under utvikling, og en ny bystrategi ble vedtatt av kommunestyret 01.11.201 8. Dette legger
grunnlaget for en ny byplan (områderegulering Hønefoss). For å sikre at det ikke utarbeides
planer i strid med denne strategien, er det lagt en hensynssone over indre del av Hønefoss
sentrum. Dette er en hensynssone i påvente av områderegulering Hønefoss.
I flere av de priorite rte tettstedene er det også angitt sentrumsformål ; Haugsbygd, Hallingby,
Nes i Ådal, Sokna og Tyristrand. Dette er nærsentre som skal inneholde servicefunksjoner.

5.2.4 Forretninger
Forretning sformål omfatter arealer og bygninger for detaljhandel . I planforslaget ligger det inne
to områder til forretningsformål, begge to på Hvervenmoen. Her legges p lasskrevende
varehandel. Detaljhandel som ikke er plasskrevende skal lokaliseres i Hønefoss sentrum og
bydelssentre.

5.2.5 Offentlig eller privat t jenesteytin g
Formålet omfatter forskjellige former for offentlig eller privat tjenesteyting, som for eksempel
skole, barnehage, helseinstitusjoner, kulturtilbud, kirke/annen religionsutøvelse, administrasjon,
konsulentvirksomhet.

5.2.6 Fritids- og turistformål
Fritids- og turistformål omfatter konsentrerte områder for turistanlegg, som f.eks. utleiehytter,
campingplass, fornøyelsesplass osv. Kommunen har svært få områder avsatt til dette formålet,
men d et er flere områder langs vestsiden av Sperillen som ikke er realisert.
Det er lagt inn ett fremtidige område for fritids- og turistformål på Buttingsrud camping .

5.2.7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak
Utnytting av eksisterende masseuttak er prioritert framfor å åpne nye områder, for å
imøtekomme krav om bærekraftig masseforvaltning. Ved utvidelse av eksisterende masseuttak
skal det utvides i areal, fremfor utvidelse i dybden.
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Det er tre områder til dette formålet; Nes i Ådal, Sokna og Hensmoen. Dette er eksisterende
uttak som skal utvides, i tråd med samfunnsdelen.
Ringerike kommune har store grusressurser av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en
videreutvikling av eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre
foreslåtte områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggel se, og for utvidelse av
masseuttak kreves reguleringsplan med konsekvensutredning.

5.2.8 Nærings virksomhet
Næringsvirksomhet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet , samt øvrige
næringsvirksomhet som ikke er angitt som eget formål.
I forslag til ny arealdel ligger det inne fire områder for fremtidig næringsvirksomhet : Ringmoen ,
to områder på Hensmoen og Veienmarka.

5.2.9 Idrettsanlegg
Formålet omfatter større anlegg som skibakker, golfbaner, stadioner, skytebaner og lignende.
Det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som vil være til hinder for idrettsutøvelsen.
Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som stimulerer til aktivitet hos befolkning en, og en
videreutvikling av idrettsanleggene vil være et positivt folkehelsetiltak.

5.2.1 0 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg
Formålet omfatter kommunaltekniske anlegg etter pbl. kapittel 18, som vann- og avløpsanlegg,
støyvoller, godsterminal, godslager, energianlegg, fjernvarmeanlegg, vannforsyningsanlegg,
renovasjonsanlegg, øvrige tekniske anlegg, teleko mmunikasjonsanlegg , små vannkraftverk og
lignende.

5.2.1 1 Grav- og urnelund
Formålet omfatter gravplasser som går inn under lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven), samt nødvendige bygg for anlegg av grav- og urnelund, herunder
krematorium.

5. 3 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Formålet omfatter samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Hønefoss er et viktig trafikk knutepunkt for bil, buss og tog. Her møtes to av hovedfarts årene mot Bergen - E16 (Valdres) og
rv. 7 (Hallingdal) , samt rv. 35 mot Drammen.
I tillegg har Bergensbanen stopp i Hønefoss. Ringeriksbanen og E16 er et viktig prosjekt for
Ringeriksregionen. Det vil knytte Hønefoss til intercity - nettet, og gjøre toget til et viktigere og mer
attraktivt transportmiddel mot Oslo.
Det er lagt inn flere fremtidige gang - og sykkelveier i kommuneplanens arealdel, hovedsakelig i
Hønefoss- området.

5. 4 Grønnstruktur og friområder
Med g rønnstruktur menes et sammenhengende eller delvis sammenhengende
vegetasjonspreget område for å binde sammen de grønne områdene med friluftsområder
utenfor byggesonen. Dette kan bl.a. være naturdrag, friområder, parker o.l.
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Etter en kartlegging av bynære friluftsområder (201 4) er det registrert flere viktige
grønnstrukturer og friområder .

5. 5 Forsvaret
I arealdelen er det avsatt ett område til dette formålet: Eggemoen . Tiltak innenfor dette formålet
har en militær funksjon.
Utbygging og virksomhet på areal som grenser til militære installasjoner eller virksomhet, kan
ikke gis en utforming eller ha en karakter som utfordrer eller gjør gjennomføring av den militære
virksomheten vanskelig.

5. 6 Landbruk - , natur - og friluftsområder
Størstedelen av arealene i plankartet utgjør landbruks - , natur- og friluftsområder (LNF- områder).
Ringerike kommune er en stor landbrukskommune med verdifulle jordbruks - , skog og utmarks- ,
og friluftsarealer. Kommunen har ansvaret for å følge opp forvaltningen av disse i tråd med
nasjonale mål og rammer.
Ved oppføring av tiltak innenfor formålet skal det lokaliseres i områder det ikke er dyrka mark.

5. 7 Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsone
Formålet omfatter b ruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsone , småbåthavn,
drikkevann og friluftsområde . Følgende vassdrag er vernet i Ringerike kommune: Marka vassdragene, Tyrifjorden, Holleia, Sogna, Vassfaret inkludert Urula og Tørrsjøelva.
Vann under 10 daa er utelatt i kommuneplank artet, men ligger i grunnkartet. 100 - metersbeltet
langs vann og vassdrag gjelder dermed også for vann under 10 daa dersom ikke annet er
bestemt.
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6 Hensynssoner
Kommuneplanens arealdel kan gjennom hensynssoner vise til ulike hensyn og restriksjoner som har
betydning for bruken av arealene . Det er gitt egne bestemmelser til hensynssonene i
kommuneplanbestemmelsene kapittel 12. Hensynssonene legger føringer for fremtidige detaljplaner
eller tiltak innenfor disse område ne. Hensynssonene er delt inn i fire kategorier, se tabell.

Hensynssoner etter PBL § 11- 8 bokstav a) Sikrings- , støy- og faresoner
Sonene angir områder med angitte sikrings - , støy- og farehensyn. Det er knyttet
bestemmelser til de ulike hensynene.
Ras- og skredfare

Omfatter områder i bratt terreng og kvikkleire soner .

Flomfare

Omfatter områder som er beregnet til å være
innenfor sone for 200 - års flom.

Skytebane

Viser til sikkerhetssone for fem skytebaner i
kommunen.

Høyspenningsanlegg (inkl.
høyspentkabler)

Omfatter områder med restriksjoner i forbindelse
med høyspenningsanlegg.

Nedslagsfelt for drikkevann

Omfatter nedslagsfeltet for Væleren

Område for grunnvannsforsyning

Omfatter grunnvannsforsyning på Kilemoen

Byggeforbud rundt veg, bane og
flyplass

Omfatter g enerelt byggeforbud

Andre sikringssoner

Omfatter byggeforbud på Eggemoen som kan
komme i konflikt med militære installasjoner.

Hensynssoner etter PBL § 11- 8 bokstav b) infrastruktur
Sonen angir krav til infrastruktur innenfor området.
Krav vedrørende infrastruktur

Gjelder tilknytning til fjernvarme

Hensynssoner etter PBL § 11- 8 bokstav c) angitte hensyn
Sonene angir ulike hensyn som skal ivaretas innenfor de ulike områdene. Det er knyttet
bestemmelser til de ulike hensynene.
Hensyn friluftsliv

Omfatter LNF- områder som utgjør viktig
rekreasjonsområde

Bevaring kulturmiljø

Omfatter områder med kulturminner, historiske
hageanlegg og bygningsmiljøer, samt vegetasjon og
landskap med kulturhistorisk verdi som skal
vurderes/søkes bevart .

Hensyn mineralressurser

Omfatter nasjonal viktig sand og grus forekomst på
Eggemoen.
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Hensynssoner etter PBL § 11- 8 bokstav d) båndlagte områder
Sonene båndlegging arealer i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller områder
båndlagt etter Lov om naturvern, Naturmangfoldloven og kulturminneloven. Det er knyttet
bestemmelser til de ulike hensynene.
Båndlegging etter lov om naturvern

Omfatter områder som er registrert som
naturreservater.

Båndlegging etter lov om
kulturminner

Omfatter alle registrerte kulturminner.

Båndlegging etter lov om
naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner
(Markaloven)

Omfatter Marka, med egne bestemmelser for
Ringkollen.

Båndlegging i påvente av ny plan

Omfatter Ringeriksbanen og ny E16, og
områderegulering Hønefoss.
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7 Virkninger av planforslaget
7. 1 Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder
I henhold til plan- og bygningsloven § 4- 2 skal planbeskrivelsen for kommuneplaner med
retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging inneholde en konsekvensutredning av
planens virkning på miljø og samfunn.
På kommuneplannivå er det virkning av foreslåtte utbyggingsstrategier og den samlede
virkningen av planens arealendring for miljø og samfunn som skal vurderes. Det skal utredes
konsekvenser av de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som er
nye i forhold til gjeldende plan. Utredningen skal også inneholde opplysninger om forhold som
skal avklares og belyses nærmere ved senere regulering, og hva som kan gjøres for å tilpasse
tiltaket og avbøte på ulemper. Konsekvensutredningen skal videre redegjøre for hvordan statlige
planretningslinjer er ivaretatt og fulgt opp. Det vil si hvordan de nasjonale og regionale mål er
videreført i kommuneplanen.
Konsekvensutredning av behandlede arealer i planforslaget er utformet i eget vedlegg til
planbeskrivelsen, Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder .

7. 2 Risiko - og sårbarhetsforhold
Det er foretatt en bred risiko- og sårbarhetsanalyse av hele kommunen, se eget vedlegg til
kommuneplanens arealdel, «Risiko- og sårbarhetsanalyse». Flom- og skredfare utpeker seg
som et område som kommunen må ta særlig hensyn til ved arealplanleggingen. Videre er det i
noen områder en del utbredelse av alunskifer.
Det er utarbei det bestemmelser og retningslinjer som tar hensyn til forhold hvor det er avdekket
risiko- og sårbarhetsforhold, for å forhindre uønskede hendelser.

7. 3 Arealregnskap
I tabellen under vises arealregnskapet (målt i dekar) av omdisponerte arealformål.
Boligbeby ggelse, fremtidig

292,909

Råstoffutvinning, fremtidig

328,433

Næringsvirksomhet, fremtidig

101 ,551

Grav- og urnelund, fremtidig

6,1 1 5

Fritidsbebyggelse, fremtidig

10,81

Fritids- og turistformål, fremtidig

152,61 5

Det er lagt opp til totalt 465 daa boligbebyggelse i Hønefoss (380 daa i kommunedelplan for
Krakstadmarka + 85 daa i kommuneplanens arealdelen) og 207 daa ellers i kommunen. Det gir
en vekst i boligbygging på 45 % for de prioriterte tettstedene, og 55 % fo r Hønefoss og
Krakstadmarka. Dette er ikke i tråd med målene i samfunnsdelen (70 % vekst i Hønefoss, 30 % i
de prioriterte tettstedene) og er et resultat av at innspillsfasen gikk før samfunnsdelen var
utarbeidet.
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Bestemmelser til kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet og
bestemmelsene er juridisk binden de. Kommuneplanens arealdel skal tilrettelegge for mål i
Kommuneplanens samfunnsdel, og tilrettelegge for satsningsområdene innen:
Befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.
Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune er utarbeidet i henhol d til plan - og bygnings lovens (p bl . ) kapittel 11. Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel følger av pbl. § 11 - 6. Tiltak som
ikke er i samsvar med bestemmelsene, behandles som dispensasjon ssøknader etter pbl. § 19- 1.
Retningslinjer tilknyttet paragrafer er vist til i ramme og kursiv. Retningslinjene er ikke juridisk
binden de, men veiledende.
Bestemmelsene viser til enhver tids gjeldene kommunale normer , veiledninger og forskrifter . Disse
fungerer som et supplement til bestemmelsene , og er retningsgivende:
•

Bryggeveileder Ringerike kommune

•

Grønn plakat

•

Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarme i Hønefoss, Ringerike kommune,
Buskerud

•

Parkeringsforskrift for Ringerike kommune

•

Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune
tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud

•

Krav til lekeplasser

•

Jordfaglig vurdering

•

Klima- og energiplan
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GENERELLEBESTEMMELSER
§ 1 Forhold til andre planer (pbl. § 1.5)
§ 1.1

Forholdet mellom kommu neplan og kommunedelplaner
Kommunedelplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel.

§ 1.2

Forhold til gjeldende reguleringsplaner
Områdereguleringsplaner vedtatt etter 01.01.2007 skal ved motstrid gjelde foran
kommuneplanens arealdel.
Detaljreguleringsplaner vedtatt etter 01. 01.2007 skal ved motstrid gjelde foran
kommuneplanens arealdel.
Følgende planers utnyttelsesgrad skal ved motstrid
• 44 - 09 Furuholtet Sokna
• 59 Hallingby/Bymarka
• 62 - 03 Eikli område B
• 64 - 23 Kvartal 23
• 64 - 48 Kvartal 48
• 65 - 01 Haldenjordet
• 70 Heradsbygda 2
• 77 Tegelverkstomten
• 82 - 01 Endring 86/28,349
• 89 - 02 Del av Heng sle
• 107 - 02 Del av Ringerike sykehus

gjelde foran kommuneplan ens arealdel:
• 107 - 05 Del av Kongle faret
• 157 Dagali
• 203 Oppen vest
• 203 - 03 Kantarellveien 1 5- 17
• 206 Osloveien øst
• 206 - 1 Osloveien øst, Bredalsveien
• 249 Omsorgsboliger Hallingby
• 261 Rabba og Storløkka
• 31 0 Fløytingen
• 31 9 Soknedalsveien 10 og 12

For følgende planer skal utnyttelse ikke overstige 15 % BYA.
• 192 Ringåsen 2
• 192 - 4 Ringåsveien 33 m.fler
• 192 - 5 Del av nordre Ringåsen
• 192 - 6 S- Ringåsen 16

§ 1.3

Forhold mellom kommuneplan og regulerte boligområder
Innenfor reguleringsplaner og detaljreguleringer eldre enn nevnt i § 1.2, skal følgende
bestemmelser og pl anelementer vist i plankart gjøres gjeldende :
•
•
•
•

Boligtype
Delelinjer
Utnyttelse, avstander , byggegrenser og høyder angis etter gjelden d e plan - og
bygningslov med forskrift (TEK), jf. kommuneplanens generelle føringer .
Der reguleringsplan angir tillatt høyde i 1 eller 1,5 etasje, skal gesimshøyde ikke
overstige 4,0 meter. Knevegg i fasadelivet tillates ikke. Høyder skal tilpasses
strøkets karakter; området skal ses under ett .
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Retningslinje til §§ 1.2 og 1.3
Ved eldre reguleringsplaner (områdereguleringer og detaljreguleringer) enn 01 . 01 .2007 skal
kommuneplanens bestemmelser gjøres gjeldende der bestemmelser som både er nevnt i
kommuneplan og reguleringsplan, har motstrid. Dette er gjeldende for forhold nevnt i §§ 6.1 .2 til
6.1 .7 (utnyttelse, høyder, uteopphold og parkering). Reguleringsplanensbestemmelser for
utforming (f.eks. takform, takvinkel) av bebyggelse og anlegg, samt punkter nevnt i § 1 .3 gjøres
gjeldend e av eldre plan.
Der reguleringsplan angir boligtype «enebolig» tillates det frittliggende småhusbebyggelse:
enebolig, enebolig med sekundærleilighet på inntil 65 m2 eller tomannsbolig.
Der reguleringsplan angir boligtype konsentrert småhusbebyggelse, menes rekke- og kjedehus
med inntil tre målbare plan, innenfor høydebestemmelser i pbl. § 29 - 4.
I reguleringsplaner med krav om bebygge lsesplan vedtatt før 01 .07.1 986 kreves situasjonsplan.
I reguleringsplaner med krav om bebyggelsesplan vedtatt etter 01 .07.1 987 kreves detaljregulering
jf. pbl. § 1 2 - 3.
Der det i eldre reguleringsplan står eksempelvis «Bygningsrådetkan, i tilfeller hvor særlige grunner
taler for det, tillates unntak fra bestemmelsene» kreves det søknad om dispensasjon.

§ 2 Plankrav (pbl. § 11- 9 nr. 1)
Innenfor områder avsatt til utbygging sformål kan det ikke utføres arbeider eller tiltak som nevnt i pbl.
§ 20 - 1 før området inngår i reguleringsplan.

§ 2. 1

Unntak fra plankrav
Følgende tiltak i §§ 2.1 .1 til 2.1 .4 er unntatt fra krav om reguleringspla n.

§ 2.1 .1 Alle arealformål
Innenfor kommuneplanens areal del er følgende tiltak unntatt fra krav om
reguleringsplan:
•
•
•
•
•
•

Tiltak uten krav til ansvarlig søker
Tiltak unntatt søknadsplikt (pbl § 20 - 5)
Installasjoner og bygninger som er del av kommunalteknisk anlegg
Riving etter pbl § 20 - 1, bokstav a, med mindre det er del av kulturminner/del av
kulturmiljø, eller har verneverdi
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

§ 2.1 .2 Boligbebyggelse
Innenfor områd er avsatt til boligbebyggelse kan følgende tiltak unntatt s plankrav
for utsatt at bestemmelsene i §§ 5 og 6 overholdes:
a) Oppføring av én ene - eller tomannsbolig på eksi sterende boligeiendom
b) Fradeling av én eiendom til ene - eller tomannsbolig , jf. § 6.1 .8
c) Tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bolig
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d)
e)
f)
g)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, og hoveddel til tilleggsdel
Oppføring av garasje eller uthus
For eneboliger till ates opprettelse av en sekundærboenhet på inntil 65 m2 BRA
Endring av enebolig til tomannsboli g jf. §§ 6.1 .2 og 6.1 .5

§ 2.1 .3 Fritidsbebyggelse
Innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse er følgende tiltak unntatt krav om
reguleringsplan:
a) Tilbygg, påbygg, ombygging p å eksisterende fritidsbebyggelse
b) Oppføring av ett uthus

§ 3 Utbyggingsavtale (pbl. § 11- 9 nr. 2 jf. § 17- 2)
Kommunen kan inngå utbyggingsavtale med utbyggere og grunneiere i forbindelse med utbygging.
Utbyggingsavtale utarbeides der det er gjensidig nytte av at avtalen inngås. Utbyggingsavtaler kan
benyttes over hele kommunen. Der kommunen overtar teknisk infrastruktur skal utbyggingsavtaler
benyttes.
Behovet for utbyggingsavtale avklares i reguleringsplanprosessen.
Utbyggingsavtalen utformes i henhold til pbl. § 17 - 3, og kan inneholde elementer som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opparbeidelse av teknisk infrastruktur
Grunnerverv
Skilting
Grønnstruktur
Rekkefølge på utbygging
Kvalitet på tiltak
Boligsosiale forhold
Kostnadsfordeling
Refusjon

§ 4 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 11- 9 nr. 4)
Ved regulering av om råder til utbygging skal det stille s rekkefølgekrav i henhold til enhver tids
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, for følgende :
• Teknisk infrastruktur, herun der vei, vann og avløpsanlegg, brannvann, energiforsyning,
renovasjon og overvannshåndtering
• Trafikksikker adkomst for gåen de, syklende og kjørende
• Skolekapasitet og trafikksikker skolevei
• Uteoppholdsareal, lekeareal, idrettsområder og kulturelle funksjoner
• Samfunnssikkerhet, herunder flomfare, skredfare, radon og grunnforurensning
Teknisk infrastruktur, uteoppholdsareale r, lekearealer og løsning for overvannshåndtering skal være
opparbeidet før brukstillatelse gis.
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§ 4.1

Særskilte nye byggeområder

§ 4.1 .1 Ask
Før det kan tillates utbygging av fremtidi ge boligområder på Ask, skal følgende være
gjennomført :
1. Etablering av ny avkjøringsvei (samlevei) fra nye boligområder vest for rv. 35.
Denne tilknyttes fv. 173 Sandakerveien.
2. Forbedring av kryss fv. 173 Sandakerveien – fv. 35 Askveien.
3. Ved regulering av samlevei for nye boligområder skal avkjøringer til rv. 35 stenges.
Ny adkomst blir via Sandakerveien og ne vnte samlevei. Utkjøring fra Aklangveien
til rv. 35 stenges .

§ 4.1 .2 Krakstadmarka
Innenfor byggeområdet i Hønefoss øst kan utbygging ikke finne sted før det er
etablert ny atkomst til området fra fv. 241 Lisletta.
Før det gis igangsettingstillatelse for nye områder skal bygging av ny E16 mellom
Sundvollen og Stygg dalen være igangsatt.

§ 4.1 .3 Haugsbygd
Før utbygging av feltene B20, B26 og B27 i Haugsbygd, skal det utarbeides en
trafikkanalyse for kapasitet i krysset Hønengata/Vest erngata. Adkomst for B20 skal
samlokaliseres med øvrige boliger i omr ådet i felles avkjørsel ut på fv. 241 .

§ 4.1 .4 Odda/Lien - Hallingby
Før arealet tas i bruk til råstoffutvinning (torvproduksjon) , skal det utarbeides
reguleringsplan me d konsekvensutredning ihht . forskrift T- 1446.

§ 4.1 .5 Sokna
Innenfor boligområdene på gnr. 167 b nr. 3 sørvest for Sokna sentrum kan utbygging
ikke finne sted før det er etablert trygg skolevei og sikker gang - og sykkeladkomst til
sentrum, og før det er ordnet veirett til boligområdene .

§ 4.1 .6 Norderhov
Nye byggetiltak ved Norderhov kirke kan ikke godkjennes før reguleringsplan for hele
området med kirke, kirkegård, prestegård og omgivelser er utarbeidet.
Reguleringsplanarbeidet skal inneholde en landskapsanalyse for områ det.

§ 4.1 .1 Buttingsrud camping
Det må oppa rbeides planfri kryssing av E16 for intern kryssing mellom funksjoner på
campingplassen.

§ 4.1 .2 B6 Tryg stad
Før det gis igangsettingstillatelse for nye områder skal bygging av ny E16 mellom
Sundvollen og Stygg dalen være igangsatt.
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§ 5 Generelle bestemmelser til alle arealformål
§ 5.1

Kulturminner
Dersom det ved gjennomføring av tiltak forekommer automatisk fredete kulturminner, skal
arbeidet stanses umiddelbart i den utstrekning det berører kulturminnet.
Fylkeskommunen skal varsles umiddelbart, jf. Kulturminneloven §§ 8, andre ledd og 25.

§ 5.2

Støy

§ 5.2.1

Generelt , støy
Ved vurdering av støy skal Klima- og miljødepar tementets Veileder til retningslinje r for
støy i arealplanlegging, T- 1442 følges ved planlegging av ny bebyggelse eller
virksomhet.
Ved søknad om nye bygninger til støyfølsomme bruksformål (bolig, fritidsbolig,
sykehus, pleiehjem/institusjon, skole og barnehage) i rød eller gul støysone, stilles d et
krav til støydokumentasjon.
Ved planlegging av ny støyende virksomhet , stilles det krav til støydokumentasjon.

§ 5.2.2

Støy i sentrumsområder
I sentrumsområder ved kollektivknutepunkt kan krav til støyforhold fravikes under
følgende forutsetninger:
• boenhetene er gjennomgående og har en stille side,
• flertallet av rom for støyfølsomt bruk, inkludert minst ett soverom, skal ha vindu i
fasade med støyforhold i tråd med grenseverdiene.
Alle boenheter skal ha tilgang på både private og felles utearealer med
tilfredsstillende grenseverdier etter gjeldende retningslinjer i T- 1442.
Nødvendige utredninger, avveininger og avbøtende tiltak skal foretas og fastsettes
gjennom reguleringsplan.

§ 5.3

Parkering
Parkeringsplasser for ny bebyggelse skal dekkes innenfor utbyggin gsområdet eller gjennom
frikjøp dersom ikke annet er bestemt gjennom reguleringsplan.
Krav til parkering skal følge enhver tids gjeldende Forskrift om parkering, Ringerike
kommune, Buskerud.

§ 5.4

Minste uteoppholdsareal (M UA)
Før det gis tillatelse til tiltak for nye bygninger som nevnt i p bl. § 20 - 1, skal det foreligge en
utomhusplan for den aktuelle eiendommen. Utomhusplanen utarbeides i målestokk 1:500.
Det skal ikke gis ferdigattest før opparbeidelse av godkjent utomhusplan er ferdig utført.
Uteoppholdsareal skal utformes etter følgen de kriterier:
•
•

Uteoppholdsareal tilknyttet bolig skal ha en sammenhengende og hensiktsmessig form,
og skal som utgangspunkt ligge på terreng.
Areal brattere enn 1:3 medregnes ikke i MUA.
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•
•
•

•
§ 5.5

Utforming av uteoppholdsareal skal ikke føre til uheldig utforming ved
planering/oppfylling av terreng.
Terreng og stedstypisk vegetasjon skal søkes bevart.
Uteoppholdsarealer skal ikke ha støynivå som overskrider Lden 55 dB.
Areal avsatt til kjøring, p arkering og lignende skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet.

Renovasjon
Renovasjonsløsning skal være i henhold til gjeldende forskrift «Forskrift om renovasjon for
innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike
avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud».
Ved alle planforslag og søknader om byggetiltak skal det avsettes plass til
renovasjonsløsning i plankart eller situasjonskart og/eller utomhusplan . I reguleringsplan
skal renovasjonsløsning beskrives i egen bestemmelse , og det skal i plankart vises adkomst
og snuarea l for renovasjonsbil.
Boligkompleks med mer enn 20 boenheter bør ha nedgravd renovasjonsløsning.

§ 5.6

Overvann
Overvann skal håndteres lokalt og innenfor hvert enkelt planområde. Naturlige flomvei er skal
bevares , og man bør unngå bruk av offentlige veiarealer som flomveier. Ved regulering skal
det utarbeides plan og bestemmelser for fordrøyning og overvannshåndtering i samarbeid
med Ringerike kommune teknisk forvaltning .

§ 5.7

Teknisk infrastruktur
Krav til tilknytning til fjernvarmeanlegg skal følge enhver tids gjeldende Forskrift om vedtekt
om tilknytningsplikt til fjernvarme i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud .
Bolig - og fritidsbebyggelse som har innlagt vann, plikter å tilkobles offentlig avløp der dette
foreligger.
Det skal være minimum 4 meters avstand mellom fast konstruksjon (bygning) og
kommunale vann- og avløpsledninger .
Der nye bygninger planlegges oppført over kommunalteknisk infrastruktur, som f.eks.
hovedledninger for vann og avløp, skal disse legges om av utbygger for utbyggers kostnad.

§ 5.8

Visuelle kvaliteter
Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å bevare særpreg og/eller tilføre nye
visuelle kvaliteter til området. I reguleringsplaner og byggesaker skal det inngå en
redegjørelse for , og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv,
omgivelsene og fjernvirkning.
Tiltak skal tilpasses landskapskarakteren; fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform,
helningsgrad og helningsretning.

§ 5.9

Tilgjengelighet og universell utforming
Fellesarealer skal være universelt utformet med tilgjengeli ghet for alle.
I boligbygg som omfatter mer enn 4 nye boenheter, og ved regulering av ny bebyggelse skal
minst 50 % av de nye boenhetene være utforme t som tilgjengelige boenheter.
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§ 5. 10 Gang - og sykkelvei
I alle plansaker for nye utbyggingsområder skal det tilrettelegges med effektive
sykkelforbindelser til hovedsykkelveinettet der dette finnes eller er planlagt.
Det skal være trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkter, herunder lokale
tjenestetilbud, skole, barnehage og kollektivholdeplass .
Det skal legges til rette for sykkelparkering og gode gang - og sykkelforbindelser til
holdeplasser, offentlig tjenestetilbud (skole og barnehage), sentrumsområder og stasjon.

§ 5. 11 Fradeling
Fradeling til boligbebyggelse tillates jf. § 6.1 .8 .
Følgende fradeling uavhengig av arealformål tillates ikke:
•
•
•

Fradeling av anneks tilknyttet fritidsbolig
Fradeling av kårbolig
Der det i reguleringsplan er viser tomter til fradeling, tillattes ikke fradeling av ytterligere
tomter uten uta rbeidelse av ny reguleringsplan .

§ 5. 12 Naturskader
Bebyggelse skal sikres mot skade fra skred og flom. I forbindelse med arealplanlegging og
søknad om tiltak innenfor flom - og skred fareområder og innenfor områder vist som
sekundære flomveier, jf. Ringerike kommunes kartdatabase, skal det redegjøres for
nødvendige sikringstiltak.

§ 5.1 2.1 Kvikkleire
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder uten dokumenterte stabile
grunnforhold skal undersøkelser i henhold til NVEs retningslinjer gjennomføres før
planen går til 1.gangsbehandling. Det skal legges særlig vekt på vurdering av
områdestabilitet.
Før behandling av søknad om tiltak som ligger under marin grense (200 moh.) og hvor
forholdene på stedet tilsier det, skal det foreligge geoteknisk vurdering.

§ 5.1 2.2 Flom
For bebyggelse i flomutsatte områder skal det fastsettes sikkerhetsklasse i tråd med
byggeteknisk forskrift. For områder uten flomsoneberegninger eller annen
flomsonekartlegging, skal det i forbindelse med arealpl anlegging og søknad om tiltak
nær vassdrag redegjøres for nødvendige sikringstiltak. Nær vassdrag defineres som:
• 20 meter fra bekker
• 100 meter fra elver

§ 5. 13 Vesentlig terrenginngrep
Terrenginngrep i byggeområder som avviker mer enn 1,5 meter i forhold til opprinnelig
terreng , eller som samlet har et omfang på mer enn 500 m 2, er søknadspliktige .
I tettbygde områder (konsentrert bebyggelse) , rekke - eller kjedehus, vil et terrengavvik på
mer enn 0,5 meter og 500 m 2 i utstrekning være søknadspliktig.
I LNF- områder må terrengavvik uten søknad på inntil 3,0 meter , eller med et omfang på
mindre enn 1 000 m2, sees i sammenheng med tiltakets totale omfang , innvirkning på
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omgivelsene og grunnforhold . Dersom tiltaksområdet er under marin grense skal det
foreligge geoteknisk vurdering.
All tilkjøring av eksterne masser anses som massemottak. Det er krav om reguleringsplan for
massemottak med volum på mer enn 10 000 m3, jf. § 6.7.

§ 5.1 4 Jord vernplan
Det skal i reguleringsplan som berører dyrka mark utarbeides jordvernplan, herunder
kompenserende tiltak og håndtering av matjord.

§ 5.1 5 Kollektivtransport
I alle plansaker skal god framkommelighet for kollektivtransport sikres på alle hovedveger.

BESTEMMELSERTIL AREALFORMÅL
§ 6 Bebyggelse og anlegg
§ 6.1

Boligbebyggelse (pbl. §§ 11- 9 og 1 1- 10)
Innenfor områder avsatt til boligbebyggelse skal ikke tiltak finne sted før det inngår i
reguleringsplan, jf. § 2. Se unntak i § 2.1.2.

§ 6.1.1

Boligbebyggelse i uregulerte områder og i el dre reguleringsplaner
I områder avsatt til boligbebyggelse skal nye tiltak tilfredsstille krav i §§ 6. 1. 2 til 6. 1.6 ,
inntil det foreligger ny reguleringsplan for området. Bestemmelsene er ikke til hinder
for at kommunen kan kreve ny reguleringsplan før nye tiltak kan tillates.
Rekkefølgebestemmelser i § 4 er gjeldende .
Det tillates ikke bruk eller innredning til varig opphold i garasjer eller uthus.

§ 6.1.2

Tomtestørrelse
Boligtomter skal være minimum 700 m 2 for enebolig og 900 m 2 for tomannsbolig.

§ 6.1.3

Boligtype
Boligtomter kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse; en enebolig, en
enebolig med sekundærleilighet på inntil 65 m2, eller en tomannsbolig, derso m ikke
annet fremgår av reguleringsplan jf. § 1.3.

§ 6.1.4

Utnyttelse og høyde
Total utnyttelse skal ikke over stige 25 % BYA.
Bebyggelse tillates med maksimal gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter.
Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.

§ 6.1.5

Minste u teoppholdsareal for bolig (MUA)
Der annet ikke er bestemt i gjeldende plan, skal det på eiendommer avsatt til
boligbebyggelse avsettes MUA etter følgende krav og kriterier i § 5.4 .
Kravene skal også legges til grunn ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner:
•
•

Minimum 200 m 2 MUA for enebolig
Minimum 150 m 2 MUA per boenhet i tomannsbolig
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•
•
•
•
•

For sekundærleiligheter avsettes 50 m2 MUA per boenhet
For boligkomplekser med flere enn to boenheter, avsettes 50 m 2 MUA per
boenhet
En andel på 30 % av total MUA kan løses på private balkonger, terrasser
eller takterrasser
Innenfor sentr umsformålet skal det avsettes 20 m 2 MUA per boenhet (kan i
sin helhet løses privat)
Felles lekeareal inngår ikke i beregningen av MUA

§ 6.1 .6 Parkering
Krav til parkering skal følge enhver tids gjeldende Forskrift om parkering, Ringerike
kommune, Buskerud.

§ 6.1 .7 Lekear eal
Ved utarbeidelse av reguleringsplan for boligbebyggelse, skal det tilrettelegges for
lekeplass(er). Det skal som utgangspunkt avsettes 25 m 2 lekeareal pr boenhet.
I sen trumsområder og tettbygde strøk skal det fremfor etablering av nye lekeplasser,
pr ioriteres opprustning og utvidelse av eksisterende lekeplasser . Størrelse og
kvaliteter avklares i reguleringsplan.
Lekeplass bør være i umiddelbar nærhet, maksimalt 200 m fra bolig.
Lekeplassene skal være av tre ulike typer:
•
•
•

Sandlekeplass 2 - 6 år
Nærlekeplass 5- 13 år
Strøkslekeplass 10 år og oppover

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm Krav til Lekeplasser.
Lekeplassen skal være skjermet mot biltrafikk, og følge retningslinjer for støy i T- 1442.

§ 6.1 .8 Fradeling til boligbebyggelse
Ved fradeling av eiendom til frittliggende småhusbebyggelse skal boligtomt være
minimum 700 m 2 for enebolig og minimum 900 m 2 for tomannsbolig.
Ved innsendelse av søknad til fradeling skal det på situasjonskart vises forslag til :
•
•
•
•

§ 6.2

Plassering av bolig, garasje og parkering
Adkomst
Snuareal
Uteoppholdsareal jf. § 6.1 .5

Fritidsbebyggelse (pbl. §§ 11 - 9 og 11- 10)
Innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse skal ikke tiltak finne sted før det inngår i
reguleringsplan, jf. § 2. Se unntak i § 2.1 .3.
Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for fritidsbebyggelse, skal følgende hensyn ivaretas:
•
•
•

Det skal tas hensyn til eksisterende terreng. Skjæringer og fyllinger bør unngås
Fritidsbolige ne skal fortrinnsvis plassers samlet, for en hensiktsmessig løsning av
infrastruktur
Det skal avsettes 1,5 parkeringsplass per hytte i felles parkeringsareal
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•

§ 6.2.1

Det bør tilrettelegges for felles vann- og avløpsløsning, ikke privat løsning

Areal til fritidsbebyggelse
Fritidsboligens areal skal ikke overstige 120 m 2 BRA. Det kan i tillegg til fritidsbolig
oppføres et enkelt uthus på 20 m2 BRA. Uthus skal ikke benyttes til varig opphold.
Uthusets mønehøyde skal ikke overstige 4,0 meter.

§ 6.2.2

Infrastruktur
Fritidsbolig med innlagt vann plikter å tilkobles til offentlig avløp der dette foreligger.
Innenfor byggeområder hvor infrastruktur som strøm, tele og fiber legges frem eller
endres skal dette legges som jordkabler. Luftstrekk tillates ikke.

§ 6.3

Sentrumsformål (pbl. §§ 11- 9 og 1 1- 10)
Formålet omfatter forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og
bevertni ng, samt nødvendig grøntareal.
Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i Hønefoss, skal bygge opp under Hønefoss
som bosted, handelsby og regionhoved stad.
I Hønefoss sentrum skal estetiske løsninger for nybygg og ombygging vektlegges høyt. Det
skal etterstrebes aktive, åpne fasader. Privatiserende løsninger som svalganger og
innglassing av balkonger bør unngås.
Arealbruk i områder avsatt til sentrumsf ormål i kommunens tettsteder skal bygge opp under
tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels - , service - og kulturtilbud skal
lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål.
Plasskrevende handel skal ikke etableres i sentrumsområdene.
Det tillates ikke etablering av kjøpesenter utenfor sentrumsområdene.

§ 6.4

Forretninger (pbl. §§ 11 - 9 og 11- 10)
Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av
eksisterende forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens
arealdel.
Ved regulering kan d etaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m2 BRA salgsareal etablere s i
større områder for boligbebyggelse med minimum 200 boenheter, innen en radius på 2,0
km.

§ 6.5

Offentlig eller privat tjenesteyting (pbl. §§ 11- 9 og 1 1- 10)
Formålet omfatter forskjellige former for offentlig eller privat tjenesteyting, som for eksempel
skole, barnehage, helseinstitusjoner, kulturtilbud, kirke/annen religionsutøvelse,
administras jon og konsulentvirksomhet .
Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og dokumenteres tilstrekkelige, gode og
solfylte leke - og oppholdsareal er egnet for variert fysisk aktivitet for aktuelle alders - og
brukergrupper.
Terreng og stedtypisk vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, og hoved delen av
arealene skal være sammenhengende og ha en hensiktsmessig form.
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§ 6.6

Fritids- og turistformål (pbl. § 11 - 9 nr. 1)
For områder avsatt til fritids - og turistformål kreves det utarbeiding av reguleringsplan
dersom virksomheten endres eller utvides.
For campingplasser avsatt i kommuneplanens arealdel som ikke er regulert i egne planer
gjelder følgende: Enhetene (campinghytte/ - vogn) skal ha en minimumsavstand på 3 meter.

§ 6.7

Råstoffutvinning, masseuttak og mottak (pbl. §§ 11 - 9 og 1 1- 10)
Ved etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseuttak og - mottak skal det
utarbeides reguleringsplan. Reguleringsplanen skal inneholde omfang, utførelse og
tidsbegrensninger. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner, både i plan og
snitt. Det skal og så foreligge dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk vurdering,
biologisk mangfold (naturkva liteter), kulturminner, støy, støv og trafikk. Andre tema som kan
være aktuelle vurderes særskilt i hver sak. Uttaksvolumet s kal vises og angis i
reguleringspla n. For større masseuttak og mottak kan det kreves kompensasjon for
utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav om
rekkefølgebestemmelse.
Fortrinnsvis skal utvidelse av eksisterende masseuttak prioriteres fremfor å åpne n ye.
Ved utvidelse av eksisterende masseuttak skal det utvides i areal, fremfor utvidelse i dybden.

§ 6.8

Næringsvirksomhet (pbl. §§ 11- 9 og 1 1- 10)
Formålet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet som
ikke er angitt som eget formål.
Treningssentre kan etableres innenfor næringsområder.

§ 6.9

Idrettsanlegg (pbl. §§ 11- 9 og 1 1- 10)
Formålet omfatter større anlegg som skibakker, golfbaner, stadioner, skytebaner og
lignende.

§ 6.1 0 Andre typer bebyggelse og anlegg (pbl. §§ 11 - 9 og 1 1- 10)
Formål et omfatter kommunaltekniske anlegg etter pbl. kapittel 18, som vann- og
avløpsanlegg, støyvoller, godsterminal, godslager, energianlegg, fjernvarmeanlegg, vannog avløpsanlegg, vannforsyningsanlegg, renovasjonsanlegg, øvrige tekniske an legg,
telekommunik asjonsanlegg , små vannkraftverk og lignende.

§ 6.1 1 Grav- og urnelund (pbl. §§ 11 - 9 og 11- 10)
Formålet omfatter gravplasser som går inn under lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven), samt nødvendige bygg for anlegg av grav- og urnelund, herunde r
krematorium.

§ 7 Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl. §§ 11- 9 og 11- 10)
§ 7.1

Bane
Formålet omfatter ulike baneformål som trase for jernbane, stasjons - /terminalbygg,
holdeplass/plattform, tekniske bygninger/konstruksjoner samt annen banegrunn ( tekniske
anleg g og grøntareal).
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§ 7.2

Lufthavn
Formålet omfatter lufthavn med landingsbaner, terminalbygg, hangarer, samt landingsplass
for helikopter.

§ 7.3

Parkeringsanlegg
Formålet omfatter rasteplass, parkerings plass og parkeringshus/ - anlegg.

§ 8 Forsvaret
Forsvaret kan selv fatte vedtak om utbygging og virksomhet innenfor eget arealformål.

§ 9 Grønnstruktur og friområder (pbl. §§ 11- 9 og 11- 10)
I områder avsatt til grønnstruktur tillates kun bygge - og anleggstiltak som bygger opp under formålet.
Søknad om tiltak ved elvekanten, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med statlige
myndigheter og organisasjoner som blir berørt. Bestemmelsene i § 11.1.1 (Småbåthavner) gjelder.
Eksisterende grønnstruktur bør bevares. Ved ny utvikling i områder bør det ett erstrebes å tilrettelegge
for sammenhengende grønnstruktur som naturområder, parker, turdrag og friområder.
Friluftsområder skal utformes så de tilrettelegges for alle. De skal ha en hensiktsmessig beliggenhet,
og skal ha kvaliteter som sikrer rekreasjon og lek. Det kan oppføres bygninger som er i tråd med
formål og som er tilrettelagt til bruk for allmennheten.

§ 10

Landbruks - , natur - og friluftslivsformål (LNF)
(pbl. §§ 11- 9 og 11- 11)

§ 10.1 Bygge - og anleggstiltak i LNF (§ 11 - 7, nr. 5)
I landbruks - , natur - , og friluftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge - og
anleggstiltak som er nødvendige for landbruks - , natur - og friluftsformål, samt for
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden
næring . Forhold beskrevet i § 5.1 4 skal hensynstas.
Det tillates ikke nedbygging av dyrka mark.
Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, kan det tillates
oppføring av é n kårbolig, om det ikke finnes på gården fra før.
Oppføring av ny bolig - eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse
av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.
Det tillates etablering av mindre kraft - /telefonledninger for boliger og stedbunden næring,
kommunikasjons master og tiltak i forbindels e med kommunaltekniske anlegg.
Utspillstillatelse for avløpsanlegg til godkjent bolig/fritidsbolig krever ikke dispensasjon.

15

RINGERIKEKOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREALDEL
PLANBESTEMMELSER

Retningslinje til § 10.1
Alle søknader om tiltak som er i strid med § 10.1 ( i LNF- områder) skal behandles som
dispensasjonssøknader.Det skal foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon,
og det er en forutsetning at tiltakene ikke vil være til ulempe for landskaps- , natur- , og
friluftsverdier.
Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av eksisterende boliger i LNF- områder
(gjelder ikke boliger tilknyttet gårdstun), er det en forutsetning at samlet areal ikke overstiger 200
m2 BYA, og at utnyttingsgraden til boligeiendommen ikke overstiger 15 % BYA.
Dersom det gis dispensasjon for ny be byggelse eller utvidelse av bebyggelse på
fritidseiendommer i LNF- områder, er det en forutsetning at samlet størrelse på bebyggelse ikke
overstiger totalt 1 20 m² BRA. Inkludert i dette arealet kan det bare være totalt to bygninger, ei
hytte og inntil ett uthus på maksimalt 20 m² BRA.
Det tillates ikke bruk, eller innredning til varig opphold i garasjer eller uthus.
Ved gjennomoppbygging etter brann kan det åpnes opp for at utnyttelsesgraden til tidligere lovlig
bebyggelses legges til grunn.
I husklynger med overvekt av boliger, kan det vurderes å tillates bruksendring fra fritidsbolig til
bolig. Ved bruksendring skal forhold som adkomst og skoleveg vurderes spesielt.
Det tillates ikke bruksendring mellom fylkesvegen i Åsa og Steinsfjorden.
Innenfor LNF- formålet kan det gis dispensasjon for etablering av spredt ervervsbebyggelse,
dersom denne har funksjon som binæring i landbruket eller vurderes å ha stor betydning for
sysselsetting i området.
Det tillates ikke etablering av spredt ervervsbebyggelse langs hovedvegnettet.

§ 11

Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsone
(§§ 11- 9 og 11- 11)

§ 11.1 Byggeforbud i 100 - meterssonen (pbl. § 1- 8)
I 100 - metersonen o g ved angitt byggegrense mot vann og vassdrag tillates ikke tiltak jf. p bl.
§§ 1- 6 etter 20 - 1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, i, j, k, l og m, 20 - 4 og 20 - 5.
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Retningslinje til § 1 1.1
Alle søknader om tiltak i strandsone behandles som dispensasjonssøknader.Det skal foreligge
svært tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon. Forutsetning er at tiltakene ikke vil
være til ulempe for allmennheten, landskap- , natur- , og friluftsverdier.
Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av e ksisterende boliger i 1 00 meterssonen langs vann og vassdrag med årssikker vannføring, er det en forutsetning at samlet
areal ikke overstiger 1 50 m2 BYA. Det kan ikke tillates mer enn ett uthus på 20 m2 BRA, og en
garasje på 50 m2 BRA.
Dersom det gis dispensasjon utvidelse av fritidsboliger i 100 - meterssonen, er det en forutsetning
at bygget ikke overstiger 50 m² BRA. Tilsvarendefor ett uthus på maksimalt 1 0 m² BRA.
Utvidelse av bygningsmasse bør legges bort fra vannet.

§ 11 .1 .1 Småbåthavn
Landfaste brygger og flytebrygger/badebrygger som er åpne for allmennheten og
tilrettela gt for allmenn bruk og fe rdsel, kan tillates. Brygger og flytebrygger/
badebrygger kan tillates etter godkjent byggesøknad eller reguleringsplan. For
brygger med mer enn to båtplasser eller flate større enn 1,8 x 4,0 m, kreves det
reguleringsplan. I behandling av byggesøknaden eller i reguleringsplanprosessen
skal prinsippene og retningslinjene i «Bryggeveileder Ringerike kommune» følges,
herunder soneinndelingene for ulike bryggetyper langs elvene i Hønefoss.

§ 11 .1 .2 Vann og vassdrag
I vann og vassdrag til lates det ikke utført tiltak jf. pbl. §1 - 6. Det kan ikke oppføres
anlegg eller igangsettes virksomhet som kan gi fare for forurensning.

§ 12 Hensynssoner (pbl. § 11- 8)
§ 12.1 Hensynssoner (pbl. § 11- 8 a)
§ 12.1 .1 Nedslagsfelt for drikkevann H110 (Væleren)
I sone H110 er all aktivitet og tiltak som kan medføre fare for forurensning av
d rikkevannskilden , ikke tillatt.

Retningslinje til § 1 2.1 .1
Som aktivitet og tiltak innebefattes vegutbygging, masseuttak og planering selv om det
måtte være ledd i landbruksnæringen.

§ 12.1 .2 Område for grunnvannsforsyning H120
Innenfor nedbørsfeltet for drikkevann er det forbudt med tiltak som kan forurense
drikkevann.

§ 12.1 .3 Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass H130
Innenfor området angitt som sikringssone H130 skal det ikke oppføres bebyggelse .
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§ 12.1 .4 Andre sikringssoner H190
Innenfor omr ådet angitt som sikringssone H190 skal det ikke oppføres bebyggelse.
På Eggemoen gjelder et generelt byggeforbud om å bygge så høyt at det kan komme
i konflikt med militære installasjoner. Det tillates ikke etablering av bygg med direkte
innsyn til Forsvarets bygninger eller tekniske installasjoner. Generell hensynssone er
100 meter , med tilleggskrav for spesielt utsatte eller kritiske områder. Det er forbud
mot etablering av virksomhet som i seg selv kan utgjøre e n tru ssel for Forsvaret. Det
tillates ikke etablering av virksomhet som er spesielt sensitiv i forhold til Forsvarets
virksomhet.

§ 12.2 Faresoner (pbl. §§ 11 - 8 a og 28 - 1)
§ 12.2.1 Ras- og skredfare H31 0
Innenfor områder angitt som hensynssone H310 skal det , i forbindelse med
arealplanlegging og søknad om tiltak , redegjøre s for nødvendige sikringstiltak av
fagkyndig i tråd med byggeteknisk forskrift.

§ 12.2.2 Flomfare H320
Innenfor område angitt som hensynssone H320 skal det , i forbindelse med
arealplanlegging og søknad om tiltak , rede gjøres for nødvendige sikringstiltak, av
fagkyndig i henhold til byggeteknisk forskrift (TEK17 § 7 - 2, sikkerhet mot flom).

§ 12.2.3 Skytebane H360
Sikkerhetssoner skal avgrenses jf. forskrift om anlegg av, kontroll med og
god kjenning av sivile skytebaner.

§ 12.2.4 Høyspenni ngsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370
Innenfor område angitt som hensynssone (H370 ) må eventuelle bygninger etableres
med avstander til kraftledningen , slik at en overholder krav etter regelverk under el tilsynsloven (LOV- 2009 - 06 - 19- 103) , forvaltet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap.

§ 12.2.5 Krav vedrørende infrastruktur H410
Følgende tiltak som ligger innenfor område for fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6.
november 2002 etter energiloven, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget:
•

Nye og eksisterende bygninger over 1 000 m² bruksareal (BRA),

•

Områder med samlet utbygging eller ombygging på
over 1 000 m2 bruksareal (BRA)

Tilknytningsplikten innebærer ikke at en kunde trenger å kjøpe eller bruke fjernvarme .

§ 12.3 Retningslinjer for sone med angitte særlige hensyn
(pbl. §§ 11- 8 og 1 1- 9 nr. 6)
§ 12.3.1 Hensyn friluftsliv H530
Innenfor hensynssone H530 bør det, av hensyn til sikring av viktige friluftslivskvaliteter,
ikke tillates tiltak som hindrer tilgang og bruk av området til friluftsliv.
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§ 12.3.2 Bevaring kulturmiljø H570
Innenfor hensynssone H570 skal det legges særlig vekt på å ivareta kulturmiljøenes
særpreg. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene skal det dokumenteres at
kulturmiljøets kvaliteter og stedsidentitet blir ivaretatt.
I plansaker so m berører registrerte kulturminner , bør det utføres en kulturhistorisk
stedsanalyse som dokumenterer områdekarakter, bebyggelsesstruktur og
karakteristiske trekk ved bebyggelsesmønster, høyder og volum.
I plansaker som berører registrerte kulturminner , bør det utarbeides ulike prinsipielle
alternativer for vern som en del av planforslaget.

§ 12.3.3 Hensyn mineralressurser H590
Innenfor hensyns sone H590 er det forbudt å bygge og/eller anlegge tiltak som
ødelegger eller vanskeliggjør fremtidig utnyttelse av mineralforekomster .

§ 12.4 Båndleggingssoner
§ 12.4.1 Båndlegging etter lov om naturvern H720_N
Områdene er båndlagt etter lov om naturvern og naturmangfoldloven. Tiltak (arbeid,
anlegg eller virksomhet) innenfor båndlagte områder skal, før de iverksettes,
forelegges til uttalelse for vedkommende myndighet.

§ 12.4.2 Båndlegging etter lov om kulturminner H730_N
Bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved vedtak etter kult urminneloven , skal
forvaltes iht. bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan og bygningsloven.

§ 12.4.3 Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner
(Markalova) H735_N
Innenfor Marka kan det kun tillates tilt ak som er ledd i tradisjonell landbruksdrift.
Øvrige bygge - og anleggstiltak er forbudt. Det tillates ikke oppføring av nye bygg eller
fradeling til slikt formål.
I området rundt Ringkollen tillates mindre tiltak som er ledd i videreutvikling av
friluftsanleggene. Ved større og vesentlige tiltak kreves planprosess.

Retningslinje til § 12.4.3
Dersom det skal gis dispensasjon for bygge- og anleggstiltak i marka, må saken forelegges
fylkesmannenog eventuell annen direkte berørt statlig eller regional myndighet til uttalelse.
Etter vurdering, og d ersom overordnet myndighet ikke uttaler seg mot dispensasjon for å
utvide hytter i marka, kan det gis dispensasjon. Hytte skal ikke overstige 60 m² BRA.
Tilsvarendekan det tillates ett uthus på maksimalt 1 0 m² BRA. Det kan etter en konkret
vurdering tillates at uthusfunksjoner som lagring av blant annet ved og utstyr og toalett,
legges inn i hytte.
I de deler av Marka som er tilnærmet uberørt av hytter, tillates det ikke å øke bruksareal eller
å endre byggestil.
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§ 12.4.4 Båndleggingssone i påvente av ny plan (pbl. §1 1 - 8 d)
I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med
båndle ggingen. Aktuell myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk.
Båndleggingssone for vedtak etter plan - og bygningsloven H 71 0_F1- 2:

H710_F1: Fellesprosjektet - Ringeriksbanen og E16
Hensynssone i påvente av reguleringsplan.

H710_F2: Områderegulering Hønefoss
Hensynssone i påvente av reguleringsplan.
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1 Samla vurdering
I denne rapporten er alle innspill med samla konsekvensvurdering «liten/ingen negativ
konsekvens» presentert . I tillegg presenteres områder som etter en ny vurdering av
kommunens administrasjon er vurdert til å ha så negative konsekvenser at vi har valgt å ta
dem ut. De står presen tert i denne rapporten for å synliggjøre grunnlaget for den nye
vurderinga. Av alle forslagene som presenteres i rapporten er 20 forslag om framtidig bolig,
fire forslag om framtidige næringsområder, tre forslag om utvidelse av masseuttak, to
forslag om fritidsbebyggelse, og ett forslag om utvidelse av camping plass (fritids - og
turist formål) .

1. 1 Konsekvensutredning
Bolig
En stor del av områdene hvor det foreslås framtidig bolig er i allerede eksisterende
tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte tetts tedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby,
Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne utbyggingen/fortettingen er etter
kommunens oppfatning i tråd med overordna føringer om samordna bolig - , areal - og
transportplanlegging, herunder statlige planretningslinj er og regionale planer. Dette gjelder
i mindre grad for områdene B28 «Åsa»og B1 «Nakkerudgata». Områdene ligger imidlertid i
tilknytning til eksisterende mindre tettsteder, og vil bidra til å opprettholde et
befolkningsgru nnlag. Forslag B1 «Nakkerudgata» ligger i nærheten av Rv. 35 med god
kollektivforbindelse mot Hønefoss og Drammen. B28 «Åsa»har et mer begrenset
kollektivtilbud mot Hønefoss, hvilket betyr at reiser til og fra dette området i større grad vil
være bilbasert.
De resterende forslagene til boligområder er i stor grad tilknyttet eksisterende tettsteder
med nødvendig teknisk og sosial infrastruktur. For områdene der støyproblematikk kan
være en utfordring må dette løses som en del av en eventuell reguleringsprosess. De fleste
boligforslagene har samlet sett begrensede konsekvenser, med lite dyrk bar mark som
foreslås omdisponert . Alt i alt gir det totale antallet innspillsområder for framtidig bolig med
liten eller ingen negativ konsekvens en god fordeling av nye boligområder og fortetting.

Nær ing
De tre forslagene til framtidige næringsområder ligger i tilknytning til eksisterende
næringsområder , og har overordnet sett få negative konsekvenser. Områdene skaper ikke
nye transportbehov til områder som ikke har dette i dag, utover en økning av arbeidsplasser
i de angitte områder og transport til og fra disse. For området i tilknytning til
«Miljøregistrering i skog» ( MiS ) vil avgrensning reduseres slik at dette området ikke berøres,
samt at buffersone sikres .

Masseuttak
De tre forslagene om utvidelse av masseuttak er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel,
hvor det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. Ringerike kommune har store
grusress urser av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en videreutvikling av
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eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre foreslåtte
områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av masseuttak
kreves reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser vil da behandles i større
detalj .

Fritidsbebyggelse
Forslaget om fritidsbebyggelse innebærer utvidelse/fortetting av et allerede eksisterende
hytteområde. Forslaget anses å ha få negative konsek venser.
Forslag FT1 «Utvidelse Buttingsrud camping» vil bidra til økt sikkerhet mot flom ved å flytte
og utvide virksomheten høyere i terrenget og dermed redusere sjansen for at viktig
infrastruktur for anlegget går tapt ved eventuelle flomhendelser.

Trafikk og kollektivtransport
Når det gjelder trafikkbelastningen på veinettet i kommunen er innspillsområdene relativt
jevnt fordelt på de ulike tettstedene , og d en totale trafikkøkningen for alle boligområdene er
beregnet til omtrent 1 800 ÅDT. Ringerike kommune tar forb ehold om at beregningene er
gjort på et detaljnivå som er tilpassa kommuneplannivå, basert på størrelsen på de enkelte
innspillsområdene. Detaljregulering av de enkelte områder vil kunne føre til avvik fra
beregnet økning i ÅDT.
Den økte trafikken vil i varierende grad belaste riks - og fylkesveinettet, i hovedsak Fv. 241 og
163 for Haugsbygd, Fv. 1 74 for Heradsbygda, E16 for Hallingby, Nes i Ådal og Ringmoen,
Rv. 35 for Ask, Tyristrand og Nakkerud , samt kommunalt lokalveinett innenfor de ulike
områdene. Trafikk fra Haugsbygd, som får den største veksten i trafikk med en økning på
560 ÅDT, vil i stor grad ledes mot krysset Vesterngata/Hønengata, og kommunen har derfor
foreslått rekkefølgebestemmelse for dette krysset i planbestemmelsene. Nye områder i
Heradsbygda, samt områder i tilknytning til Hønengata, genererer også samlet sett en del
trafikk (1 08 ÅDT for Heradsbygda og 1 91 ÅDT for Hønengata), men denne fordeles på flere
kryss og vil ikke gi den samme økning i trafikkbelastning på enkeltkryss som trafikken fra
Heradsbygda.
Ask, Tyristrand, Nakkerud, Hallingby, Nes i Ådal og Åsa har sparsomt kollektivtilbud p.t. og
legger i større grad opp til bilbasert transport, men hovedvekten av de foreslåtte
boligområdene ligger imidlertid i områder som i dag enten er sentrumsnært eller har gode
bussforbindelser . Flertallet av foreslåtte boligområder utenfor Hønefoss ligger i Haugsbygd
og Heradsbygda , og begge disse tettstedene har p.t. to bussavganger i timen til og fra
Hønefoss mesteparten av dagen . I mange av områdene er det også godt utbygd gang - og
sykkelveinett. I tillegg vil Ringerike kommune benytte seg av muligheten til å stille krav om
rekkefølgebestemmelser for gang - og sykkelvei der d ette ikke allerede er på plass og
vurderinger tilsier at det må opparbeides. Ringerike kommune mener på bakgrunn av disse
vurderingene at målet om å begrense vekst i persontrafikk med bil og begrense økning i
CO 2- utslipp er oppnåelig også med utbyggingen som presenteres i denne utredninga.
Alt i alt vurderes innspillene samla sett å være i tråd med overordna føringer og planer, og
uten særskilte overordna konsekvenser utover det som gjelder enkeltvis for hvert område.

2

RINGERIKEKOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNINGAV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER

1. 2 Risiko - og sårbarhetsanalyse
Støy
Fortetting i sentrale områder innebærer i mange tilfeller at områdene er berørt av støy fra vei
og bane i mindre eller større grad. Dette vil i de fleste tilfeller la seg løse gjennom avbøtende
tiltak, me n det er viktig at støyfaglige utredninger blir gjort ved detaljreguleringer, slik at
nødvendige sikringstiltak gjennomføres.

Grunnforhold
Mange av de vurderte områdene ligger under marin grense og på marine avsetninger.
Grunnforholdene er i flere områder uavklarte, og i enkelte områder er det usikkerhet rundt
områdestabiliteten. Ved detaljregulering må det gjøres vurderinger av grunnforhold, og der
vurderingene tilsier det må det gjøres geotekniske grunnundersøkelser.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet for myke trafikanter er også gjennomgangstema for mange områder, og
vurderinger av gode, trafikksikre forbindelser for gående og syklende må gjøres i
reguleringsprosessene. Dette vil også bidra til å øke andelen gående og syklende.
Utover de nevnte forhold har det ikke blitt identifisert alvorlige overordna risiko - og
sårbarhetsforhold i tilknytning til innspillene.
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2 Innledning
Ringerike kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen for perioden 201 8- 20 30 .
Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel bl e påbegynt i 201 3 . Det ble da sendt
inn 99 innspill til ulike arealformål. Kommunen engasjerte COWI AS i arbeidet med grovsiling
og konsekvensutredning av innspill til nye utbyggingsområder. I COWIs grovsiling ble 65
områder utvalgt til en grundigere konse kvensutredning. På bakgrunn av COWIs
konsekvensutredning, innkomne merknader, innsigelser og egne vurderinger er 42 av
områdene tatt ut. I tillegg er noen av innspillsområdene delt opp, hvorav noen deler er tatt ut
og andre deler er med videre.
I etterka nt av høring og offentlig ettersyn har kommunen mottatt merknader på kvaliteten av
ROS- analysen som er gjort i forbindelse med konsekvensutredningen av innspillsområder.
Kommunen har derfor revidert konsekvensutredningen og gjort en grundigere analyse av
risiko og sårbarhet for alle innspillområdene som ble videreført etter
konsekvensutredningen. I forbindelse med denne revisjonen har kommunen tatt ut
ytterligere noen områder, med bakgrunn i nye vurderinger og informasjon som ikke
framkom i opprinnelig kons ekvensutredning.
For konsekvensutredningene og ROS- analysene er det benytta et metodeopplegg som
sikrer at plan - og bygningslovens krav til utredninger er tilfredsstilt. Fokus har vært på
vesentlige virkninger på det overordna nivået kommuneplanen er på.
Alle arealendringene som inngår i konsekvensutredninga er gitt en vurdering når det gjelder
naturmessige og samfunnsmessige konsekvenser, samt en overordna ROS- analyse med
fokus på naturfare, teknisk og sosial infrastruktur og virksomhetsrisiko. Vurdering ene som er
gjort bygger på kunnskap i tilgjengelige databaser som beskrevet i kildelista. Kommunen
har i tillegg vurdert innspillene opp mot egen arealbruksstrategi.
Merk: avgrensningene som er vist i denne konsekvensutredning a er ikke endelige. Endelige
o g tilpassa avgrensninger er vist i plankartet.
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2. 1 Metodikk
2.1 .1 Generelt
I henhold til p lan- og bygningsloven skal planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn konsekvensutredes. På kommuneplannivå er det særlig virkningene av foreslåtte
utbyggingsstrategier og av de samlede virkninge ne av planens arealendringer som skal
utred es. Men også alle nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende
byggeområder må utredes.

2.1 .2 Konsekvensvurdering
Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpassa plannivået, være
beslutningsrelevant og basere seg på foreliggende kunnska p. I tråd med forskrift om
konsekvensutredning skal planer som har vesentlig virkning konsekvensutredes, og dermed
er det også planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. Kommuneplanens
arealdel har ikke til hensikt å beskrive konkrete løsning er for detaljutforming og effektene av
disse.
Drøftinger av konsekvenser av forslag til endra arealbruk er gjort med utgangspunkt i
relevante nasjonale retningslinjer, fylkesplaner, sam t kommuneplanens samfunnsdel.
De enkelte innspillene er vurdert ut fra temaene som er listet opp i tabellen under. Disse er
basert på temaer som er omtalt i planprogrammet, samt en videreføring av temaer og
vurderinger fra grovsili ngen. For hvert tema er det under de enkelte innspillene gjort en
vurdering for å komme fram til hvilken konsekvens tiltaket vil ha. Tabellen under beskriv er
hva som betegnes som liten/ ingen, middels og negativ konsekvens for temaene.
Tema
Forhold til
overordna planer :
kommuneplanens
samfunnsdel og
øvrige regionale
og nasjonale
føringer
Teknisk og sosial
infrastruktur

Trafikksituasjon

Liten/ ingen negativ
konsekvens
I tråd med føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og
øvrige overordna
planer.

Middels negativ
konsekvens
Delvis i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og /
eller øvrige overordna
planer.

Stor negativ
konsekvens
Ikke i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen
eller øvrige
overordna planer.

God kapasitet / ingen
store kostnader knyttet
til infrastruktursom
følge av tiltaket.

Krever noe utbygging
av infrastruktur.
Omfang for
infrastrukturmå
vurderes i forhold til
behov for tiltaket som
foreslås.

Tiltaket medfører
større utbygging av
teknisk og / eller
sosial infrastruktur,
som ikke står i
forhold til størrelsen
eller behovet for
tiltaket.

Med fører mindre
økning i trafikk (< 100
ÅDT), og/eller utløser

6
Medfører økning i
trafikk (100 – 300
ÅDT), og/eller kan

Medfører stor økning
i trafikk (> 300 ÅDT),
og/eller vil utløse
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Naturmangfold
og vassdrag

Ingen kjente lokaliteter
blir berørt.

medføre behov for
utbedring av vei og
G/S - vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT
Terrenginngrep og /
eller tiltak som gir noe
negativ
landskapsvirkning.
Noe inngrep i viktige /
verdifulle lokaliteter.

Kulturmiljø

Ingen kjente
kulturminner blir
berørt.

Noen kjente mindre
viktige kulturminner
går tapt.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet.
Ikke dyrka mark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsl iv/barn og
unge/universell
utforming

Gangavstand til
sentrum / skole.
Nærhet til friområder.
Gode boforhold.
Universeltutformet.
Ingen negativ virkning
for eksisterende
friområder.

Mindre områder dyrka
eller dyrkbar mark går
tapt. Vanskelig
tilgjengelig skog av
høy bonitet.
Litt lengre avstander,
forhold som er noe
negativt for bomiljø og
/ eller negative
konsekvenserfor
eksisterende
friområder.

Bussholdeplass
og – tilbud

Kort vei til
bussholdeplass (<400
meter) og/eller
busstilbud som
muliggjør f.eks.
pendling til og fra jobb
med buss

Noe lenger vei til
bussholdeplass (400600 meter) og/eller
busstilbud som
vanskeliggjørpendling
til og fra jobb.

Lang vei til
bussholdeplass
(>600 meter)
og/eller få
bussavganger, ikke
mulig å pendle med
buss til og fra jobb.

Ingen kjente faktorer
som utgjør en
naturfare. God avstand
til vassdrag, fravær av
marin leire i grunnen,

Marin leire i grunnen,
ukjent stabilitet. Bratte
skråninger. Nærhet til
elv. Behov for
ytterligere

Kjente fareområder
for kvikkleire eller
skred i bratt terreng.
Innenfor flomsone for
200 - årsflom. Stor

Landskapsbilde

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

ikke behov for
utbedring av vei, G/S vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT
Liten eller ingen nær /
fjernvirkning.Små
terrenginngrep.

behov for utbedring
av vei og G/S - vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT
Stor negativ
landskapsvirkning.

Viktige / verdifulle
lokaliteter får store
negative virkninger
eller går tapt.
Kjente viktige
kulturminner /
kulturmiljøfår store
negative virkninger
eller går tapt.
Dyrka eller dyrkbar
jord og / eller skog av
høy bonitet går tapt.

Tiltaket vurderes som
negativt med tanke
på folkehelse /
bomiljø / nærmiljø /
friluftsliv/ barn og
unge / universell
utforming
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Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

slake skråninger, ikke
påvist radon.
Lite trafikk (< 4000
ÅDT), god sikkerhet
for alle trafikanter –
f.eks godt G/S - veinett,
oversiktlige kryss, god
veistandard, ingen
ulykker

undersøkelser,
avbøtende tiltak.
Middels trafikk (48000 ÅDT),
akseptabel sikkerhet
for biler og myke
trafikanter – f.eks god
veistandard, G/S - vei,
få ulykker

Utenfor støysone,
ingen påvirkning.
Ingen fare for grunn/vann/luftforurensning,

Innenfor gul støysone.
Ukjent/middels fare for
grunn- /vann/luftforurensning.

radonfare. Høy risiko
for ulykker.
Høy (8- 12000 ÅDT)
eller svært høy
(> 12000 ÅDT) trafikk
kombinert med lite
sikkerhet – f.eks
smale veier, farlige
kryss,
ulykkesstrekning,
mangel på G/S - vei
Innenfor rød
støysone, stor
støypåvirkning.Stor
fare for grunn- /vann/luftforurensning.

Basert på de temavise konsekvensvurderingene er det gitt en samlet vurdering for hvert
innspill. Tabellen under beskriver hva som legges til grunn for samlet sett å vurdere at et
tiltak har liten/ ingen, middels eller stor negativ konsekvens.
Liten/ ingen negativ
konsekvens
Middels eller usikker
negativ konsekvens
Stor negativ
konsekvens

Positivt tiltak for Ringerike kommune. I tråd med føringene i den
vedtatte samfunnsdelen av kommuneplan. Ingen eller få negative
konsekvenser.
Middels eller uavklarte konsekvenserinnenfor flere tema.
Viktige verdier går tapt.
Tiltaket er ikke i tråd med overordna planer.
Samfunnsnyttenveier ikke opp store negative konsekvenser.

Beslutningene knyttet til kommuneplanens arealdel gjelder i hovedsak avklaring av
arealformål, og denne konsekvensutredningen baseres derfor på kunn skap som er
tilstrekkelig for å avklare hva de aktuelle arealene skal brukes til. Vurderingene som er gjort
er tilpassa det overordn a nivået, og det vil være mange nyanser innenfor de ulike fargene.
Dette synliggjøres i beskrivelsene av de enkelte områdene. Stor negativ konsekvens for ett
av temaene kan gi stor negativ konsekvens for innspillet som helhet, avhengig av områdets
størrelse og del av området som bl ir berørt.
Ved reguleringsplaner er det dokumentasjonskrav knytta til flere av de ovennevnte temaene.
Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap. II og
kulturminnelovens § 9, samt at det skal utarbeides risiko - og sårbarhe tsanalyse med omtale
av blant annet flom - og skredfare. Det betyr at temaer som vurderes i denne utredningen,
uavhengig av utfall, også skal beskrives i nærmere detalj ved en eventuell reguleringsplan.
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Avbøtende tiltak
Som en del av en planprosess kan det gjøres tilpasninger av et prosjekt for å redusere
eventuelle negative konsekvens er. Denne konsekvensutredningen på kommuneplan nivå
har ikke lagt til grunn eller gått i detalj på mulige avbøtende tiltak. For innspill som tas inn i
kommuneplanens arealdel, må man i det videre planarbeidet vurdere avbøtende tiltak som
kan redusere de negative virkningene som er påpekt i denne konsekvensutredningen .
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2. 2 Kunnskapsgrunnlag
Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og faglige databaser. Temakart på
kommunens nettside har vært brukt, samt temautredninger som er utarbeidet i forbindelse
med kommuneplanrevisjonen. Det er i tillegg brukt faglig skjønn og lokalkunnskap.
Vurderingene baserer seg i all hovedsak på eksisterende kunnskap. Gjeldende
kommuneplan er også en viktig del av kunnskapsgrunnlag et i planprosessen.
Følgende datagrunnlag blitt brukt:
Aktsomhetskartfor jord- og flomskred (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet
Aktsomhetskartfor radon (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/
Aktsomhetskartfor flom (som WMS- tjeneste i kommunens karttjeneste):
http://www.kart.ringerike.kommune.no
Kvartærgeologisk kart (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
Kart over marin grense og kartlagte kvikkleiresoner(NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire
Kart over skredhendelser (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=SkredHendelser
Kommunens kart over støysoner langs veinett:
http://www.kart.ringerike.kommune.no samfunnssikkerhet

støy

Statens veivesens veikart (for trafikkmengder, ulykkespunkteretc.):
https://www. veivesen.no/veikart/ veikart
Ringerike kommune - Kommuneplanens samfunnsdel
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig- og eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Gjeldende - kommuneplan/
Ringerike kommune - Gjeldene kommuneplan, arealdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig- og eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Gjeldende - kommuneplan/
Ringerike kommune - Masseforvaltning– temautredning
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig- og eiendom/Plansaker/Utredninger- og - analyser/Masseforvaltning--- temautredning/
Kulturminnesøk,Riksantikvaren
http://www.kulturminnesok.no
NIBIO – Kilden
http://kilden.skogoglandskap.no/
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Miljøstatus
http://www. miljostatus.no/kart/
Artsdatabanken
http://artskart. artsdatabanken.no/Default.aspx
Statens kartverk – Norgeskart
http://www. norgeskart.no/
Ringerike kommune, kart
http://kart.ringerike.kommune.no
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3 Vurdering av forslag til arealbruksendringer
3. 1 Nes i Ådal
3.1 .1 01 – Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal (F1)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Fritidsbebyggelse
12 daa
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse: Området ligger mellom E16 og Begna, rett sør for bebyggelsen i Nes.
Avstand til Begna ca. 100 m, og avstand til E16 ca. 230 m.

Samla vurdering
Området innebærer utbygging av hyttefelt i nærheten av Nes sentrum, i et
område som ikke er bebygd fra før. Nes i Ådal er et prioritert lokalsamfunn.
Utbygging beslaglegger skog av høy bonitet. Det mangler noe G/S - vei langs
E16. Negativ virkning for jord- og skogbruk. Kan være utfordring knyttet til
nærhet til renseanlegg.

Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.Relativt nært Nes sentrum.

Konsekvenser
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Teknisk og sosial
infrastruktur

Planlagt nytt vannverkog renseanlegg vil gi
tilstrekkelig V/A - kapasitet. Nytt renseanlegg bygges
nordøst i det foreslåtte hytteområdet. Mangler G/S forbindelse ca. 1 70 m langs E16, retning Nes. Dette
er ikke vurdert som nødvendig pga. formål som
fritidsbebyggelse.

Trafikksituasjon

Antas å gi en økning på ca. 30 ÅDT (hyttefelt,
genererer ikke like mye trafikk som boligområder).
Adkomst fra Ådalsveien(privat). Trafikken ledes ut på
Ådalsveien, så E16 som pr. i dag har ÅDT 2600.

Landskapsbilde

Vurderes å gi liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente store verdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente.

Jord - og
skogressurser

Skog, høy og særs høy bonitet. Dyrkbar jord, Aområde i jordfaglig vurdering.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til elv og friluftsområder. Flatt. Ca. 1,5 km til
sentrum, skole, butikker mm. Utenfor gul støysone.
Nærhet til renseanlegg kan gi luktproblemer.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 500 meter gangavstand. Lite busstilbud – få
daglige avganger, betjenes av Brakar og
Valdresekspressen.

ROS- analyse
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetninger(sand, grus, blokk). Det er
ingen kjent skredfare. Området er vist med usikker
aktsomhetsgrad for radon. Området ligger i nærhet til
elv og delvis innenfor aktsomhetssone for flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Manglende G/S - vei langs E16 mot Nes, 1 70 meter –
lite trafikksikkerhetfor myke trafikanter. Ellers ingen
kjente farer.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.1 .2 08 – Masseuttak nord for Nes i Ådal (R3)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere masseuttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensningikke angitt
Jesper B. Henriksen
305/1

Beskrivelse: Forslagsstillerforeslo 4 områder til uttak av masser. Fra grovsiling er det vedtatt
at område A skal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor kun område A.
Området ligger nord for Nes i Ådal, vest for E16.
Forslagsstilleropplyser at det har vært drevet grusuttak her siden tidlig på 1900 - tallet.
Usikker avgrensning av innspill.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utvidelse av grustak nord for Nes i Ådal, i en
registrert viktig ressurs. Uttaksvirksomheter allerede etablert, men i et
terreng hvor det er vanskelig å skjule terrenginngrepet. Utvidelse er i tråd
med føringer i kommuneplanens samfunnsdel om å prioritere eksisterende
uttak, men vil beslaglegge noe skog av høy bonitet.
Ved detaljregulering må avgrensning vurderes med tanke på landskapsbilde.
Støy må utredes nærmere. Sikker adkomst må utredes og eventuelt
utbedres (ligger i dag nærme sving på E16).
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av
nye. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
Registrert som viktig grusforekomst med lokal
betydning hos NGU.

Konsekvenser
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Teknisk og sosial
infrastruktur
Trafikksituasjon

Adkomst direkte fra E16 m. ÅDT på 2250 . Nærhet til
EL. Avkjøringer ikke tilpassa tungtrafikk (ikke
svingfelt), dette må utbedres ved detaljregulering.

Landskapsbilde

Ligger i skråning ut mot dalen, nært bebyggelse.
Allerede uttak. Vanskeligå skjerme terrenginngrepet
ved utvidelse.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte verdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Der det ikke er tatt ut masser er det skog av høy
bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærmeste bolighus er nord for E16 , ca. 130 m fra
området. Flere bolighus mellom 3 - 500 m fra området.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ingen bussholdeplasser innen rimelig avstand.

ROS- analyse
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, løsmassene består
av breelvavsetningog tykk morene. Det er ingen kjent
skredfare. Aktsomhetsgrad for radon er vist som
usikker. Det er god høydeforskjellned mot elv, og
dermed utenfor aktsomhetssone flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Risiko knytta til avkjørsel.Dagens løsning ikke egna
for økt trafikk. Veien har lite trafikk, men E16 er
stamvei og mye tungtrafikk må påregnes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Kan føre til økt anleggsstøy og økt trafikkstøy.
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3. 2 Hallingby og Ådal
3.2.1 14 – Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal (FT1)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og dyrka mark
LNF
Næring
140 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse: Området ligger ved E16 og Buttingsrud camping i Ådal. Forslagsstillerønsker å
utvide dagens virksomhet til motsatt side av E16. Bakgrunnen er bl.a. at dagens camping er
sårbar for flom.
Området ønskes omdisponert til næring, i form av kro/motell, camping og fyrhus.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av en etablert campingplass. Det er nært
etablert infrastruktur.Utbygging i skråninga vil være synlig i landskapet, og
det beslaglegger skog og dyrka mark. Landskapsbilde må derfor vurderes
ved videre regulering, samt naturmangfold i området mot bekken i øst. Ved
detaljregulering må også trafikksikkerhetog støy vurderes nærmere, samt
plassering av kryss for adkomst og sikker kryssing av vei.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Økt verdiskaping og produktivitet er et mål i
kommuneplanen, og flere arbeidsplasser i
besøksnæringene er en av strategiene for dette.
Dagens virksomhet har behov ut fra etterspørsel og at
området er flomutsatt.

Konsekvenser
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Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær E16 og kollektivtilbud.Ikke G/S - vei langs E16 –
heller ikke aktuelt pga. lang avstand til annen
infrastruktur. Sikker kryssing for fotgjengere må
utredes ved detaljregulering. Ikke kommunalt V/Aanlegg i området. Adkomst fra E16. Utbyggingen vil
medføre økt trafikk, og behovet for sikker/planfri
kryssing (evt. svingfelt) av E16 mellom områdene nord
og sør for veien må utredes, ref. vegnormal N100.

Trafikksituasjon

E16 passerer gjennom området, og har i dag en ÅDT
på 2800.

Landskapsbilde

Utvidelse av campingplassen oppover skråningen vil
være synlig i landskapet, og skiller seg ut fra øvrig
bebyggelse som i hovedsak ligger nede langs
Sperillen.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk øst for området. MiS- områder i nordøst, langs
med bekken. (MiS – miljøregistreringi skog)

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet. Deler av området er fulldyrka jord
(ca. 14 daa).

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Sperillen. Støy fra E16.
Foreslått område ligger i terreng med stigning.

Bussholdeplass
og - tilbud

Bussholdeplass ved inngangen til campingplassen.
Sparsomt busstilbud, få avganger pr. dag. Betjenes
av Brakar og Valdresekspressen.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består i hovedsak av breelvavsetninger,samt noe tykk
morene. Den nord- østlige delen av området ligger
svært nære utløpsområde for snøskred, men området
er dekket av skog. Radon moderat til lav
aktsomhetsgrad. Sørøstlige hjørne av tomt innenfor
aktsomhetsområde flom pga. nærhet til bekk, ellers
utenfor.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Kan være risiko knyttet til trafikk. E16 har lite trafikk i
ÅDT, men ettersom veien er stamvei mellom Øst- og
Vestlandet er det mye tungtrafikk. Det mangler GS
langs E16.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Dagens camping har lokal avløpsløsning.Ved
utvidelse må framtidig løsning ha nok kapasitet for å
hindre forurensning av grunn og vann.
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3.2.2 17 – Næring, Ringmoen skole (N3)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Nedlagt skole med uteområder, næringslokaler
Offentlig bygning
Næring
8 daa
VikerfjellEiendom AS
282/34

Beskrivelse: Sentral beliggenhet mtp. E16 og adkomst til Ådalsfjellavia Fv. 172. Det er gitt
dispensasjon til næringslokaler på eiendommen. Forslagsstillerbeskriver ønsket arealbruk
slik: Kontorer, salg og service av utstyr, lokalmat og forbruksvarer knytta til Vikerfjell.Ønsker
også å ha mulighet for å ha midlertidig visningshytte.

Samla vurdering
Forslaget innebærer næring i nedlagte lokaler, som er et positivt tiltak. Få
negative konsekvenser.
Ved videre detaljregulering må ny bebyggelse tilpasses omgivelsene
(byggehøyder, utnyttelse, etc.). Det bør vurderes om deler av eiendommen
skal settes av til lekeareal.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Næringsutviklinger et satsingsområde i
kommuneplanen. Positivt med ny virksomhet i
nedlagte lokaler.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Eksisterendeinfrastruktur.Nytt avløpsanlegg.
Nytt og utbedra kryss mot Vikerfjell.Adkomst fra Fv.

Konsekvenser
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172 Fjøsvikveien. Krysset Fv.172/E1 6 har
venstresvingfeltfra sør, og G/S - vei i forbindelse med
bussholdeplasser.
Trafikksituasjon

Trafikken ledes videre på Fv. 172 (ÅDT 460) eller ut på
E16 med ÅDT 3800.

Landskapsbilde

Etablert bebyggelse i et ellers bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente forhold.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Skolegården kan i dag ha funksjon som balløkke og
lekeareal for nærmiljøet. Ved utbygging av
eiendommen kan dette forsvinne.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 200 meter gangavstand til bussholdeplass. Lite
busstilbud – tre daglige avganger til og fra Hønefoss
(Brakar), samt noe tilbud med Valdresekspressen.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetninger. Ingen kjent skredfare.
Området er vist med høy aktsomhetsgrad for radon,
og ligger utenfor aktsomhetssone flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Kan generere noe økt trafikk ut mot kryss v E16. Dette
krysset er utbedra fra tidligere situasjon for å håndtere
økt trafikk.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Foreslått utnytting vil ikke gi merkbar støyendring.
Ellers ingen kjente forhold. Tidl. bruk indikerer liten
sannsynlighetfor grunnforurensning.
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3.2.3 18 – Hytter Langtangen, Samsjøen (F2)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LNF
Fritidsbebyggelse
Hele tangen er noe over 200 daa
Peter Lie
282/1

Beskrivelse: Langtangen ligger nordvest i Samsjøen. Det er i dag 30 bebygde og 3
ubebygde fritidseiendommer på Langtangen. Forslagsstillerønsker å skille ut ytterligere 2
tomter for fritidsbebyggelse mellom eksisterende bebyggelse og Samsjøveien. Området er
allerede utbygd, og bærer preg av relativt konsentrert fritidsbebyggelse.

Samla vurdering
Mindre utvidelse/fortetting av etablert hytteområde. Ingen kjente natur eller
kulturverdier innenfor området, få negative konsekvenser.
Tomter må plasseres med hensyn til eksisterende hyttetomter.

Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til etablert hyttefelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Ikke kommunalt V/A- anlegg eller strøm i området.
Adkomst fra eksisterende privat, lite trafikkert vei. Ikke
G/S - vei, heller ikke hensiktsmessigpå bakgrunn av
lang avstand til annen infrastruktur.

Konsekvenser
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Trafikksituasjon

Liten økning i trafikk. Trafikken går ut på lite trafikkerte
skogsveier før de til slutt går ut på E16 m. ÅDT 2600.

Landskapsbilde

Innspillet foreslår flere tomter i et allerede utbygd
område.

Naturmangfold og
vassdrag

Registrerte rødlistarter i området ved Samsjøen, men
ingen registreringer innenfor avgrensningen.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav og middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Samsjøen.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ingen busstilbud.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av tynn morene. Det er ingen kjent skredfare.
Området ligger utenfor aktsomhetssone flom, og er
vist med usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Foreslått utbygging vil ikke gi stor økning i trafikk.
Adkomst som i dag.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Økt trafikkmengde antas å være liten. Liten forskjell i
støynivå.
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3.2.4 21 – Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby (B29)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
4 daa
Gamle Ådalsvei66 AS v/ Stig Andre Meyer og Nils Olav Sætheren
274/84 og 98

Beskrivelse: Deler av gnr/bnr 274/84 er avsatt til boligformål, og det foreslås nå at en større
del av eiendommen avsettes til bolig. Foreslått avgrensning følger skråning mot vest.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av eksisterende boligbebyggelse i prioritert
tettsted (jfr. kommuneplanens samfunnsdel). Ingen kjente natur- eller
kulturverdier.Kort avstand til infrastruktur,samt skole og andre tjenestetilbud.
Nedbygging av skog av høy bonitet og buffersone mot dyrka mark.
Nærliggende tomter vil bli mer innebygd. Ellers få negative konsekvenser.
Ved detaljregulering bør behov for G/S - vei vurderes. Noe av bufferet mot
dyrka mark bør beholdes.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.
Del av et større sammenhengende boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

V/A- anlegg i Gamle Ådalsvei.
Gamle Ådalsveier kommunal vei, og mangler G/S - vei.
På bakgrunn av lav trafikkmengde, i hovedsak i lav
hastighet til og fra boliger, er det usikkert om det er

Konsekvenser
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behov for en egen G/S - vei her. Må vurderes ved
detaljregulering. Adkomst fra Gamle Ådalsvei.Ikke
nødvendig å krysse E16 for å komme seg til skolen.
Trafikksituasjon

Området vil generere ca. 24 ÅDT ut til Gamle
Ådalsvei. Denne veien drenerer ut til E16 med ÅDT på
ca. 3800.

Landskapsbilde

Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i deler av naturlig buffersone /
vegetasjonen mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet. Bygger ned deler av buffersonen
mot dyrka mark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstandtil
skole, butikk, barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud.
Utenfor registrerte støysoner, ca. 200 m til E16.
Etablerte bolighus øst for foreslått utvidelse vil bli
"klemt" mellom vei og nye boliger, i stedet for å grense
mot LNF.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 km gangavstand med planfri kryssing av E16 til
nærmeste busstopp v. E16. 8 - 9 daglige avganger til
og fra Hønefoss, betjent av Brakar. I tillegg noe tilbud
med Valdresekspressen.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består i hovedsak av marin leire, samt noe torv/myr.
Det er ingen kjent skredfare. Området ligger utenfor
aktsomhetssone flom, og er vist med moderat til lav
aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området mangler G/S - vei, men foreslått utbygging
antas ikke å medføre signifikant økning i trafikk.
Trafikkmengdeni området er beskjeden, med lav
hastighet.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger langt utenfor støysoner for E16. Liten
trafikkøkningvil ikke gi merkbar endring av støybilde.
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3.2.5 22 – Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby (B30)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
9 daa
Gudbrand Bergsund
274/2

Beskrivelse: Området ligger ved Gamle Ådalsvei,nord for eksisterende boligområde på
Hallingby. Området består i dag av skog, og grenser mot fulldyrka jord og boliger.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av eksisterende boligbebyggelse i prioritert
tettsted (jfr. kommuneplanens samfunnsdel). Utvidelse av eksisterende
boligbebyggelse. Ingen kjente natur- eller kulturverdier.Kort avstand til
infrastruktur,samt skole og andre tjenestetilbud. Nedbygging av skog av høy
bonitet og dyrkbar mark, og buffersone mot dyrka mark. Ellers få negative
konsekvenser.
Ved detaljregulering må naturmangfold utredes nærmere, særlig i tilknytning
til elv i nord. Behov for G/S - vei må også utredes.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Del av et større
sammenhengende boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

V/A- anlegg i Gamle Ådalsveiog i sløyfa
Røsslyngveien.Gamle Ådalsveier kommunal vei, og
mangler G/S - vei. På bakgrunn av lav trafikkmengde, i

Konsekvenser
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hovedsak i lav hastighet til og fra boliger, er det
usikkert om det er behov for en egen G/S - vei her. Må
vurderes ved detaljregulering. Adkomst fra Gamle
Ådalsvei.Ikke nødvendig å krysse E16 for å komme
seg til skolen.
Trafikksituasjon

Genererer ca. 54 ÅDT, som drenerer ut på Gamle
Ådalsveiog videre ut på E16 med ÅDT 3800.

Landskapsbilde

Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i naturlig buffersone / vegetasjonen
mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv like nord for området. Leveområde for elvemusling
nedstrøms. Ingen kjente registrerte naturverdier
innenfor foreslått område.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet. Dyrkbar jord (ca. 4,5 daa).
Bygger ned deler av buffersonen mot dyrka mark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Ca. 1,5 km til skole,
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud.
Gode solforhold.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1,2 km gangavstand til nærmeste busstopp. 8 - 9
daglige avganger til og fra Hønefoss, betjent av
Brakar. I tillegg noe tilbud med Valdresekspressen.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marin leire.
Det er ingen kjent skredfare. Området er delvis
innenfor aktsomhetssone flom pga. kryssende bekk,
og er vist med lav til moderat aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området mangler G/S - vei, men foreslått utbygging
antas ikke å medføre signifikant økning i trafikk.
Trafikkmengdeni området er beskjeden, med lav
hastighet.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger langt utenfor støysoner for E16. Liten
trafikkøkningvil ikke gi merkbar endring av støybilde.
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3. 3 Sokna
3.3.1 26 – Masseuttak Djupdalsmoen , Sokna ( R2)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
340 daa (forslagsstillerønsker også at områder øst for Fv.178
vurderes)
Andres Lundesgaard
148/1

Beskrivelse: Det har vært uttak av masser her siden 1940 - tallet, og det tas i dag ut stein, grus
og sand. Det er en ambisjon om et årlig uttak på minst 50 000 tonn steinprodukter. Ringerike
kommune ga midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med forutsetning om driftsplan.
Driftsplan ble godkjent i 2002, og mobilt asfaltverki 201 2. Bergart av høy kvalitet, fri for radon.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av et etablert pukkverk på en registrert meget
viktig forekomst av høy kvalitet. Utvidelsen gir liten landskapsvirkning.Det er
ingen kjente kulturverdieri området. Negative konsekvenserkan være
nærhet til Sogna, samt beslaglegning av noe skog og dyrkbar jord.
Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredningfor utvidelse av masseuttaket. Dette sikrer at
konsekvenserog avbøtende tiltak blir vurdert på detaljnivå. Det anbefales
derfor at området avsettes til råstoffutvinningi arealdelen. Dette er i tråd med
kommunens strategi om å prioritere eksisterende uttak fremfor å etablere
nye.

Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Konsekvenser
25

RINGERIKEKOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNINGAV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.Av hensyn til naturmangfold og
landskap er det positivt å utnytte allerede åpna
områder, framfor å starte uttak i nye områder. Behov
for uttak som kan dekke lokalt og regionalt behov.
Registrert som meget viktig sand- og grusforekomst
av NGU, og fjell av høy kvalitet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Uttaket grenser direkte mot Fv. 178 Strømsoddveien,
med etablert avkjørsel. Skogsbilvei gjennom uttaket.

Landskapsbilde

Etablert pukkverk langs lokalvei / dalsøkk. Lite
bebyggelse i nærheten. Omgitt av skog og kupert
terreng. Synlig for forbipasserende mens fjernvirkning
vurderes som liten.

Naturmangfold og
vassdrag

Elva Sogna renner øst for området, og er registrert
leveområde for fredet elvemusling. Ingen kjente
registrerte naturverdier innenfor området.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet. Ca. 20 daa dyrkbar jord i
området (i hovedsak øst for Fv.178).

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca .
500 m i sør. Medfører trafikk forbi flere boliger langs
Strømsoddveien.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ingen busstilbud innen rimelig avstand.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetninger,samt morene i ulike
tykkelser. Det er ingen kjent skredfare i området, og
det ligger utenfor aktsomhetssone for flom. Unntak er
i umiddelbar nærheten til bekken sør i området.
Aktsomhetsgraden for radon er vist som usikker og
moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ligger inntil Fv. 178, avkjørseler etablert. Fv. 178 har
lite trafikk (ÅDT). Problematisk med uttak på østsiden
av vei mtp. trafikkavviklingog kryssing av vei – det er
derfor ikke ønskelig med utbygging på denne siden.
Økt uttak kan føre til økt belastning på vei.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Økt uttak medfører risiko for økt støy og
støvforurensning.Utbygging mot øst medfører økt
risiko for forurensning av Sogna- elva.
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3. 4 Heradsbygda
3.4.1 27 – Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen (område B1 5 og B1 6)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
Friområde (C) og LNF (D)
Boligbebyggelse
18 daa
Asle Oppen
52/4

Beskrivelse: Forslag om 4 områder for utvidelse av boligområde i
Bålerudmarka/Oppenåsen. Fra grovsiling er det vedtatt at område C og D skal vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun disse områdene.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting/utvidelse av eksisterende boligfelt i prioritert
tettsted. Nærhet til infrastrukturog tjenestetilbud. Ingen kjente natur- eller
kulturverdier.Utvidelsen beslaglegger noe skog og grøntområder, og kan gi
redusert adkomst til friområdene for dagens boligområde.
På grunn av bratt terreng må man vurdere mulighet for adkomster.
Bebyggelse må tilpasses terrenget.
B16 (D i kart ovenfor) – Det går mange stier gjennom området, her bør
grøntkorridor bevares for å gi forbindelse mot g røntområder videre oppover
(mot øst og nord) og bryte opp bebyggelsen noe.
B15 (C i kart ovenfor) – Må avgrenses med tanke på høyspent.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende
boliger.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Eksisterendeinfrastrukturi området. Godt utbygd
G/S - veinett, underganger, trygge skoleveier. Område
B15 får adkomst fra Helgerudveien, Kremleveien,
Fjellveieneller Feltspatveien(kommunale), område
B16 får adkomst fra Fv. 1 74 Heradsbygdveien.

Konsekvenser
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Trafikksituasjon

Genererer ca. 108 ÅDT ut på Fv. 1 74, som har en ÅDT
på 2800.

Landskapsbilde

I tilknytning til eksisterende boligområde.
C og D vurderes å gi liten landskapsvirkning,forutsatt
utforming tilpasset nærliggende boliger.
B kan gi fjernvirkningda det strekker seg til / over
toppen på åskammen.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor
områdene.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstandtil skole, barnehage og tjenestetilbud.
Områdene øverst i Bålerudmarka kan være støyutsatt
under visse forhold, pga. Vestsiden pukkverk.
Oppenåsen/Heggen er klassifisertsom A- område i
kartlegging av bynære friluftsområder 201 4.
Foreslåtte områder berører stier og inngangsporter til
friområdet.

Bussholdeplass
og – tilbud

B15 har ca. 350 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass, mens B16 har 100 meter
gangavstand. Halvtimesavgangertil og fra Hønefoss
m. Brakar.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Områdene ligger delvis under marin grense (B15
under, B16 og 17 over), og i stedvis bratt terreng. For
B16 og 17 er det lite løsmasser,stort sett tynt dekke
og bart fjell. For B15 finner vi tynn hav/strandavsetning. Det er ingen kjent skred- eller
flomfare i området, og det er vist med lav til moderat
aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Eksisterendeinfrastrukturi området, og kort vei til
skole. Område C og D vil sannsynligvisikke generere
signifikant økning i trafikk, og Fv. 174 gjennom
Heradsbygda har lite trafikk (ÅDT). Kan være
utfordrende med bratt terreng i noen områder mtp.
utbygging/vei. For B16 vil støy fra Fv. 174 kunne bli en
utfordring – må utredes ved detaljregulering.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Lite sannsynlig med signifikant økning av støynivå.
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3. 5 Haugsbygd og Åsa
3.5.1 33 – Boliger Harehaugveien - Bølgenveien, Haugsbygd (B27)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Øren og Tyri Hus AS v/Otto Vaule Olsen
131/1 og 106/1

Beskrivelse: Tyri Hus AS har vært i kontakt med grunneier av 131/1 Øren som er positiv.
Øren har også sendt inn eget innspill om eiendommen. Eier av 106/1 hadde ikke besvart
henvendelse fra Tyri Hus AS da innspillet ble oversendt til kommunen. Tyri Hus mener det er
naturlig å se området under ett, og inkluderer derfor begge eiendommene i innspillet.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av boligområder i prioritert tettsted.
Gangavstandtil skole mm. Ingen kjente natur- eller kulturverdier.
Beslaglegger noe skog og dyrka mark. Kan gi negativ landskapsvirkning,og
beslaglegge friområde for eksisterende boliger.
Friområde for eksisterende og eventuelt nye boliger må sikres.
Bebyggelse på de høyeste punktene bør unngås for å redusere
landskapsvirkning,og må tilpasses bratt terreng for å redusere behov for
terrenginngrep. Tilknytningtil G/S - veg fra Lostajet mot bygdesentrum må
utredes ved detaljregulering.

Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Konsekvenser
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Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Nærhet til eksisterende
boligfelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur

I tilknytning til eksisterende bebyggelse og
infrastruktur.Grenser mot kommunal vei. Kommunalt
V/A- nett i området. G/S - veg fra Lostajet mot
Haugsbygd sentrum, går ikke helt opp til foreslått
område. Påkobling til denne vil gi trygg skolevei uten
kryssing av trafikkerte veier.

Trafikksituasjon

Adkomst fra Bølgenveien (kommunal). Genererer ca.
240 ÅDT, i første omgang ut på lite trafikkert
kommunal veg før trafikken ledes ut på Fv. 181 med
ÅDT 400 eller Fv. 241 med ÅDT 3800 .

Landskapsbilde

Området er et element i kulturlandskapet. Bratt
terreng gjør at bebyggelse vil bli synlig både på nært
hold og på avstand. Grenser mot eksisterende
boligfelt, og vil være en utvidelse av et allerede
bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet, samt ca. 2 daa fulldyrka jord.
Skog som del av boligområde, og dyrka mark delt fra
større jord med vei.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca. 1
km), barnehage, tjenestetilbud og kollektivtilbud.
Utbygging vil legge beslag på skog / friområde for
eksisterende boligfelt. Det mangler ca. 200 meter for
å få sammenhengende G/S- vei til sentrum.

Bussholdeplass
og – tilbud

Flere bussholdeplasser i umiddelbar nærhet langs
Bølgenveien. Halvtimesavgangertil og fra Hønefoss.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og grunnen består
av forvitringsmaterialei tynt dekke. Det er ingen kjent
skred- eller flomfare i området. Aktsomhetsgrad for
radon er satt til moderat/lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utryknin gsetater)

Ingen kjente forhold utover allerede nevnte.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.5.2 34 – Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd (B26)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog/jordbruksområder
LNF
Boligbebyggelse
Ca. 8 daa
Jon Ragnar Rønneberg
105/1

Beskrivelse: I utkanten av tettbebyggelsen i Haugsbygd, men i tilknytning til eksisterende
eneboliger.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utbygging i tilknytning til eksisterende boliger, i
utkanten av tettbebyggelsen i Haugsbygd. Haugsbygd er et prioritert tettsted.
Området har gangavstand til skole, butikk mm, og det er ingen kjente natureller kulturverdier. Forslaget beslaglegger noe skog og dyrkbar jord.
Utbygging må tilpasses omgivelsene, og buffer mot dyrka mark bør bevares.
Ved detaljregulering må tilknytning til G/S - veg og undergang v.
Hadelandsveienvurderes.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Offentlig og privat vei. V/A- anlegg krysser
eiendommen. Mangler G/S - vei langs Gamle
Ringkollveiog Gjermundboveien – dette må utredes
ved detaljregulering. Adkomst fra Gamle Ringkollvei
(privat).

Konsekvenser
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Trafikksituasjon

Genererer ca. 50 ÅDT. Drenerer videre ut på
Gjermundboveien (kommunal vei) som er lite
trafikkert, før trafikken ledes ut på Fv. 241 med ÅDT på
ca. 2800.

Landskapsbilde

I et område preget av kulturlandskap, med spredte
eneboliger. Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene.
Relativt flatt, og en del vegetasjon (randsoner) skjuler
bebyggelse i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk nord for området. Ingen kjente registrerte
naturverdier innenfor området som er foreslått.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.
Automatisk fredet kulturminne (gravfelt) på
naboeiendommen i vest.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak innmarksbeite, samt noe skog av høy
bonitet og noe uproduktiv skog. Dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca.
1,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud.
Ikke sammenhengende G/S - vei til sentrum.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 150 meter gangavstand til bussholdeplass.
Halvtimesavgangertil og fra Hønefoss.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av forvitringsmateriale.Det er ingen kjent
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er
usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ikke G/S, men kort vei til skole. Fv. 241 har middels
trafikk (ÅDT). Kort avstand til G/S - veg ned mot
Haugsbygd sentrum, uten å måtte krysse vegen. Her
kan det vurderes en påkobling til innspillsområdet for
å skape go d trafikksikkerhetfor myke trafikanter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.5.3 50 – Boliger Borgerenga, Haugsbygd (B20)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Boligbebyggelse
45 daa
Johan Bergsund
101/1

Beskrivelse: Forslagsstilleropplyser at en viktig grunn for etablering av boliger her er ønske
om bygging av bioenergianlegg/flisfyring på Borger gård, og antyder årlig varmeproduksjon i
størrelsesorden 2 MW. Forslagsstillerskisserer at friareal kan ligge sørvest i området.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utbygging i tilknytning til eksisterende boliger og
infrastrukturi Haugsbygd, som er et prioritert tettsted. Utbyggingen bidrar til å
knytte sammen fragmentert bebyggelse. Avstand til skole og andre tjenester
er ca. 2 km, med sammenhengende G/S - vei. Utbygging vil beslaglegge skog
av høy bonitet, men ellers få negative konsekvenser. Støyreduserende tiltak
mot Fv. 241 må vurderes nærmere ved eventuell detaljregulering.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn, i tilknytning til eksisterende
boligfelt Borgergrenda.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Ny G/S - vei forbi området, sammenhengende fram til
skole, butikk osv. i Haugsbygd. Ny avkjøringfra Fv.241
til Borgergrenda. V/A- anlegg i området.
Strømledninger i luftstrekk på tvers av området.
Adkomst via eksisterende adkomst til gnr/bnr 101/1 .

Konsekvenser
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Trafikksituasjon

Genererer ca. 270 ÅDT, ut på lite trafikkert kommunal
vei (Borgergrenda) og videre ut på Fv. 241 med
middels ÅDT på ca. 4800.

Landskapsbilde

I tilknytning til eksisterende boligfelt. Videre utbygging
av boliger i området vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Viktig viltpassasjei området.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca. 2
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 350 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. Fem daglige avganger til og fra
Hønefoss.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av forvitringsmateriale.Det er ingen kjent
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er
moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykning setater)

Nærhet til Fv. 241 med lav trafikk (ÅDT).
Sammenhengende G/S - vei helt til Haugsbygd
sentrum.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Støy fra Fv. 241 i deler av området nærmest veien.
Avbøtende tiltak må vurderes v. reguleringsplan.
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3.5.4 55 – Boliger Åsa (B28)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
10 daa
Espen Hval
21/1 , 21/3, 21/4

Beskrivelse: Forslagsstillerønsker å legge til rette for at flere kan bo i nærmiljøet lenger, på
attraktive tomter med livsløpsstandard. Forslagsstillerbeskriver området som fjellknaus og
udyrka krattskog.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for boligutbygging i et område med etablert
bebyggelse. Stor avstand til sentrumsfunksjoner/offentligtjenestetilbud, men
det ligger en ny privat skole på naboeiendommen mot øst. Ingen kjente natur
eller kulturverdier. Beslaglegger noe dyrkbar mark/beite, men ellers få
negative konsekvenser.
Buffer mot vest bør bevares pga. landskapsvirkning.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Ikke prioritert lokalsamfunn, men i tilknytning til
etablert bebyggelse i Åsa.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.
Kommunal V/A løsning i området er under
planlegging. Ikke G/S - vei i området. Mulig å lage
sti/stikkvei til skole uten å gå via hovedvei. Adkomst
fra Fv. 156.

Konsekvenser
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Trafikksituasjon

Genererer ca. 60 ÅDT, ut på Fv. 156 som er lite
trafikkert i dag (ÅDT 850).

Landskapsbilde

I et område med spredte
eneboliger/skog/ kulturlandskap.Mot vest er det
skråning, og bebyggelse lengst vest vil kunne bli godt
synlig fra Åsaveien og Steinsfjorden.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite.
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nær fjord og friluftsområder. Mulighet for attraktive
tomter. Ikke gangavstand til
sentrumsfunksjoner/offentlig tjenestetilbud
(Sundvollen, Hønefoss, Haugsbygd). Skolen i Åsa er
en privat Montessorri- skole.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 200 meter gangavstand til nærmeste busstopp.
Brakar kjører 6 til 7 avganger om dagen mot
Sundvollen og Hønefoss, men lite busstilbud i helger
og skoleferier.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av marine avsetninger. Beliggenheten er noe
høyere enn aktsomhetssone for flom. Det er ellers
ingen kjent skred- eller flomfare. Området er vist med
lav til moderat aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ikke G/S, men kort vei til privatskole. Fv. 165 har lite
trafikk (ÅDT).

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 6 Hønefoss
3.6.1 56 – Masseuttak Heen Sand (R1)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende uttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
125 daa
Knut Waagaard
271 /1 37

Beskrivelse: Hensmoen, nord for Hønefoss, nær industriområde og friluftsområde. Ca. 2,5
km fra E16. Uttaket har vært i drift siden 1940 - tallet. Totalt ca. 1,5 mill m3 / 2,7 mill tonn
reserver sand ifølge forslagsstiller.Med maksimalt uttak på 20 000 tonn per år, vil
forekomsten ha en varighet på 135 år.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende uttak, som er i tråd med
føringene i kommuneplanens samfunnsdel. Vil gi økt tilgang til byggeråstoff i
regionen. Beslaglegger skog, og nærhet til elv kan gi negative konsekvenser.
Kan medføre ulemper for nærliggende boliger.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Klassifisertsom delvis nasjonalt og delvis viktig ressurs
av NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for
framtida, og hindre nedbygging av denne. Allerede
åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye uttak.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst fra E16, via kommunal vei i Hensmoen
industriområde og videre på privat vei (Tajegata). Nær
jernbane. Vil kunne gi økning i anleggstrafikk.

Konsekvenser
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Landskapsbilde

Flatt område med tett skog, bortsett fra eksisterende
uttak og litt boligbebyggelse. En utvidelse av
masseuttaket vurderes å ha liten fjernvirkning.
Nærvirkning for forbipasserende på privat vei.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv nord for området.
Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels og høy bonitet. Anna jorddekt
fastmark i eksisterende uttaksområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter
og miljøulemper for beboere. Hensmoen er
klassifisertsom B- område i kartlegging av bynære
friluftsområder 201 4.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 km gangavstand til bussholdeplass med 7
daglige avganger til og fra Hønefoss og
Hallingby/Ringmoen/Nes i Ådal.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger stort sett over marin grense, på
breelvavsetninger.Det er ingen kjent skred- eller
flomfare i området, som ligger utenfor
aktsomhetssoner for flom. Området er avmerket med
usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Mulig økt anleggstrafikk på veinett. Ellers ingen kjente
forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Mulig økt støy og økt støvforurensningpå veinett.

38

RINGERIKEKOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNINGAV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER

3.6.2 58 – Næring ved jernbane Hensmoen ( N2 A)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Næring
95 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse: Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næringsområde. Forslag om
næringsområde med jernbanen som et viktig grunnlag for næringsutvikling.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende industriområde. Vil føre til flere
arbeidsplasser i regionen, og er i tråd med kommunens ønske om vekst i
arbeidsmarked. Få negative konsekvenser, utenom M iS- område og
beslaglegging av skog. Avgrensninger derfor justert i plankartet for å unngå
nedbygging av dette området.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Utvidelse i tilknytning til eksisterende industriområde. I
tråd med samfunnsdelensmål om økt verdiskaping og
flere arbeidsplasser. Kan styrke Hensmoen som
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Jernbane gjennom området.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på
Hensmoen. Adkomst fram til området må etableres,
fortrinnsvisved å bruke eksisterende privat og
kommunalt vegnett (Hensmovegen).

Konsekvenser
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Trafikksituasjon

Trafikkendrenerer ut på E16 via kryss tilpassa tyngre
trafikk (venstresvingfeltfra sør, avkjøringsrampefra
nord). E16 v. krysset har 4650 ÅDT i dag.

Landskapsbilde

Relativt flatt område i forlengelse av industriområde.
Liten nær- og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området.
MiS- registrering delvis innenfor området.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet, samt noe myr. Høy
bonitet sør for jernbane. Noe dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Hensmoen er klassifisertsom B - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4. Forslagsstiller
forutsetter at traktorvei gjennom området legges om,
og opplyser at det ellers ikke er noen brukte turstier.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 850 meter gangavstand til bussholdeplass. 7
daglige avganger til og fra Hønefoss.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger delvis under marin grense, men
løsmassenedomineres av breelvavsetninger,ellers
tynt dekke eller bart fjell. Det er ingen kjent fare for
hverken flom eller skred i området, og
aktsomhetsgraden for radon er definert som moderat
til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Hensmobanen går tvers gjennom området.
Byggegrense mot bane på ivaretas.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger i god avstand til støyfølsom
bebyggelse.
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3.6.3 60 – Næring ved Spenncon, Hensmoen (N2 B)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Furuskog
LNF
Næring
27 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse: Hensmoen, i tilknytning til Spenncon og eksisterende næring. Arealet ønskes
avsatt til næring, for å legge til rette for mer areal til Spenncon.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende industriområde. Vil føre til flere
arbeidsplasser i regionen, og er i tråd med kommunens ønske om vekst i
arbeidsmarked. Få negative konsekvenser, annet enn at området
beslaglegger skog av middels bonitet og nærhet til en bolig.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Utvidelse i tilknytning til eksisterende industriområde. I
tråd med samfunnsdelensmål om økt verdiskaping og
flere arbeidsplasser. Kan styrke Hensmoen som
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Etablert infrastrukturi næringsområdet på Hensmoen.
Nærhet til jernbane. Adkomst fram til området må
etableres, fortrinnsvisved å bruke eksisterende
kommunalt og privat vegnett (Hensmovegen).

Trafikksituasjon

Trafikkendrenerer ut på E16 via kryss tilpassa tyngre
trafikk (venstresvingfeltfra sør, avkjøringsrampefra
nord). E16 v. krysset har 4650 ÅDT i dag.

Konsekvenser
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Landskapsbilde

Relativt flatt område i forlengelse av industriområde.
Liten nær- og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav og middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Hensmoen er klassifisertsom B - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4. Enebolig sørvest for
området. Nærhet til eksisterende boliger kan medføre
konflikter og miljøulemper for beboere.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 600 meter gangavstand til bussholdeplass. 7
daglige avganger til og fra Hønefoss.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassedekke
er tynt eller fraværende. Mye bart fjell. Det er ingen
kjent skred- eller flomfare. Området er avmerket med
moderat til lav aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomh etsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger i god avstand til støyfølsom
bebyggelse.
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3.6.5 68 – Boliger Rundtom (område sør), Hønefoss (B1 2)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Industri (nord for veien) / Friområde (sør for veien)
Boligbebyggelse
50 daa (20 sør for veien)
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
87/575 og 50/2

Beskrivelse: Fra grovsiling er det vedtatt at kun området sør for Hovsmarkaveienskal
vurderes nærmere. KU her omhandler derfor kun dette området.

Samla vurdering
Forslaget innebærer boligbygging i tilknytningtil eksisterende boligfelt. Få
negative konsekvenser. Buffer mot industriområde må sikres. Lite sikkerhet
for myke trafikanter nedover mot Hønefoss langs Hovsmarkveien.Ved
reguleringsplan må rekkefølgekravom G/S - vei vurderes for å sikre trygg
skolevei.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder,
sentrumsnært.

Teknisk og sosial
infrastruktur

V/A- nett i området. Grenser mot offentlig vei. Ingen
G/S - veg i området – ved detaljregulering må gangvei
fra Hov ungdomsskole til Tyrimyraforlenges opp til
Rundtom for å sikre trygg skolevei.

Trafikksituasjon

Genererer ca. 120 ÅDT som ledes ut på kommunalt
vegnett (Hovsmarkveienog Rabbaveien), til slutt ut i
Rv. 35 Hønengata litt sør for «gummikrysset»(Rv.

Konsekvenser
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35/E1 6). Hønengata har i dag en ÅDT på 17700 v.
kryss mot Hovsmarkveien.
Landskapsbilde

Relativt flatt område i tilknytning til eksisterende
boligfelt. Vurderes å ha liten nær- / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Noe skog av høy bonitet, men dette er et mindre
område, mellom boliger / industri / næring.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstandtil skole (ca. 1 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud. Nærhet til Hovsmarka
friområde. Arealene er i hovedsak regulert til
grønnstruktur i gjeldende reguleringsplan. Nærhet til
industriområde kan medføre miljøulemper. Mangler
noe G/S - vei mot skole / sentrum.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 300 meter til nærmeste holdeplass nede på
Haldenjordet (Morgenbøen), men det er ikke
tilrettelagt gangvei. Halvtimesavgangerhele dagen,
kvartersavgangeri morgen- og ettermiddagsrush.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
domineres av elveavsetning,sannsynligvisoppå
marine avsetninger. Området som ønskes utbygd
omkranses av bratte skråninger. Det er ingen kjent
flomfare. Aktsomhetsgrad for radon er usikker.

Teknisk og sosial
infrastrukt ur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området bør tilknyttes dagens atkomstvei fra
Hovsmarkveien.G/S - vei mangler – bør vurderes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.6.6 69 – Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss (B1 4)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Industri/lager
Erverv
Boligbebyggelse
15 daa
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
50/333

Beskrivelse: Industriområdet ligger "inneklemt" i eksisterende boligområde i Hønefoss.

Samla vurdering
Forslaget innebærer boligutvikling i tilknytning til eksisterende boligfelt. Bidrar
til å knytte sammen eksisterende boligområder øst og vest for området. Få
negative konsekvenser, men nærhet til E16 kan gi støyulemper. Ved
detaljregulering må støyforhold utredes.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Adkomst fra Hofsfossveieneller Begnaveien
(kommunalt). V/A- nett i området. Grenser mot
offentlig vei og jernbane (lite trafikkert bane). Kryss v.
E16 er dimensjonert for høy trafikkmengde med
venstresvingfeltfra sør og høyresvingfeltfra nord.
G/S - veg sørover langs Hofsfossveien.

Konsekvenser

45

RINGERIKEKOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNINGAV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER

Trafikksituasjon

Genererer 90 ÅDT, som drenerer ut på Hofsfossveien,
Fv. 172 med ÅDT på 1200 og til slutt E16 med ÅDT på
8200.

Landskapsbilde

Lagerområde mellom eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkningom dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Ca. 3,5 km til skole, barnehage, diverse tjenestetilbud
og kollektivtilbud. Nærhet E16 og jernbane som kan
medføre støyulemper.

Bussholdeplass
og – tilbud

Bussholdeplass for skolebuss i umiddelbar nærhet
langs Hofsfossveien.Ca. 150 meter gangavstand til
bussholdeplass med ordinær rutebuss med tre
daglige avganger til og fra Hønefoss.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av elveavsetninger,sannsynligvisoppå marine
avsetninger. Topografien er flat og ukomplisert, men
store deler av området ligger innenfor
aktsomhetssone for flom. Aktsomhetsgrad for radon
er moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ligger tett mot jernbane. Byggegrense må
overholdes. Ellers ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold. Jernbanen er ikke trafikkert pr. i
dag, kan utgjøre kilde til støy hvis trafikk øker.
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3.6.7 72 – Næring Veienmarka ( N1)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Friområde
Næring
12 daa
Ringerike kommune
49/256

Beskrivelse: Forslagsstillerønsker at eiendommen settes av til næringsformål.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende næringsområde, og vil bidra til
flere arbeidsplasser nært Hønefoss by. Få negative konsekvenser, annet enn
at området beslaglegger skog av høy bonitet, samt nærhet til boligområder
og skole. Lokal- og områdestabilitet må vurderes ved en eventuell
detaljregulering mtp. kvikkleire/skred. Utforming av kryss mot fv. 35 må også
vurderes ved detaljregulering avhengig av hvor mye trafikk
reguleringsformålet vil generere.

Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Foreslår næring i relativt kort avstand til Hønefoss
sentrum, i tilknytning til eksisterende næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Hovedvannledningpå tvers av området. Teknisk
infrastrukturmå opparbeides for området. Adkomst
løses ved tilknytning til eksisterende lokalveinett
(Birkebeinerveien, kommunal), og videre ut på Fv. 35
Soknedalsveien.

Konsekvenser
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Trafikksituasjon

Området vil føre til begrensa økning i trafikk, som
drenerer ut på Fv. 35 Soknedalsveien, med ÅDT på
5600.

Landskapsbilde

Foreslår næring på et slakt skrånende område, omgitt
av brattere skråninger og skog, samt eksisterende
bebyggelse, hovedsakelig næringsbygg. Vurderes å
ha liten negativ nær- / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen registrerte kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Veienmarkaer klassifisertsom D- område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4 , og regnes ikke som
friluftsområde tross regulering som friområde. Nærhet
til eksisterende boliger og ungdomsskole kan
medføre konflikter og miljøulemper for beboere. Bratt
skråning sør for området gir en naturlig barriere mot
boligbebyggelsen her.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 250 meter gangavstand til bussholdeplass.
Plassen betjenes av flere bussruter, svært godt
rutetilbud med halvtimesavgangerhele dagen.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
elveavsetningersom sannsynligvisligger oppå marine
avsetninger. Det er kjent fare for kvikkleire i området,
med klassifiseringi risikoklasse4 som er nest høyeste
risiko. Den bratte skråningen i sør er skjerpende.
Utredninger gjort av Bane NOR i forbindelse med
reguleringsplan for Fellesprosjektet
Ringeriksbanen/E16 viser derimot at stabiliteten for
Veienmarkaer tilfredsstillende, og at lokale tiltak for å
ivareta stabilitet også vil ivareta områdestabilitet.
Ingen kjent flomfare, område ligger ikke innenfor
aktsomhetssone flom. Radonfare er moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger nær Fv. 35, som er middels trafikkert
(ÅDT). G/S - vei i området.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området er innenfor rød eller gul støysone fra
Fv. 35, ellers ingen kjente forhold.
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3.6.8 72 – Bolig/næring Hønengata 59, Hønefoss (B9)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gamle Shell- tomta. Lager.
Erverv
Bolig/næring
6 daa
Hønengata 59 AS
317/200

Beskrivelse: Forslagsstillerønsker at eiendommen avsettes til senterområde, med mulighet
for oppføring av boliger og salg av handelsvarer.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boliger, dette er i tråd med ønsker om
fortetting i sentrumsnære områder. Få negative konsekvenser. Ved
detaljregulering må støyforhold vurderes, samt grunnforhold/forurensning.
Trafikksituasjonog avkjørselsforholdved endret bruk av eiendommen må
avklaresnærmere. Reguleringsplan for området er under behandling pr.
11.10.201 8. Statens vegvesen er trafikkmyndighet for Rv. 35 Hønengata.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur

VA- nett i området. Grenser mot offentlig vei. Adkomst
fra Ullerålsgata(kommunal).
Manglende G/S - vei i Asbjørnsensgate. Fortau og
sykkelfelt langs hele Hønengata.

Trafikksituasjon

Genererer ca. 161 ÅDT (46 boenheter, basert på
reguleringsplan under arbeid) som ledes ut i

Konsekvenser
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Ullerålsgatafør trafikken drenerer ut i Rv. 35
Hønengata med svært høy ÅDT på 17700.
Landskapsbilde

Foreslår bolig- /nærings bebyggelse i sentrum, i
tilknytning til eksisterende bebyggelse. Området har i
dag noe næring / lagerbebyggelse, og en helhetlig
omarbeiding av tomta kan gi positiv
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen negative konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstandtil skole, barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud. Støy må avklaresda
eiendommen grenser mot jernbane og Hønengata.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 150 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass (Regnorgården), 250 meter
gangavstand til bussholdeplass Gullagata med enda
bedre tilbud. Begge holdeplasser har
halvtimesavgangerhele dagen med kvartersavganger
i morgen- og ettermiddagsrush.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av fyllmasse (nært bykjerne). Det er ingen kjent
flom- eller skredfare, området ligger utenfor
aktsomhetssone flom. Aktsomhetsgrad for radon er
usikker, men området ligger nært område med særlig
høy aktsomhetsgrad, ca. 100 meter.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Mye trafikk i området, Hønengata er svært trafikkert
(17700 ÅDT). Fortau og fotgjengerfelt for myke
trafikanter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området har vært disponert som bensinstasjon, med
lagring av bensin og diesel, i tidligere år. Det er derfor
stor fare for forurensning i grunnen. Området er
umiddelbar nabo til Hønengata og RoaHønefossbanen, og er dermed støyutsatt.
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3.6.9 73 – Bolig Rabba Storløkka 1, Hønefoss (B1 0)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
4 daa
Knut Gullingsrud
86/41 6

Beskrivelse: Forslagsstillerhar inngått avtale med eierne av eiendommen.
Forslagsstilleropplyser at eiendommen er gjengrodd og ikke blir brukt som friluftsområde,
samt at det er store friområder i samme reguleringsplan.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde. Bebyggelse i
skråninga beslaglegger mer av friområdet, og kan være uheldig med tanke
på landskap og grunnforhold. Dette må utredes ved en eventuell
detaljregulering.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Regulert friområde. I tråd med plan om fortetting i
sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.Adkomst fra
Lageshallveien. Ikke G/S - vei i området, men veinettet
preges av trafikk i lav hastighet til og fra boliger, ikke
gjennomgangstrafikk. Fra kryss
Trulserudveien/Fossekallveiengår det fortau ned til

Konsekvenser
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Rv. 35 Hønengata. Fra foreslått utbyggingsområde
går det tråkk/sti opp til strekning med fortau. Stien, og
området stien går gjennom, er regulert som turveg og
friluftsområde.
Trafikksituasjon

Genererer ca. 2 4 ÅDT som ledes ut på kommunalt
veinett (Lageshallveien)og til slutt ut i Rv. 35
Hønengata med ÅDT på 17700 .

Landskapsbilde

Foreslår bolig i et lite utnyttet område i sentrum. Deler
av foreslått eiendom er bratt, og bebyggelse i
skråninga vil kunne bli mer synlig og medføre større
terrenginngrep enn bygging i flatere terreng.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet, og registrert som dyrkbar jord,
men ligger inneklemt i boligområde og er regulert
som friområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole (ca. 1,5 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud.
Beslaglegger deler av friområde.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 200 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. Halvtimesavgangerhele dagen,
kvartersavgangeri morgen- og ettermiddagsrush.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marine
avsetninger, i en skråning på ca. 15°. Det er ingen
kjent flomfare, men kombinasjonen marine
avsetninger og skråning kan utgjøre en fare, spesielt
under byggearbeider. Området er avmerket med
usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.6.1 0 74 – Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss (B1 1)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
1 daa
Håvard Skogmo. Grunneier er Ringerike kommune.
87/205

Beskrivelse:

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde. Tilgang til
friområde må sikres ved en eventuell detaljregulering.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Regulert friområde. I tråd med plan om fortetting i
sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.Adkomst fra
Trulserudveien.Ikke G/S - veg, men fortau langs
Fossekallveienned til Rv. 35 Hønengata.

Trafikksituasjon

Genererer ca. 6 ÅDT som ledes ut på kommunalt
veinett (Fossekallveien)og til slutt ut i Rv. 35
Hønengata med ÅDT på 17700.

Landskapsbilde

Fortetting i eksisterende boligfelt. Vurderes å ha liten
nær- eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Konsekvenser
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Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet, og registrert som dyrkbar jord,
men ligger inneklemt i boligområde og er regulert
som friområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstandtil skole (ca. 1,5 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud. Beslaglegger
deler av friområde.

Bussholdeplass
og – tilbud

Bussholdeplass i umiddelbar nærhet.
Halvtimesavgangerhele dagen, kvartersavgangeri
morgen- og ettermiddagsrush.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marine
avsetninger. Det er ingen kjent skred- eller flomfare.
Området er avmerket med usikker aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Nærhet til kryss. Ellers ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.6.1 1 78 – Boliger Tolpinrud, Hønefoss (B8)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kontor/lager
Erverv
Boligbebyggelse
9 daa
Sparmax AS
47/85

Beskrivelse:

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boliger i tilknytning til eksisterende
boligfelt, sentrumsnært. Få/ingen negative konsekvenser.
Når det gjelder risiko og sårbarhet kan jernbane og høyspent være
utfordringer. Støy fra jernbane og E16 må utredes ved en eventuell
detaljregulering. Vurdering av lokal- og områdestabilitet må også vurderes
ved detaljregulering.

Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur. V/A- nett i området.
Adkomst fra Tungaveien. Ikke G/S - vei ved foreslått
utbyggingsområde, men fortau og sykkelfelt et stykke
langs Rv. 35 Askveieni retning Hønefoss – avløsesav
G/S - veg fra Tolpinrudveienned til sentrum.

Konsekvenser
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Trafikksituasjon

Genererer ca. 54 ÅDT, som ledes ut på privat og
kommunal vei (Østmoveien) før trafikken går ut på Rv.
35 Askveien,med ÅDT på 4000. Østmoveien er lite
trafikkert, stort sett trafikk til og fra boliger samt
idrettsbaner.

Landskapsbilde

Lagerområde nært eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkningom dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Ca. 3 km avstand til skole og diverse tjenestetilbud.
Nært barnehage og idrettsanlegg. Jernbane og
høyspent i nærheten.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 550 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8- 10 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marin leire.
Skredfare er ikke kjent, men utredninger gjort i
nærområdet av Bane NOR i forbindelse med
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 vurderer
stabiliteten i nærliggende områder til å ikke være
tilfredsstillende. Det er ingen kjent flomfare i området.
Området er avmerket med moderat til lav aktsomhet
for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger svært nærme jernbane, og vil være
nærmeste nabo til hensettingsspor for ny
Ringeriksbane.Områdets avgrensning mot jernbane
er mindre enn 30 meter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Nærhet til jernbanespor og hensettingsspor vil være
en kilde til støy.
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3.6.1 2 83 – Boliger Trygstad, Hønefoss (B6)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Bolig
LNF
Boligbebyggelse (sekundært LNF for spredt boligbebyggelse)
21 daa
Elen Bumse Stene og Ståle Hansteen
44/6 og 44/6/1

Beskrivelse: Ringerike kommune har tinglyst forkjøpsrett til eiendommen.
Forslagsstillerviser til at forslaget ikke innebærer noen faktisk endring av arealbruk, men gir
mulighet for flere boliger på eksisterende bo ligeiendom.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i nærheten av eksisterende boligfelt. Ca. 3- 4
km til skole og diverse tjenestetilbud. Få negative konsekvenser. Forlengelse
av G/S - vei eller fortau fra E16 Osloveien bør vurderes ved detaljregulering.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Eksisterende boliger har privat avløpsanlegg.
Kommunalt vann, privat vei. Adkomst fra Trygstadveien
(privat). Kort avstand til boligfelt nærmere sykehuset.
Veinettet i tilknytning til E16 er svært trafikkert, og det er
ingen planfrie kryss utover bru over E16 mellom
Hvervenkastetog Hvervenmoen. Manglende G/S forbindelse. G/S - vei langs E16 Osloveien fram til

Konsekvenser
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rundkjøring, som fortsetter mot Hvervenmoen.Smalt
fortau langs Rv. 35 Osloveien i retning sentrum.
Trafikksituasjon

Genererer ca. 1 26 ÅDT. Trafikken ledes ut på
Trygstadveien(kommunal) før den går videre ut på E16
Osloveien (ÅDT 8000) og E16 (ÅDT 15700).

Landskapsbilde

Fortetting i område med spredt boligbebyggelse, nært
eksisterende boligfelt. Slak skråning. Vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ca. 2 daa innmarksbeite (nyttes til frukttrær og
kjøkkenhage).
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse /
bomiljø / nærmiljø
/ friluftsliv / barn
og unge /
universell
utforming

Ca. 3- 4 km til skole og diverse tjenestetilbud.
Kollektivtilbudi nærheten.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 km gangavstand til nærmeste bussholdeplass.
Halvtimesavgangerhele dagen, kvartersavgangeri
morgen- og ettermiddagsrush. Også busstilbud mot
Oslo.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
breelvavsetninger.Stor sannsynlighetfor leire i
underliggende lag. Det er ingen kjent skredfare eller
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er satt til
usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 7 Tyristrand / Ask og Nakkerud
3.7.1 86 – Boliger Nakkerudgata , Nakkerud (B1 )
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde / skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
13 daa (sør) + 4 daa (nord)
Lars Thomasrud
262/22

Beskrivelse: Fra grovsiling er det det vedtatt at området nord for Nakkerudgata kan vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun dette området.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for boliger på Nakkerud, som ikke er et prioritert
tettsted. Få negative konsekvenser, men utbygging av området vil
beslaglegge skog av middels bonitet. Mulighet for adkomstvei må utredes,
samt G/S - vei opp til fv. 35.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn. Nakkerud har
ubebygde boligområder i gjeldende kommuneplan.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nakkerudgata er kommunal, og det er teknisk
infrastrukturi området. Usikkerhet rundt løsning med
tanke på adkomstvei fra Nakkerudgata. Ikke G/S - vei i
området, unntatt i kryss mot Rv. 35 hvor det er
gangvei og undergang i tilknytning til
bussholdeplasser.

Trafikksituasjon

Genererer ca. 24 ÅDT, først ut på kommunal veg
(Nakkerudgata) og deretter Rv. 35 med ÅDT på 3600.

Konsekvenser
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Landskapsbilde

Område med spredt bebyggelse og jordbruk.
Vurderes å være liten landskapsvirkningdersom det
åpnes for noe mer utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstandtil Nakkerud sentrum og
kollektivforbindelse.Ikke gangavstand til skole og
barnehage.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 750 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8- 10 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, i skråning ned
mot Tyrifjorden.Løsmasseneer marine avsetninger,
stedvis tynt og stedvis tykt dekke, samt noe bart fjell.
Området ligger utenfor aktsomhetssone flom.
Aktsomhetsgrad for radon er satt til moderat til lav,
stedvis usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.7.2 90 – Boliger Nedre Fegriveien, Tyristrand (B4)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Område A er et jorde, område B består av skog.
LNF
Boligbebyggelse
7 daa (område A) + 13 daa (område B) = 20 daa
Helge Bakken
244/1 60 og 244/ 55

Beskrivelse: Fra grovsiling er det vedtatt at område B kan vurderes nærmere. KU her
omhandler derfor kun dette området. Området ligger nordøst for sentrum. Antall tomter må
vurderes nærmere.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for boliger ca. 1,5 kilometer fra Tyristrandsentrum.
Tyristrander et prioritert lokalsamfunn. Få negative konsekvenser, men
utbygging vil beslaglegge skog av middels bonitet.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Tyristrander et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Flere mulige adkomstveier, fra Støaveien (kommunal)
eller Nedre Fegriveien (privat). V/A- ledninger i
nærområdet. Kraftlinje over området. Ikke G/S - vei
langs Støaveien,men sammenhengende G/S - vei
langs Rv. 35 mot Tyristrandsentrum.

Trafikksituasjon

Genererer ca. 78 ÅDT som ledes ut i Støaveien
(kommunal) før trafikken til slutt drenerer ut på Rv. 35
med ÅDT på 5000.

Landskapsbilde

Område med spredt bebyggelse og jordbruk.
Vurderes å være liten landskapsvirkningdersom det
åpnes for noe mer utbygging i området.

Konsekvenser
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Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstandtil Tyristrandsentrum med skole og
barnehage (ca. 1,5 km), med sammenhengende
G/S - forbindelse.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 450 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8- 10 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, stort sett på bart
fjell, delvis tynt dekke med marine avsetninger. Det er
stor høydeforskjellned til Tyrifjorden og ingen kjent
flomfare. Området er avmerket med aktsomhetsgrad
moderat til lav for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.7.3 93 – Boliger Justisveien, Tyristrand (B2)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

2 eneboliger, vei og skog
LNF
Boligbebyggelse
20 daa (inkl. eksisterende vei og 2 eneboliger)
Odd Skarvhellen
255/5

Beskrivelse: Forslagsstillerantyder 6- 9 enheter. Alt er ikke utbyggbart, da eiendommen er
bratt. Forslagsstilleropplyser at ca 1,5 daa kan dyrkes, men at det er leire og grunt
jordsmonn. Dette har ligget brakk i 25 år. Området ligger sør for sentrum, ved nedkjøring til
fengselet.

Samla vurdering
Forslaget legger opp til fortetting av boligområde i utkanten av Tyristrand,
som er et prioritert lokalsamfunn. Få/ ingen negative konsekvenser.
Ved en eventuell detaljregulering må støyforhold vurderes nærmere.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede
planer

Tyristrander et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Enebolig i vest har i dag atkomst via Justisveien som
er kommunal, og videre på privat vei Tyristien.
Enebolig i øst har atkomst via Justisveien og videre
om veien Haga bru, som er kommunal. Det er V/Aledninger i Justisveiensom går gjennom området.
Sammenhengende G/S - vei mot Tyristrandsentrum.

Trafikksituasjon

Genererer ca. 32 ÅDT (basert på foreslått ant.
boenheter sett i lys av topograf i), som ledes ut på

Konsekvenser
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Justisveien(kommunal) før trafikken ledes ut på Rv.
35 med ÅDT på 3600.
Landskapsbilde

I et område med spredt boligbebyggelse i utkanten av
Tyristrandsentrum. Fortetting av bebyggelse på dette
området vurderes å ha liten landskapsvirkning.Areal
vest for Justisveien er relativt flatt, mens den østlige
delen er bratt og vil kreve en del terrenginngrep.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet, og noe anna jorddekt fastmark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstandtil Tyristrandsentrum med skole og
barnehage (ca. 1,5 km), med sammenhengende
G/S - forbindelse. Mulig støy fra Rv. 35 på øvre del av
området.
Det planlegges et større massedeponi ved Kind gård,
som vil medføre betydelig tungtrafikk i området.

Bussholdeplass
og - tilbud

Ca. 250 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8- 10 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, men stort sett på
bart fjell eller tynt løsmassedekke.Høydeforskjelltil
Tyrifjordener god og det er ingen bekker i området;
det er derfor ingen kjent flomfare. Området er
avmerket med moderat til lav aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Foreslått utbygging vil medføre økt trafikk i krysset mot
Rv. 35. Sikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt
med G/S - vei og undergang for kryssing av Rv. 35.

Virksomhetsr isiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området er innenfor gul støysone pga. Rv.
35. Støytiltakbør vurderes.
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3.7.4 97 – Boliger Ask sentrum (B5)
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Ødegaard
80/6 og 80/1 2

Beskrivelse: Området ligger sentralt på Ask, litt vest for eksisterende boligfelt.

Samla vurdering
Forslaget legger opp til fortetting og utvidelse av boligområde på Ask, som er
et prioritert tettsted. Utbygging beslaglegger skog av høy bonitet, i tillegg til at
det bryter opp kulturlandskapet.Det er ikke gangavstand til offentlig skole
eller øvrig tjenestetilbud, men Montessori- stiftelsen driver privat grunnskole i
lokalene til den tidligere offentlige barneskolen på Ask, i kort avstand fra
foreslått område.
Kriterier

Vurdering / begrunnelse

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand/Ask er prioritert område, men dette er
ikke ønsket utbyggingsmønster pga. avstand til
skole/ sentrumsfunksjoner.

Teknisk og sosial
infrastruktur

I tilknytning til eksisterende infrastruktur.
Kraftlinjer på tvers av området. Rekkefølgekravom
ny adkomst til boligområde. Denne er ikke bygd.
G/S - vei i området, sammenhengende mellom Øvre
Egge, forbi Ask og fram til Snyta. I reguleringsplan
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(på høring) for FRE16 ligger det inne
sammenhengende G/S - vei fra Snyta til Hønefoss.
Ringerike montessori (privat grunnskole) på Ask er
tilknyttet G/S - veien.
Trafikksituasjon

Området genererer ca. 240 ÅDT. Uansett løsning
for lokalveinett/adkomst vil trafikken til slutt ledes ut
på Rv. 35 med en ÅDT på 5000.

Landskapsbilde

I område med spredt boligbebyggelse/ skog.
Utbygging midt på dyrka mark vil bryte opp
kulturlandskapetog gi negativ virkning. Noe mer
spredt bebyggelse i den nedre delen av det vestre
området vurderes å ha liten landskapsvirkning,men
bolig lengst opp i terrenget vurderes som negativt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området som
er foreslått.

Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Ikke gangavstand til skole eller øvrig tjenestetilbud.
Støy fra Rv. 35 (nedre del av området).

Bussholdeplass og
– tilbud

Ca. 450 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 10 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Størsteparten av området ligger under marin
grense. Nordre del ligger på stort sett bart fjell/tynt
dekke, mens søndre del ligger på marine
avsetninger. Det er ingen kjent skredfare. Søndre
deler av området ligger innenfor aktsomhetssone for
flom pga. en b ekk som renner gjennom området, fra
tjernet Øgardsbakken og ned til Tyrifjorden.
Aktsomhetsgrad for radon er satt til moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Dagens kryssløsninger ikke tilpassa utbygging. Bør
løses før bygging av boliger. Ellers G/S - vei i
området.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området ligger innenfor gul støysone for
Rv. 35.
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4 Områder som er tatt ut
Sted
Nes i Ådal

Ådal

Heradsbygda
Haugsbygd

Hønefoss

Tyristrand
Ask
Nakkerud
Andre
områder

Område
Boliger Østsida
Smørhølkollen
Utmarksturismeved Begna
Masseuttak Gravlimoen
Masseuttak Veslesetermoen
Masseuttak Lindelia
Masseuttak Veltelia
Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør
Masseuttak Storvika Vestre
Bjonevatnet
Masseuttak Gråbeinbekken
Masseuttak Buttingsrud
Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen
Boliger Nedre Klekken
Østre Berg/Klekken økogrend
Boliger Gamle Ringkollveiøst
Boliger Gjermundboveien A
Boliger Gjermundboveien B
Boliger Bergstjern
Østre Berg/Klekken økogrend
Boliger Ringkollveien
Boliger Andersløkkeveien
Boliger Putten A
Boliger Putten B
Næring Geiteryggen, Hensmoen
Boliger Vågård
Boliger Ulvenåsen, Vågård
Næring Eggemoen
Masseuttak Eggemoen
Boliger Børdalsmoen
Boliger Ve
Boliger ved Veien skole
Masseuttak Kilemoen nord
Boliger Tandberg
Boliger Trygstadveien
Bolig/næring Rua gård
Boliger Hovli, Tyristrand
Boliger Kindsåsveien,Tyristrand
Boliger Vælerenveien,Tyristrand
Masseuttak Prestmoen
Boliger Knestangåsen

Kode
Ikke i kart
Ikke i kart
FT2
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart

Årsak
Egen vurdering
Egen vurdering
Innsigelse
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering

Ikke i kart
Ikke i kart
B17
B19
B21
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
B23
Ikke i kart
B25
B24
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
B18
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart
B7
B13
Ikke i kart
B3
Ikke i kart
Ikke i kart
Ikke i kart

Egen vurdering
Egen vurdering
Innsigelse
Vedtak i FS*
Innsigelse
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Innsigelse
Egen vurdering
Innsigelse
Innsigelse
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Innsigelse
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering
Innsigelse
Egen vurdering
Egen vurdering
Innsigelse
Egen vurdering
Egen vurdering
Egen vurdering

*Formannskapet
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Formål

Arealets størrelse (daa)

Nakkerud:
Boligbebyggelse, fremtidig (1110-F)

4,407

Tyristrand:
Boligbebyggelse, fremtidig (1110-F)
Boligbebyggelse, fremtidig

23,158
14,632
37,79

Ask:
Boligbebyggelse, fremtidig (1110-F)

33,558

Hønefoss:
Boligbebyggelse, fremtidig (1110-F)
Boligbebyggelse, fremtidig
Boligbebyggelse, fremtidig
Boligbebyggelse, fremtidig
Boligbebyggelse, fremtidig
Boligbebyggelse, fremtidig
Boligbebyggelse, fremtidig
Boligbebyggelse, fremtidig

23,158
9,713
8,399
7,326
2,092
21,692
14,176
379,196
465,752

Boligbebyggelse, fremtidig
Boligbebyggelse, fremtidig

7,244
12,277
19,521

Boligbebyggelse, fremtidig
Boligbebyggelse, fremtidig
Boligbebyggelse, fremtidig
Boligbebyggelse, fremtidig

46,41
9,004
34,119
10,486
100,019

Bebyggelse og anlegg, fremtidig (1001-F)

6,106

Offentlig eller privat tjenesteyting, fremtidig (1160-F)

8,963

Råstoffutvinning, fremtidig (1200-F)

89,18

Næringsvirksomhet, fremtidig (1300-F)
Næringsvirksomhet, fremtidig (1300-F)

81,702
13,874
95,576

Sokna:
Råstoffutvinning, fremtidig (1200-F)

239,253

Hallingby:
Boligbebyggelse, fremtidig (1110-F)
Boligbebyggelse, fremtidig

Grav- og urnelund, fremtidig (1700-F)

4,541
6,517
11,058
6,115

Nes i Ådal:
Fritidsbebyggelse, fremtidig (1120-F)

10,81

Annet:
Næringsvirksomhet, fremtidig (1300-F)
Fritids- og turistformål, fremtidig (1170-F)

Områder ved breien tilbakeført til LNF

5,975
152,615

56,039

Felt navn

Omdisponert fra

B1

LNF

B2
B4

LNF
LNF

B5

LNF

B6
B8
B9
B10
B11
B12
B14

LNF
Erverv
Erverv
Friområde
Friområde
Friområde
Erverv
Krakstadmarka (KDPL)

B15
B16

Heradsbygda
Heradsbygda

Friområde 378m2,resten LNF
Friområde

B20
B26
B27
B28

Haugsbygd
Haugsbygd
Haugsbygd
Åsa

LNF
LNF
LNF
LNF

Krakstadmarka (KDPL)
Krakstadmarka (KDPL)
R1

Hensmoen

LNF

N2
N1

Hensmoen
Vest for Leiv Vidar(Kommunens forslag)

LNF
Friområde

R2

Utenfor Soneplanen (Nord)

B29
B30

GU

LNF

LNF
LNF

Kommunens forslag til utvidelse av kirkegård.

F

LNF

LNF

N3

Ringmoen

Offentlig bygning (tidligere Ringmoen skole)

FT1

Buttingsrud camping

LNF

Bolig og annet byggeområde

gmoen skole)

30 BoligerHarehaugveien
A, Haugsbygd
Dagensarealbruk
Gjeldendeformål
Foreslåttformål
Arealstørrelseca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
1,8 daa
Erik Skogmo
130/51

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn,menikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster
i Haugsbygd.
Adkomst må etableres.Ikke sammenhengende
G/S-vei til
sentrum.V/A -nett i Harehaugveien.

Infrastruktur
Landskap,
naturog
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skogav høgbonitet.

Konklusjon

Anbefalesikke av hensyntil utbyggingsmønster
og
manglendeG/S.

Konsekvenser
-

-

Nærhettil friluftsområder.Gangavstand
til skole(ca 2
km), barnehage,diversetjenestetilbudog kollektiv.
Behovfor noemer boligareali Haugsbygd.

+
Noe
-

Fra: SimonaBrazauskaite[]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: MagneLohre [Magne.Lohre@ringerike.kommune.no]
Sendt: 23.08.201714:41:34
Emne: Overvanni kommuneplanarealdel
Vedlegg: Overvanni kommuneplanarealdel.docx
Hei
Jegvedleggerretningslinjerfor overvannshåndtering.
De bør ligge et sted under Tekniskinfrastruktur, miljøkvalitet eller samfunnssikkerhet.

Med vennlig hilsen
SimonaBrazauskaite
Saksbehandler
VA
Ringerikekommune
Tekniskforvaltning
Mobil 40804247

Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet
§ 17 Overvann (pbl § 11-9 nr 3, 6 og 8)

Retningslinjer
Overvannet skal håndteres innenfor det området det produseres.
Treleddsstrategi (infiltrere – fordrøye – avlede) benyttes for overvann og grønnstruktur i
arealplanlegging.
o
o

Bortleding skal være sikret i samsvar med forurensningsloven.
Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår
oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

Planleggingen skal ta hensyn til overordnet grønnstruktur og forsvarlig overvannshåndtering.
o
o
o
o

Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og risikoen for
overvannsflom reduseres.
Overvannstiltak skal planlegges som bruks - og opplevelseselementer i utearealer.
Blå-grønnstruktur, som naturlige vannforekomster, kunstige vannspeil, vegetasjon og
parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse gis.
Åpne strekninger for elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes.

Det kan stilles krav til utforming av blå-grønnstruktur slik at strukturen ikke hindrer infiltrasjon
og fordrøyning.
o
o

Krav til avrenningshastighet (l/s), avrennin gsfaktor eller fordrøyningskapasitet (m3) for
områder kan stilles.
Krav om at grunnforhold med naturlig infiltrasjon opprettholdes kan stilles.

Krav til utbygger om maksimal påslippsmengde til ledningsnett/resipient kan stilles. Dette vil
være områdeavhengig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utbygger/tiltakshaver må
bekoste nødvendige tiltak for å holde seg innenfor de gitte krav.
Alle overvannshåndteringer i nye utbyggingsområde r og rehabilitering skal bruke
bærekraftige prinsipper.

Fra: Ole RagnarDihle [Ole.Ragnar.Dihle@veidekke.no]
Til: Kari Gustavson[Kari.Gustavson@ringerike.kommune.no];
postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Trond Henriksen[trondhen@yahoo.no];
JanErik Gulbrandsen[jeg@hadeland
-energi.net]
Sendt: 25.08.201723:03:26
Emne: Arealplanerfor RingerikeKommune
Vedlegg: Brev til RiR 030717.jpeg
Hei Kari,
Ønskerå oversendebrevet som HSKog HHKfelles har oversendttil Idrettsrådeti forbindelsemed Beachhåndballbaner
i Schjongslunden.
Om dette er relevant i forhold til høringom ny arealplan,ber vi om at dere vurderer.
Klubbeneønskerå beholdede nyetablertebeachbanenei Schjongslunden
ogsåetter at skoleutbyggingpå Ullerål Skoleog Hov Skole er sluttført.
At det er gjort et vedtakpå at baneneer midlertidige,er klubbeneer klar over, men ser ingen fornuftig grunn til at de skalflyttes tilbake igjen til Hovsmarka.
De positive synergieneved at håndballeni så stor grad som overhodetmulig er samletpå ett område,er mange.
Vi kommer selvfølgelig til å følgeopp dennesakenfremover.

Ønskerdeg samtidigen riktig god helg Kari.

Ole RagnarDihle
NestlederHSKHåndball
Tlf: (+47)902 34 014
ole.ragnar.dihle@veidekke.no
www.honefoss-sk.no

Fra: MiljøvernforbundetHønefoss[nmfhonefoss@hotmail.com]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 25.08.201709:10:47
Emne: INNSPILL TIL AREALPLANEN - HENSMOEN
Vedlegg: Kjensmo1967%2crapportom Vesletjernog Storetjern.pdf;Limnolog dr. philos.
Dag Hongve.docx;Fylkesmannens
vernekart.JPG;Sollid1969.pdf;SE SIDE 45.pdf; Kåre
Elgmork 1974 (2).PDF;Hensmoenrapport2014.pdf

Til areal- og byplankontoret
Fra MiljøvernforbundetHønefoss

Viser til høring og offentlig ettersynav kommuneplanens
arealdel.

Hensmoenbestårav mangeverneverdigenaturelementer,
og summen
av dissegjør dettelevendenaturdokumentettil en verdi som Ringerike
kommunehar et ansvarå ivareta.

Hensmoener i tillegg et sværtpopulærtfriluftsområdefor
lokalbefolkningen.

Arealplanenfor Hensmoener kun et forslagfra 1990,somhar fulgt
alle kommuneplanersiden1994.Arealplanenble ikke engang
miljøfaglig behandlet.

Arealplaneretterplan- og bygningslovener ikke statiskeog skal
revideresog àjourføresmedjevnemellomromi lys av
samfunnsutviklingen.For arealdelenav kommuneplanengår dette
direktefram av loven, og medførerat arealdisponeringikke er bestemt
en gangfor alle.

Hensmoenmå derfor settesav til landskapsvernområdei den
nye arealplanen.

Videre drift av grusuttak må opphøre innenfor våre foreslåtte
grenser i vedlagterapport 2014 på side 7.

Dokumentasjonvedr. naturområdetsstoreverdierligger ogsåvedlagt.

M iljøvennlig hilsen
MiljøvernforbundetHønefoss
Eva Liell

https://www.youtube.com/watch?v=q1pFtHh512c

https://www.youtube.com/watch?v=33tdpxkTxkA

https://www.youtube.com/watch?v=7yFudjlhNC8

https://www.youtube.com/watch?v=ni2BdNAe10M

Hensmoen
www.youtube.com
Istidslandskapet på Hensmoen er et
populært turområde utenfor Hønefoss.Den
lille landskapsperlenviser oss hvordan
istidsbreene formet landskapet for ti tus...

Hensgonga
www.youtube.com
Fjellpartiet ovenfor Ådalselva og
Randsfjordbanen kalles Stasjonsberget.
Dette fjellpartiet danner en naturlig
avgrensing av Hensmoen, som er Norges
geologis...

Trollskogenpå Hensmoen
www.youtube.com
I folkeminnetiden ble flyttblokker kalt for
kampesteiner, og ble tilskrevet kamper
mellom troll. Senereble flyttblokker forklart
med at de var fraktet dit u...

Blomsterdalen- Hensmoen
www.youtube.com
Bli med på en botanisk vandring i det
særpregede landskapet på Hensmoen, som
ble dannet av issmeltingen under siste istid.
I det ravinerte terrenget mellom Å...

Fra: MiljøvernforbundetHønefoss[nmfhonefoss@hotmail.com]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 25.08.201709:13:38
Emne: Innspill arealplan- geoparkHensmoen
Vedlegg: The HeenMineral Mines.JPG
Hei,
Visertil e-post sendt BuskerudFylkeskommune1.12.15,se under.
I svaretfra Fylkeskommunensto det av vi først og fremst skulle" være aktive i planprosesseni
Ringerikekommune,det er her det viktigste arbeidet pågår."

Videre:
DersomMiljøvernforbundetønskerå verne de de geologiskeverdienesom de beskriverher, så må
dere sørgefor komme med innspill i kommuneplanprosessen.

Her er derfor vårt innspill til kommuneplanensarealdel:
I Ringerike- hvis geologihar vakt internasjonaloppsikt - må det sørgesfor å verne om de
geologiskenaturressursene,og det er ikke akseptabeltat de geologiskeressursenei det
verneverdigeglasiallandskapetpå Hensmoenkun blir sett på som en industriell og
økonomiskfaktor.
Videremå det etableresgeoparkeri Ringerikekommune,og vi foreslårdødislandskapetpå
Hensmoen.Gruvenei Skjerpåsenovenfor Hensmoenbør ogsåinnlemmesi geoparken,se
vedlagtereportasje.

Miljøvennlighilsen
MiljøvernforbundetHønefoss
EvaLiell

Fra: EvaLiell [mailto:eva.liell@hotmail.no
]
Sendt:1. desember201516:34
Til: sven.dahlgren@online.no
; SvenDahlgren<svend@vfk.no
>
Kopi: GeorgN. Smedhus<Georg.Smedhus@bfk.no
>; BFKPostmottakSentraladministrasjonen
<postmottak@bfk.no>
Emne:ADRegiongeologi- Hensmoeni Ringerike

Hei, visertil strategiplan2013- 2016regiongeologien.
Her står det at ett av hovedmålenetil Fylkeskommunen
er å arbeidefor at geologiske
naturattraksjoneri de tre fylkeneBuskerud,Telemarkog Vestfoldfylker skalbrukesi reiseliv,
utdanningog rekreasjonsformål,og til å fremmestolthet og identitet i regionensbefolkning.

MiljøvernforbundetHønefosshar funnet flere universitetsrapportersomble utarbeideti
forbindelsemed Ringerikekommunestidligereplanarbeid.Her står bla. følgende:

Ringerikesgeologihar vakt internasjonal oppsikt , videre: Ringerikehar naturdokumenter
av en høyst usedvanligkarakter. Lignendefins ingen andre steder i vårt land.
Fylkeskommunen
må derfor snarestfå Ringerike,med de unike og mangfoldigegeologiske
kvalitetene,inn blant innsatsområdenefor å fremmeforståelse for hvilkenaturverdier
kommunenfaktiskbesitter.
Naturenpå Ringerikeer kommunensfremste varemerke,men dessverreer kunnskapsløsheten
stor i den kommunaleforvaltningen,og synetpå naturenkun sombyggeråstoffer en stor
forsømmelse,ogsåoverfor de somkommeretter oss.
Skrekkeksempelet
på dette snevrenatursyneter Hensmoen.Dette unike og allsidige
istidslandskapetmed flyttblokker og skuringssliptefjell, vannkilderog brønner,ravinedaler,
grytehullog dødisgroper,rødlistetgubbeskjeggog orkidèer,bølgendelandskapog
rullestensåser,har tidligere vært med i kommunensegenverneplan.Men med et pennestrøk,og
det bokstaveligtalt, har Ringerikekommuneavsattnestenhele furumoentil masseuttaki
kommuneplanen.
Vi foreslårat Fylkesko
mmunensørgerfor at ogsåRingerike,isærHensmoen,blir inkludert i de
regionaleprosjektenesomskalsørgefor bærekraftigbruk av vår geologiskenaturarv.
Imøtesertilbakemeldingpå vårt innspill,og kan om ønskeligsendeover rapporter og data som
beskriververneverdieneav Hensmoen.
Miljøvennlighilsen
MiljøvernforbundetHønefoss
EvaLiell
Ps.Kikkinn i dødisterrengetpå Hensmoenmed sinetydeligesporfra Ringerikes
avsmeltingshistorieher:
https://www.youtube.com/watch?v=7yFudjlhN
C8
https://www.youtube.com/watch?v=q1pFtHh512c
https://www.youtube.com/watch?v=33tdpxkTxkA
http://www.ringerike.no/oppleve/natur/hensmoen
-et-popul%C3%A6rt
-turomr%C3%A5
deutenfor-h%C3%B8nefoss?back=20

DagHongve,lLimnolog.Dr. philos.
Bjørnefaret3,
1914Ytre Enebakk
Enebakk12.mars2017

Til
Ringerikekommune
Rådhuset,Osloveien1, Hønefoss

Ang. Hensmoen i Ringerike kommune
Jeger kontaktetav Miljøv ernforbundetHønefossved Eva Liell som har bedt megom å gi en
uttalelseom egenskaperog eventuellverneverdiav lokaliteterpå Hensmoeni forbindelsemed
at kommunennå ønskerå åpnefor betydeliguttak av grus.

Ringerikehar vært flittig brukt somforsknings-,undervisnings
- og ekskursjonsfeltfor
Universiteteti Oslo (UiO). Dette er redegjortfor i et skriv medbidragfra fremtredende
forskereved samtligenaturvitenskapelige
institutterved UiO, redigertav Kåre Elgmork
(1969). Et særliginteressant felt representeres
av de to tjern Storetjernog Vesletjernog av de
tørre sandmobiotopermellom og sør for disse(Elgmork 1974). UiO har foreslått at dette
vernessom landskapsvernområde.
Storetjernog Vesletjernligger i dødisgroper(grytehull)som er dannetunderinnlandsisens
tilbaketrekningetter sisteistid. Løsmassene
som dannertjernasnedbørsområde
, avgir svært
småmengderoppløstesaltertil vannetsomfølgelig er dårlig bufret, surt og næringsfattig
. En
serieobservasjonerav vannkjemiener beskrevetav Kjensmo(1966).Målingenefra 1965 er
gjort i en periodeda tilførselenav sur nedbørover Sør-Norgevar på det høyeste;nyere
målinger vil trolig gi andreresultater.Vannenessurereaksjoni 1965 kom av
svovelsyretilførselfra nedbøren,og sulfat var dominerendeanion. De kjemiskesjiktningene
som ble observertav Kjensmokan skyldesutvekslingav ioner mellom vannetog de
organiskesedimenten
e. I dendypeoksygenfriedelenav Vesletjernskjer det tydeligvis
mikrobiell sulfatreduksjonsom økeralkaliteten
Et karakteristisktrekk ved tjernaer en bremav flytetorv i vannkanten.I Vesletjerner denne
særligdominerendeDet organiskematerialeti myra avgir oppløstnaturlig organiskmateriale
(NOM)som gir vanneten brungulfarge. Utenfor og innimellom flytemyra i Vesletjernvokser
en uvanlig variant av gule nøkkerose
r: soleinøkkerose,Nupharpumilum(observert ca 1975).
Sandmoenomkring tjerna har stor infiltrasjonsevneog nedbørpå mark som ikke er frossen,
vil infiltreres, slik at det ikke kan påregnesoverflateavrenningav betydningfor
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vanntilførselentil grytehullene.Noe eksaktnedbørsområde
kan derfor ikke angis. Den
viktigste tilførselenantaså værenedbørdirekte på vannoverflataog i skråningenemot vannet.
Det er ikke kjent om det kan værevannførendesjikt i løsmassenes
umettedesone.Det er ikke
gjort undersøkelser
somgir grunnlagfor å si hvordangrustaki nærhetenav tjernapå
Hensmoenvil virke inn på vannbalanseni disse.Mest sannsynligvil grustaknedtil størredyp
enn tjernasmaksimaldyp,føre til dreneringog senkningav vannstanden.
Tjernaoppgiså ha
konstantvannstand
. Set har derfor værtantattat bassengene
når nedundergrunnvannsnivået.
På grunnav kjemisk tilstand i Vesletjernsdypvann, antokKjensmo(1966) at dettevar
grunnvannspåvirket.Undersøkelsesboringer
i 2014 viser imidlertid at det er flere metermed
umettedeløsmassermellom tjernasstørstedyp og grunnvannet.(Ringerikekommune, 2017).
Det er ingengrunntil å tvile på dissemålingene.Tilsvarendegrytehulltjernmedhengende
vannspeiler velkjent fra Gardermosletta.

Områdetsomer foreslåttav UiO som landskapsvernområde
bestårav to naturtypersom
beggeer truet. Naturtypersomer truet i Norge, skal væreå finne i ``Norsk rødlistefor
naturtyper2011`` (Lindgaardog Henriksen2011 ). Utvalgetav rødlistede innsjøtyperer
megetbegrenset
, og det er nylig foreslåttat grytehull sjøermå føres opp på rødlista(Hongve
2016).Sandmoerer en naturtypesom i våre dagerer sterkttruet på grunnav at de leggesut til
bebyggelseeller tas i bruk til grustak, og de er dessverreheller ikke omtalt i rødlista.
Sandmoerhar et megetkarakteristiskplantesamfunnrepresentertved furu og en
undervegetasjon
medulike dominerendelavarter.Universiteteti Oslo foreslårsandmoenpå
Hensmoenvernetsomet eksempelpå en noenlundeuforstyrretsandmolokalitet(Elgmork
1974).
Det er dokumentertat Hensmoenhar stor betydningsom friluftsområdefor
lokalbefolkningen(Oddekalvudatert). Fortsattbruk som friluftsområdehindres ikke av status
somav landskapsvernområde.
Konklusjon:
Universitetetsinteressefor Hensmoentil naturvitenskapelig forskningog undervisningog
lokalbefolkningensinteressefor bruk av friluftsområdetkan ivaretasved opprettelseav et
landskapsvernområde,
somtidligere foreslåttav UiO ved de naturvitenskapeligeinstitusjoner.
Dette kan gi varig beskyttelsemot de former for ødeleggende
inngrepsom nevnesav Elgmork
(1974). Slik bevaring for fremtidigegenerasjonermå avveiesmot en midlertidig og ikke
reversibelutnyttelsetil næringsvirksomhet
i form av grustak.
Opprettelseav et landskapsvernområdegjøresved kongeligresolusjoni statsråd, og
representanter
for verneinteressene
bør i dennehensiktta kontakt medFylkesmannens
miljøvernavdelingog Klima og miljøverndepartemente
t medhenvisningtil de nevnteskriv
fra UiO.
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GRUSTAKETPÅ

H E N S M OE N

Rappo Rt
om det ulovlige
gR ustaket
på
Hensmoen

Bar n og unge på Hensmoen

Barnpå vei hjem etteren dukkerti Vesletjern.Boligfeltet Vesletjerner Hensmoenssosialemøteplass.
i Storetjernveien
skimtesbaktrærne.

Herligdukkerti Vesletjern.

I myrarundt Vesletjerner det mangefrosker.

Løft bl i k k et mot Hensmoen
t anken på å miste moen er en stor påkjen ning for alle som er glade i dette friluftsom rådet, og jeg er kraftig rystet over at Hens moen kun ble tusjet inn på plankartet som
masseuttak bak ryggen til kommunens egen
befolkning. u ten politisk vedtak av planen dringen og uten at allmennheten og
beboerne rett ved planområdet kk mulighet til å tale på vegne av natur og nærmiljø,
havnet Hensmoen på kommuneplankartet
som masseuttak i 1994.
For beboerne som i dag bor i et rolig og idyllisk
landskap med blåbærlyng og turstier rett utenfor
husdøra, er planene om å omdisponere lokalmiljøet til enorme grustak ekstra sårt. Hensmoen er nærmiljøet til barna som bor på Hen,
Nymoen og Vågård, og på moen kan barna leke
spontant og egenorganisert uten at foreldrene
trenger å kjøre barna avgårde i bil.
Jeg er opptatt av at barna skal bli glade i
naturen, for ved å bli glad i naturen vil barna
stå opp for det som er truet. I kompendiet kan
dere lese om Harry Dahl fra Vågård. Hans far
og bestefar tok Harry med ut i naturen på Hensmoen fra han var liten gutt, og lærte ham å bli
glad i natur og friluftsliv. Nå er det Harry som tar
med seg sine barn, barnebarn og oldebarn ut
på tur i skogen på Hensmoen.
Landskapet på Hensmoen gir beboerne i
nærmiljøet en trygg følelse av å være hjemme.
De gamle har sagn og historier å fortelle, som
at Vesletjern er bunnløs. Barna ble fortalt at
druknet du der, havnet du i India. Og da barna
gikk på skøyter på Storetjern rundt krigens
dager og det var mye barfrost, fryktet de for
kirkeklokka som visstnok skulle ligge på dypa i
tjernet.

I mange tilfeller er vi for lite nysgjerrige på vårt
eget nærmiljø, og tar våre nære omgivelser for
gitt. Å gå tur på Hensmoen og fornemme lukta
av skog og myr og kjenne hvor utrolig glad en er
i Guds frie natur, sitter enda sterkere i
bevisstheten når vi innser at dette landskapet
kan være i ferd med å gå tapt.
Hva vi vet om et landskap avgjør hvilket syn vi
har på det. For noen er Hensmoen
ensbetydende med industri. For andre er Hensmoen utallige nedtrampede stier av minner, ro,
idyll, skogstjern, sopp og bær og lyden av barns
muntre latter og lek og bading i Vesletjern.
Landskapet på Hensmoen er en viktig del av
identiteten for ringeriksregionen. Hensmoen
viser oss hvordan istidsbreene formet landskapet for titusen år siden. Kunnskap om dette
åpner opp øynene våre, og vi ser landskapet på
et helt annet vis. Naturforståelsen av dette lille
stykke natur utenfor Hønefoss gir oss en
erkjennelse av at vi inngår i en større sammenheng. Landskapet får en høyere verdi. En naturverdi som må med i regnskapet.
Uttak av grus på Hensmoen kan ikke blindt
fortsette i samme spor som før. Gjennom dette
kompendiet håper vi å få åpnet opp øynene for
at Hensmoen er så uendelig mye mer verdt enn
som ressurs i form av byggeråstoff.

____________________________________
Kurt Willy Oddekalv

Stort hjerte for Hensmoen
Harry d ahl er tredje generasjon fra v ågård
som har Hensmoen som sitt nærområde. n å
bruker også hans barn, barnebarn og oldebarn turområdet.
- Jeg håper at våre fremtidige generasjoner
også kan få nyte godt av denne unike moen,
med uttallige stier i lett terreng hvor alle kan
bevege seg, gammel som ung, sier Harry Dahl,
som går tur på Hensmoen hver eneste dag.
Hakke og spade
De første spadetakene av grus ble tatt ut på
Hensmoen samme år som Harry Dahl ble født.
Det var i 1935.
- Da var det bare et lite høl nedi der, sier Harry
og forteller at arbeidskarene brukte trillebår
og skuffa oppi grusen. Nå er det andre tider,
og manuelt arbeid er for lengst byttet ut med
maskiner.
n ærmiljøet
Harry Dahl er født og oppvokst på Vågård, og
friluftsområdet på Hensmoen var en del av
oppvekstmiljøet hans.
- Jeg spilte på guttelaget til Hen Arbeideridrettslag, og gutta fra fotballag som Liv og Fossekallen syklet fra Hønefoss og opp til Hensmoen
for å spille kamper på ballplassen på Hen.
- Far min var også med og spilte fotball, og etter
kampene var det bading i Vesletjern, forteller
Harry som også sket på Hensmoen.
- Jeg og bestefaren min ska mye abbor Vesletjern, sier Harry og forteller at det også var sk i
Storetjern på bestefarens tid.
- Bestefar fortalte meg at sken i Storetjern beit
best i tordenvær, humrer Harry.
p lanendring
Nå ligger den gamle ballplassen på Hen inne
i det enorme området som er avsatt til grustak

i kommuneplanen. Planområdet strekker seg
nesten helt fram til Vesletjern. Harry Dahl visste
ikke at så godt som hele Hensmoen var satt av
til grusindustri før saken kom opp som en
reguleringssak før jul 2012.
- De gikk ikke ut med noe, sier han og rister på
hodet.
mistet mye
Grustaket har spist opp store deler av Hensmoen gjennom snart 80 års drift, men også
industrien har beslaglagt turområder og våtmark. Harry Dahl forteller at brønnen hans gikk
tom under byggingen av industriparken, og
måtte ytte brønnen. Mange kulturstier og
minnesmerker gikk også tapt.
- Vi har jo mista mye av Hensmoen på grunn
av industrien. Fryktelig mye. Det gikk otte stier
over moen til Geitryggen, forteller han, men
påpeker at industri går til nød an for det gir jo
arbeidsplasser.
- Men å ta resten av moen til grustak er
uakseptabelt, sier Harry og mener at det lille
som er igjen av Hensmoen må settes av til friluft
og rekreasjon.
t akker Hensmoen
- Jeg tenker på de planlagte masseutvidelsene
når jeg går tur her om kvelden. De som går inn
for disse masseutvidelsene kan neppe ha noen
slags sans for norsk natur, og ikke sine medmennesker i det hele tatt.
- Jeg har hatt mye hjerteproblemer, og vil si at
Hensmoen har hjulpet meg til å få trent meg
opp, sier han og legger til at terrenget passer for
alle, selv for de som er mer eller mindre
handikappede.
Til slutt spør Harry Dahl, selv om han temmelig
sikkert vet svaret:
- Kan man få noe nere plasser å gå tur på?

Skogensro: HarryDahl har en fast rute som han følgerhverenestekveld.
- Jeggår om fotballplassen,Vesletjernog Storetjern,sier han og allerbest syneshan det er å gå aleneom
kveldensammenmed hundenTinka.
- Daer det stille, og jeg får mulighetertil å se noendyr også,fortellerHarryDahlog nevnerhare,rev og rådyr.

Mil jøvernforbundet Hønefoss
a t nesten hele Hensmoen var satt av i kom muneplanen som grusindustri var helt
ukjent for de aller este helt til saken om de
enorme masseutvidelsene ble gjort kjent før
jul 2012. u nderskriftskampanjer, leserinn legg og høringsuttalelser ble sendt avgårde,
men vi var usikre på om dette var nok.
Vi kontaktet derfor ere organisasjoner, men
kk kun tåkete svar og ingen hjelp.
Den eneste organisasjonen som svarte med
konkret forslag til handling var Norges Miljøvernforbund, som anbefalte oss å etablere en
nærmiljøgruppe. Som sagt, så gjort.
Interessen blant lokalbefolkningen på Nymoen,
Hen og Vågård var stor, og nærmiljøgruppa var
på plass i løpet av få romjulsdager.
Med god hjelp fra vår moderorganisasjon i
hvordan vi skulle gå fram i vårt miljøvernarbeide, var første bud lokalkunnskap. Det viste
seg at ikke engang de aller nærmeste beboerne
rett ved planområdet visste at nærmiljøet var
satt av til masseuttak. Vi begynte derfor å nøste
opp i hvordan et så populært turområde havnet
på plankartet som grustak, tett på boligfeltet
i Storetjernveien og attpåtil i et verneverdig
dødislandskap. På spørsmål til kommunen om å
få se dokumentasjon på hvordan planendringen foregikk kk vi til svar at disse lå i
esker for oversendelse til det interkommunale
arkivet i Kongsberg.
Ordføreren kontaktet kontrollutvalgets leder
og ba utvalget se nærmere på saken med de
manglende papirene. Kontrollutvalget konkluderte ikke med annet enn at Ringerike kommune
måtte se nærmere på sine arkivrutiner. Vi
kontaktet Fylkesmannen og ba om en kontroll
av kommuneplanen, men Fylkesmannen svarte

at de forventet at nødvendig dokumentasjon
forelå.
Vi har gjennomgått en bunke med papirer fra
Fylkesmannens arkiv vedrørende kommuneplanarbeidet framt til 1994, og fant et notat til
Ringerike kommune datert 19/8-90. Her skriver
Fylkesmannen b.la. følgende:
(...) Storetjern og Vesletjern er av stor naturfaglig interesse. Disse områdene er også viktige
som friluftsområder.
Videre: I tilknytning til boligområder er det viktig
å bevare områder for friluftsliv, lek og rekreasjon
(...) naturlig vegetasjon i bomiljøene er viktige
for trivselen, især for barn og eldre som ofte
er avhengige av å bruke nærmiljøet til lek og
rekreasjon. (...) rikspolitiske retningslinjer for
å ivareta barn og unges interesser skal med i
planleggingen (...)
Ingenting av dette ble hensyntatt da Hensmoen ble skravert til grusindustri. Det eneste
dokumentet Ringerike kommune har å vise til
er et forslag til plankart datert desember 1990,
stemplet som høringsutkast. Dette er identisk
med dagens plankart av Hensmoen. En av
nærmiljøgruppas medlemmer satt i Bygningsrådet fra 1987 til 1991, og hun forteller at i løpet
av denne perioden kom det inn en søknad
om utvidelse av grustaket på Hensmoen hvor
planen var å grave vekk hele åskammen mot
Ådalselva. Politikerne stemte i mot.
Vi stiller et stort spørsmålstegn til hvorfor ikke
de 900 dekarne som er skravert på plankartet
også ble behandlet av politikerne? Det står
ingenting om de enorme masseutvidelsene i
kommuneplanen som var ute på høring i 1994,
og plankartet ble heller ikke lagt ved. I et notat
vi fant blant kommunens papirer står det at det
var problemer med ”plotting” av plankartet.

avsløring av ul ovli gheter
Beboerne rett ved planområdet kk aldri
mulighet til å verne om sine interesser, og de
rikspolitiske retningslinjene om å ivareta barn
og unges interesser, som også Fylkesmannen
viste til i nevnte notat til kommunen, ble ikke

ivaretatt.
Hakkeloven ser dermed ut til å være enerådene
i denne saken. Da plankartet ble gjort kjent for
enkelte av oss under kommuneplanrulleringen i
1999, sa Ringerike kommune at løpet er kjørt for
Hensmoen. Det sier de fortsatt - med
hjemmel i hakkeloven - og gir blaffen
i norsk lov og demokrati.
g rensen for hvor mye grus og
sand som kan tas ut på Hensmoen
er nådd. v år foreslåtte grense set ter vi med tanke og respekt over for de menneskene som skal leve
og bo her etter oss. s toppbåndet
langs trærne er vårt endelige
grenseforslag, og denne inklu derer skråkant ned mot avsluttet
grustak.
I Ringerikes
Blad kkvi sedenneillustrasjonen
somviserdeforeslåtte
masseutvidelsene,
og kk
nærmest
sjokk.
– Det er jo veldig mangefriluftsområder
på Ringerike,saforslagsstiller
til journalis
tensomspurtehvahantenkeromatdetteeret
populært
friluftsområde.

Grustaket
påHensmoen
ønsket
å utvide
vedå taut heleåsprolenmot
Ådalselva,
men kkavslagavpolitikerne
i Bygningsrådet.
Åskammen
målerkun
femmeterpådetsmaleste
frakanttil
kant.

Kvali serer seg ti l
verdensmesterskap
marte p edersen jogger langs de utal lige turstiene på Hensmoen ere dager i
uka. l angdistanseløperen ligger nemlig
i hardtrening for å kvali sere seg til vm i
ultraløp.
- Jeg trenger mange kilometer i beina, ler
28-åringen som forteller at damer rundt 40 år
med mange års løping bak seg gjør det best i
ultraløp.
u ltramaraton
Ultraløp er de nert som alle løp over fem mil,
og de vanligste tidsbestemte ultraløp er 6timers, 12-timers og 24 timers. Det nnes også
48-timers løp og 6-dagers løp.
- Jeg har bare løpt seks-timers løp, sier Marte
og forteller at målet hennes er å komme blant
topp 20 når verdensmesterskapet i ultraløp går
av stabelen i Frankrike neste år.
Hensmoen
Marte trener opptil re-fem ganger i uka. Rett
som det er løper hun fra Hønefoss og opp til
Hensmoen rett etter jobb som fysioterapeut i
Hønengaten.
- Dette er ett av de neste stedene på Ringerike, sier Marte og legger til at det holder å løpe
på Hensmoen når hun tar korte turer. På grunn
av alle stiene som går på kryss og tvers, trenger
hun ikke løpe på den sammen stien.
Hensmoen er også ypperlig for marte når
hun løper lange distanser.
- Da har jeg Hensmoen som utgangspunkt,
og kan løpe videre mot Vælsvann eller ned til
Hensveien og over til Kihlemoen.
Marte mener Hensmoen er ypperlig for den
vanlige mosjonisten.
- Da holder det mer enn nok med å løpe her på

Hensmoen, sier hun.
Badekø på Hensmoen
- I sommer har jeg badet ganske mye, det har jo
vært så deilig vær.
Men Marte har ikke vært alene om å nne veien
til Vesletjern.
- Jeg har måttet stå i kø for å bade her etter å
ha løpt, ler hun og peker på brygga med stupetårn.
- Det er jo veldig bra, sier hun og er glad for at
området er mye brukt.
masseutvidelser
- Hva synes du om planene med de enorme
grustaksutvidelsene?
- Da jeg hørte om planene syntes jeg det var
kjempetrist, sier hun og ser for seg hvordan det
blir hvis alt dette skulle bli borte.
- Det er jo kjempemange som bruker dette området, både til løping og gåturer, sier Marte og
legger til:
- Du møter alltid noen som går tur, enten med
hund eller barnevogn for her er det muligheter
for alle, både med grusveier og stier. Alle kan gå
her og ne vann er det også her.
v inter på moen
Marte trener på Hensmoen hele året selv om
det ikke alltid er så lett når det er masse snø.
- Det må være veldig mange som går tur her,
for det er alltid opptråkka stier, så du kan alltids
løpe gjennom en løype, sier Marte og legger til:
- Det er veldig synd hvis dette blir borte. Det
er jo så nærme byen òg. Til slutt må man kjøre
lenge, og da blir det jo tiltak for folk hvis du må
sette deg i bilen for å dra på tur.

Trenerpå Hensmoen:- Måletmitt i år er å væremedi est mulig løp så jeg kankvali seremeg til VM, sier
langdistanseløperen
MartePedersensom løperpå Hensmoen ere gangeri uka.
- Jeger gladi å løpealt mulig, men hevdermeg best i de langeløpa,sier hun og fortellerat det blir en del av
treningaå væremed på andrekonkurranserogså,som Ringeriksmaraton
hvor Marteløp halvmaratonfor
Hytteplan.

Ti på Topp
Ti på Topp er åpent for alle, og er en turkampanje i regi av Bedriftsidretten i samarbeid med Ringerike Kommune, Ringerikes turistforening, Ringerike O-lag, Syklistenes landsforbund og Ringerike
Frivillighetsentral.
Hensmoen er blant de 14 gåturene som er valgt ut. Skilting, kart og rutebeskrivelse bidrar til at du
enkelt nner frem til Ti på Topp postkassene hvor du nner en turkode som brukes til å registrere
turene dine.
Ifølge antall registrerte turer er Hensmoen ett av de mest besøkte turmålene i Ti på Topp.

Somturdeltager
i Ti påTopperdetekstragøyå gåpåtur.I postkassen
vedVesletjern
skriverturgåerne
seginni gjesteboka.

Påkveldstur
langsenavHensmoens
mangestierrettfør
solengårnedblir turenunektelig
ekstraspennende
nårdu
aneratvilledyrhardegunderobservasjon.

Stienepåmoenappellerer
ogsåtil terrengsyklisten.
Morenest
enenei grunnen
sørgerforgoddrenering
slikatstienealltider
tørreselvetterkraftigregnskyll.

Mi nner
Jeg minnes Hensmoen og omgegn slik det var,
dengang vi ennå hadde en mor og far.
Da med skog fra Hyttebyen opp,
og inn til Ulveliåsens topp.
Likedan fra Tajegata i vest,
over mot Vågårdsgrenda i traktene vi ferdes
mest.
Ja det var her i våre barnesko,
vi gikk og tro.
Da vi vel ei helt forsto,
verdien av den ro,
som hvilte over denne stille furumo.

På den tid ganske fri,
for tra kk og industri,
ja det var nesten bare skogens dyr og vi.
Det var vindens sus og fuglesangens toner,
som da hørtes under de grønne furukroner.
Men selv om denne tiden
jo er forbi for lenge siden
Så vil jeg ennå ikke et farvel si
for det kan fortsatt bidra til og gi
ro i sjel og sinn
her blant furustammene og vandre inn
Ja om mye av det som var er svunnet hen
la os nyte det som er igjen.
- e rik g ulbrandsen -

Hensmoen er r i k på
i sti dsh i sto r i e
i stidslandskapet på Hensmoen ble dannet da
innlandsisen smeltet ned for titusen år siden,
og sporene etter hvordan dette spesielle
dødislandskapet ble formet er tydelige.
På Hensmoen ble isrester begravd og senere
smeltet. I landskapet er det både tørrlagte
og vannfylte groper. Disse ble dannet av den
såkalte dødisen, som er en breis som ikke
lenger er i forbindelse med den aktive breen.
d ødisgroper
Smeltevannet strømmet ut gjennom Begnadalen
på slutten av istiden for ca. titusen år siden, og
førte med seg sand og grus som ble liggende
på Hensmoen. Elvegrusen virket isolerende og
bremset nedsmeltingen av isen som lå under.
Noen steder ble den underliggende isen isolert
i adskilte blokker. Når disse etter en tid smeltet,
sank grusen ned, og karakteristiske groper
dannet seg i landskapet. Når dødisgropene er
fylt med vann kalles disse for grytehullstjern.
v erneverdig landskap
Hensmoen ble registrert som verneverdig i en
landsomfattende registrering i 1985, og er
regionalt viktig i en geologisk mangfoldsammenheng.
- I kvartærgeologisk sammenheng er Hensmoen
viktig for å dokumentere ishavssmeltingsystemet, og som landsform i forhold til hvordan
landskapet ser ut i dag, sier seniorforsker Lars
Erikstad i Norsk institutt for naturforskning
(NINA).
s meltevannet møter havet
På Hensmoen ble en stor breelvavsetning bygd
opp til marin grense ved at sand og grus ble
transportert og avsatt fra smeltevannet til inn-

landsisen ved havets høyeste nivå etter siste
istid. Havet sto høyere ved slutten av istiden fordi
hele den norske landplaten ble presset ned på
grunn av vekten til ismassene. Da isen smeltet,
ommet havet inn over det nedtrykte landet.
Da landet sakte steg opp igjen, trakk havet seg
tilbake, og landet ble tørt.
g ammel sandstrand
- Kjører du oppover avkjørselen til Hen langs
E16 med Eggemoen på høyre side og Hensmoen på venstre side så tenk at sjøen står
halvveis opp til skogkanten. Da ser du tydelig
at dette er en gammel sandstrand, sier Erikstad
og legger til at Hensmoen er en vitenskapelig
dokumentasjon på isavsmeltingen sett i forhold
til klimaendringene på slutten av istiden.
v iktig landskapsidentitet
Hensmoen innehar dessuten en viktig
landskapsidentiet for et stort område.
- Uttrykket på Hensmoen er veldig preget av
det geologiske, og i detaljer som for eksempel
dødisgropene er det koblinger direkte til det
biologiske mangfoldet, sier Erikstad.
Vesletjern ligger i Miljødirektoratets Naturbase
klassi sert som lokalt viktig, og beskrives som
en grytehullsjø med intakt lavlandsmyr.
i nternasjonalt ansvar
Erikstad mener det burde vært gjort en samlet
analyse av Hensmoen, Kihlemoen og Eggemoen. Alle disse tre moene har nemlig ulike
elementer av geologisk verdi.
- Ressursen er koblet til kunnskap om istiden,
og en av de viktige argumentene for bevaring av
geologi er vitenskapelig, altså at man må ha et
sted å studere og lære og forstå geologien, sier

Erikstad og mener at dette er viktig også for å
kunne utnytte ressursene best mulig.
- Det er ganske stor aktivitet i utlandet, for
eksempel i England for å koble industrien til et
ansvar å ta vare på denne type naturverdier,
sier Erikstad og legger til at ett av de store

internasjonale ansvarene våre i Norge er
nettopp istidshistorien fordi vi ligger i nord og
er sentrale i forhold til den iskanten som dekket
halve Europa under siste istid.

Drikkevannskilde:Storetjern
er
stort,ogserikkeut somettypisk
grytehullstjern.
- Jegvil tippeatStoretjern
eret
grytehullstjern,
ogantaratdeterto-tre
dødisgroper
somersmeltet
sammen,
ogsomliggerlitt dypere
slikatdetikke
hardenklarekanten
påtoppen,sier
seniorforsker
LarsErikstad,
ogpåpeker
atmanmåha eredataogse ere
detaljerforå væreheltsikkerpåom
Storetjern
eretgrytehullstjern.

Dødiskarakter:Vesletjern
eretutpreget
grytehullstjern
somliggeromkranset
av
furukledte
grusåser.
Forsenkningen
i landskapet
fortellertydeligatherhardetliggetendødbre
ogsmeltet
nedpåsluttenavistiden.

Di l emmaet på Hensmoen
Hensmoens geologiske landskapsbilde
og geologiske mangfold bidrar til en vik tig identitet for Ringerike. p roblemet er at
istidslandskapet inneholder mengder med
verdifull grus.
Grusforekomstene på Hensmoen er satt av
som nasjonalt viktig ressurs i Grus- og pukkdatabasen til Norges geologiske undersøkelse
(NGU).
- I utgangspunktet ser vi på ressursverdien, sier
geolog Rolv Magne Dahl i NGU, men legger
til at de for tiden jobber med å lage et register
over verneverdige naturverdier ved å skaffe
oversikt over tidligere rapporter og analyser
hvor blant annet Hensmoen ble registrert som
verneverdig.
d e tre moene
- Lars Erikstad i Norsk institutt for naturforvaltning mener det er behov for en samlet analyse
av Hensmoen, Eggemoen og Kihlemoen for å
kartlegge de geologiske verdiene. Her kommer
vel NGU inn i bildet?
- Vi kunne tenke oss å være med å bidra til en
slik utredning, men det kan vi ikke gjøre uten
at noen ber oss om det. Det er kommunen og
Miljødirektoratet som har ansvaret for dette,
sier Dahl og legger til at NGU er underlagt
Næringsdepartementet.
p ukkverk framfor grus
Grus er en begrenset naturressurs, og NGU
ønsker økt bruk av pukk.
- Grusressursene er det bare et visst antall av i
Norge, og disse forekomstene er det et stort
arealpress på. Mens pukkverk, altså knust fjell,
er det mulig å legge ere steder. Der er det
også færre kon ikter, sier Dahl og viser blant
annet til at det i en del grusforekomster også
nnes grunnvannsforekomster.

g jenbruk
Sand, grus og pukk er noen av de viktigste mineralske råstoffene i Norge, bare olje omsettes i
større kvanta og verdi.
- Er vi for lite kritiske til det store forbruket av
denne ikke-fornybare ressursen?
- Det er absolutt et berettighet spørsmål, og
vi bør se på dette med gjenbruk, sier Dahl og
forteller at det jobbes en del med gjenbruk av
betong.
- Vegvesenet har blitt mye inkere til å gjenbruke asfalt, men selv om vi skulle kunne gjenbruke alt tror jeg vi alltid vil ha behov for å ta ut
jomfruelig masse, sier han.
d ilemma
Dahl mener det er viktig at vi tenker nøye gjennom behovet for slike ressurser som byggeråstoff på den ene siden og naturressursen
som naturdokument på den andre.
- Som geolog er jeg også opptatt av å ta vare
på geologi for å gi de framtidige generasjonene
muligheten til å forstå hvordan Norge ble til.
Men samtidig bruker vi store mengder av disse
ressursene som byggeråstoff, så det er jo et
kjempedilemma dette her.
k ommunen bestemmer
I Grus- og pukkdatabasen er blant annet ressurser ved Ringkollen kartlagt med gode
egenskaper samt en forekomst av nkornig
sandstein ved Steinsfjorden, men det er ikke
dermed sagt at man starter masseuttak her.
Rolv Magne Dahl påpeker at det ikke er NGUs
grusregister som bestemmer arealbruken.
Registeret fungerer bare som ett av ere sett
med grunnlagsdata for de avgjørelser som
kommunenene gjør.
- Vårt råd når det gjelder ressursen er jo bare
ett av ere innspill når det gjelder bruk av
arealet på Hensmoen.

Naturgrus:Naturressurser
fraHensmoen
fraktes
overheleøstlandsområdet
sombyggeråstoff,
ogelvestener
blir også
eksportert
til Tyskland
ogNederland
hvordeblir bruktsompynti parker.

NM på Hensmoen
nm i presisjonsorientering, såkalt p re- o , har blitt arrangert på Hensmoen ere ganger. d ette
er en gren innen orientering integrert for funksjonsfriske og bevegelseshemmede. l øypene
går langs stier eller veier som er tilgjengelig for rullestol. l es mer i artikkelen om “orienter ing på re hjul” sakset fra Ringerikes Blad.

Orientering på re hjul
- Å komme seg ut i skogen, er rekreasjon i seg
sjøl, sier rullestolbruker Harald Mælingen.

utvides og bli et tilbud til alle funksjonshemmede.

Fotoorientering
Presisjonsorientering var forløperen til fotoorienPublisert
10.05.2012
kl 12:00
teringen, som går av stabelen ved Stortjern og
_____________________________________
Vesletjern. Løypene som går på skogsveier er
___
tilrettelagt både for barn og rullestolbrukere.
Man skulle knapt tro det var mulig, men lørdag
– I mange år har vi snakket om at det hadde
inviterer Fossekallen idrettslag til orienteringsløp vært grådig moro å få til ei løype som rullestolfor rullestolbrukere.
brukere også kunne bruke, sier leder i Fossekallen IL, Tom Bondehagen.
p røveprosjekt
Turposter er trykket på et kart med en rekke
Harald Mælingen har vært med på orienterbilder. Når deltakerne kommer til posten, skal
ingsløp med rullestol en gang før og stiller igjen. de kunne se hvilket bilde som stemmer overens
– Dette er veldig morsomt. Å komme seg ut i
med posten de har kommet fram til.
skogen, er rekreasjon i seg sjøl, sier Mælingen, – Du kommer til en post og skal nne bildet i
som er medlem av rådet for funksjonshemmede terrenget, og under bildet står det en bokstav,
og representerer Ringerike MS-forening.
forklarer Mælingen.
Mælingen kaller samarbeidet mellom foreningen Bokstavene på postene skal til slutt gi et
og Fossekallen for et prøveprosjekt, som kan
løsningsord.

Folket i aktivitet
Bondehagen innser at det ikke er helt enkelt
å få folk ut i skogen, men Mælingen er en god
ambassadør og har fått med seg blant andre
tidligere utøver i handikapidrett, Atle Haglund fra
Hole.
Både myndighetene og orienteringsforbundet er
for tiden svært opptatt av at est mulig av
befolkningen skal røre på seg.
– Alle - hele folket - skal i aktivitet. Man skal ikke
bli sittende inne, sier Bondehagen.
t ilbud til ere?
Harald Mælingen vil ikke bare ha bevegelseshemmede med på orientering. Han tror også
det kan være mulig å lage løyper for blinde med
ledsagere.

– De har like stort utbytte av å komme ut i
skogen, påpeker Mælingen.
t ilbyr dyttehjelp
To O-løyper skal lages, en kort og en lang, i
idylliske omgivelser. Deltakere som trenger en
liten innføring i lesing av kart vil få det, og det
skal også være mulig å få dyttehjelp i løypene.
Det er forhåndspåmelding til løpet, men ingen
startkontingent og arrangøren lover premie til
alle. Etterpå blir det sosial sammenkomst med
grilling, kaffe og kaker.
o ppmøtestedet er merket fra e 16 og
næringsområdet på Hensmoen.

Deterfulltmuligå væremedpåO-løp,selvommansitteri rullestol,
sierTomBondehagen
ogHaraldMælingen.
Foto:PålTr.Mannsverk

Spørreundersøkelse
v i har foretatt en spørreundersøkelse blant
bedriftene på Hensmoen, med spørsmål
som hva det vil si for virksomheten med to
grustak i nabolaget og hvilken nytte bedrift ene har av å ha et turområde i nærheten. Her
er et utdrag fra svarene vi kk:
Vi ønskerå byggeut på sikt, for å leie ut til næring,
men vil bli vanskeligmed grustakså i nærheten.
Bedrift, 6 år på Hensmoen.
Vi harnytteavå haetturområde
i nabolaget
til trim/
rekreasjon.
Bedrift, 20 år på Hensmoen.

Virksomheten
harstornytteavå haetturområde
somHens
moeni nabolaget.
Bedrift, 29 år på Hensmoen.
s tøv, støy og økt tra kk er gjennomgående i
svarene om hvilke konsekvenser de ser for
seg:
Støy,støv.Ingenpositivinnvirknig.
Støy,støv,rystelser,mer tra kk?
Økttra kk av størrekjøretøy.
Myemer støyog ikkeminst støv.Ødeleggelse
av
tomtegrenser.
Vil få negativbetydningfor de ansatte.Heltklart.

Vegetasjonen
vil forsvinne.
Detblir mer”vær”påHensmoen. Aurora på Hensmoen er Ringerike kommunes
Bedrift, 12 år på Hensmoen.
arbeidssenter for voksne funksjonshemmede.
De bruker friluftsområdet på Hensmoen tre
Fleregenerasjoner
i området
rundtmålevedisse
dager i uka, men ledelsen ønsket ikke at virk”anleggene”!
I solidaritet
meddisse,tarvi avstand
fraat
somheten skulle delta i undersøkelsen.
planene
skalrealiseres!
Bedrift, 12 år på Hensmoen.
Vi harpositivnytteavturområdet
påHensmoen;
Hyggelig
miljømedskog,fuglm.m.
Bedrift, 30 år på Hensmoen.
Negativt
medto storegrustaki nabolaget
medstøyogstøv,
maskin/transport
ogtra kk.
Bedrift, 30 år på Hensmoen.
Vi brukerturområdet
påHensmoen
heleåret,til turerog
bærplukking.
Bedrehelse= Bedrehverdag.
Bedrift, 6 år på Hensmoen.
Kunder
brukerturområdet
påHensmoen
til å gåturernår
bilererpåverkstedet.
Bedrift, 32 år på Hensmoen.

FlustavblåbærpåHensmoen.

Skisporogmyriader
avhimmelhøye
furutrærunderpraktfulle
vinterforhold
på
Hensmoen.

Utalligeotteturområderogturmuligheter
i variertnaturenten
duerpåbærtureller
ridetur.

NorgesMiljøvernforbund
Postboks593
5806Bergen

Ringerikekommune
Kulturtjenesten
Postboks123 Sentrum
3502Hønefoss

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPL AN FOR IDRETT - OG FRILUFT
Ringerike kommune må verne friluftsområdet på Hensmoengjennom kommuneplanen.
Kommuneplaneni 1994skulle sikre LNF-områder, og kommuneplanbestemmelsene
vektla et
godt oppvekstmiljøfor barnog unge.På trossav detteble nærmiljøettil barnai flere
lokalsamfunnrundt Hensmoentusjetom til masseuttakpå plankartet.Ingentalte barnog
ungessak,og kommunenmisbruktesitt mandatved å unnlateå følge lovpålagtedemokratiske
prosesserda friluftsområdetpå Hensmoenble båndlagttil grusindustri.
At Ringerike kommune kun tusjet friluftso mrådet inn på plankartet som masseuttak
uten saksbehandlingog høring, slik at ingen at ingen fikk medvirke på naturens vegne
og ivareta allmenne interesser,er en kommunal skandaleav dimensjoner.
At to grusentrepenører
skal få gjøre segrike på på allmennhetenbekostning,attpåtil i et
naturområdesom er satt av ulovlig sommasseuttakpå plankartet, er totalt uakseptabelt
.
Argumentetom samfunnetsbehovfor byggeråstoff er for øvrig ikke gangbarmynt på
Hensmoen
. Lokale entrepenørerfra bransjenhar gått offentlig ut og uttalt at konkurranseni
markedeter hardmedall sand– og grusproduksjonensom nå pågårog som planleggesi
Ringerikekommune.
Ringerike kommune har et ansvar å påseat det ikke blir sløstmed naturens geologiske
produkter av i kke- fornybare ressursersom sand og grus. Naturgrus har dessutenen
naturlig ledningsevnefor vann, hvilket er svært viktig å ivareta på Hensmoenmed tanke
på våtmarka og grytehullstjernene Vesletjern og Storetjern.

I tillegg til at Hensmoener et populært og bynærtfriluftsområde, er moenet verneverdig
morenelandskap
som Ringerikekommunehar et internasjonaltansvarå ivareta. En naturarv
fra sisteistid beståendeav tre vannfylte dødisgroperog uttallige tørrlagtegroper, er
fenomenersom kommunenbør væreen stolt ambassadør
for, framfor å radereut detteunike
istidslandskapet
. Ifølge Fylkesmanneni Buskerud har lokalitetenpå Hensmoenhøy faglig
verdi.
Natur - og friluftsv erdien av Hensmoenoverstiger milelangt det økonomiskeutbytte de
planlagte masseuttakenehar for to grusentrepenører.
Tålegrense
n er nåddfor flere ti år sidennår det gjelder belastningenav økosystemetpå
Hensmoen.Vi har derfor laget en arealgrensesom bestmulig ivaretarnaturenog miljøet:
Vår foreslåtte arealgrensegår ved skogsbrynet rundt grustaket. Skogenvil dermed
fungere som en buffer for å sikre våtmarksområdet og fuktighetstilgangen til Vesletjern
og Storetjern.
Innenfor uttaksområdetmå stieneivaretasog naturligeskråningermå opparbeidesnår
eksisterendegrusuttakhar tatt ut den nødvendigemasseninnenfor dennearealgrensen.
Vi forventermed detteat Ringerikekommuneivaretarfelleskapetsbeste,og minimiserer
betrakteligdet planlagteområdetfor masseuttaktil arealgrensenesom vist på vårevedlagte
bilder.
Miljøvernforbundet vil komme med egetgrenseforslagfor sanduttaket senere.

Miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv

GRENSESETTI NG AV
GRUSTAKET PÅ HENSMOEN
Ringerike kommune må begrense Myrvangs
planlagte masseutvidelser betraktelig, og
Norstones planer om nyetablering av et
jamsides grustak på Hensmoen må stanses
umiddelbart. To parallelle grusuttak i det lille
som er igjen av dette populære og bynære
turområdet er ikke annet enn ren og skjær galskap basert på et ulovlig plankart fra 1994.

med naturgrus blir det folkekjære rekreasjonsområdet på Hensmoen gradvis mindre. År
etter år. Snart i rekordfart hvis enda en aktør
skal få frakte uerstattelige naturressurser ut
av kommunen – og til overmål ut av landet
vårt - mens kommunens egen lokalbefolkning
må ta miljøregningen i form av støv, støy, økt
tungtra kk og tap av verdifull natur.

Forslagsstillernes freidige og misvisende påstand om nødvendigheten av å forsyne samfunnet med byggeråstoff er en komplett feilslutning. For det første er det overproduksjon av
pukk og sand på Ringerike. For det andre må
Ringerike kommune snarest sette fokus på de
negative miljøaspektene rundt valg av grus og
sand som byggeråstoff og sette seg inn i fakta.

Ringerike kommune må sette på bremsen
snarest, og ikke tillate misbruk av naturen ved
å sløse med ikke-fornybare ressurser slik vi er
vitne til på Hensmoen. Grådigheten
kjenner åpenbart ingen grenser, og lokalpolitikerne i Ringerike må derfor sørge for å
redusere de foreslåtte masseutvidelsene
betraktelig når saken skal opp til politisk behandling.

Sement- og betongindustrien er en av de
største utslippskildene av menneskeskapt CO2
på global basis, og står for 7 - 10 prosent av
verdens totale klimautslipp. Det er ere ganger
mer enn all verdens yreiser som står for rundt
to prosent, og etterspørselen etter
sement og betong øker dramatisk. Betongindustriens behov for ikke-fornybare ressurser
som sand og grus fører også til enorme naturog miljøinngrep. Mens betongindustrien skaper
negative miljøkonsekvenser fungerer tre som en
støvsuger av karbon, og politikerne i Ringerike
må vise samfunnsansvar ved å legge til rette for
økt trebruk framfor overforbruk av ikke-fornybare
ressurser som sand og grus.
Myrvang.no kunngjør at de er en av de største i
Norge på utvinning av elvestener, og markedsfører disse som pyntestener. Virksomheten frakter sågar verdifulle morenestener fra det verneverdige istidslandskapet på Hensmoen helt til
Tyskland og Nederland. Mens det sløses

Grustaket på Hensmoen vil fremdeles ha
mange års driftstid igjen før virksomheten har
tatt ut naturressursene i vårt foreslåtte belte på
ca. 80 meter mot vest. Innenfor dette uttaksområdet må turstiene ivaretas og naturlige
skråninger opparbeides når Myrvang har tatt ut
de nødvendige sand- og grusressursene.
Hensmoen er nærmiljøet til ere lokalsamfunn
og ble kåret til det mest populære friluftsområdet nær Hønefoss i kommunens egen undersøkelse. Ringerike kommune må tenke fremtidsrettet, og standpunktet vårt om å begrense
arealgrensene som vist på vedlagte
illustrasjoner er akseptable med hensyn til miljø,
samfunn og kommende generasjoner.
Miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv
Kilde CO2-utslipp: Universitetet i Agder
og Avinor

GRUSTAKETPÅ HENSMOENER ETT AV
ØSTLANDETSSTØRSTE

Slik vil Hensmoense ut for
våre kommendegenerasjoner
dersom forslagsstillernefår
det som de vil.
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Fig. 1. R = Lake Randsfjord. A = Adalen. T =
Lake Tyrifjord. A = The ice marginal delta Hensmoen—Jytmoe
n at Adalen's hanging mouth opening int o the Randsfjord—Tyrifjor
d depression
.
A n approximately 48,000 year old three stump was
found i n Nort h Hen sand pi t i n the proximal part
of the delta.

of Norway, and to Professo
r O. A . Hoeg, University of Oslo, who both assume
d i t to be of
spruce.
Owing t o its surprisingly high age, the stump
i s of unique significanc
e i n Norway. Mammuth
remains have been found i n severa
l localities.
Of 14 specimens
, 2 have been radio-carbon
dated, the older one, found at Kvam i n Gudbrandsdale
n i n 1968, having an age of 24,000
± 900 years B. P. (Heintz, 1969), which possibly indicates the climatic progressio
n to the
ice advance
. The discovery at Hensmoen
, therefore, present
s interesting evidence from Norway
of the suppose
d Wiir m Interstadial W I/II .
Korpela (1969) describe
s 12 finds of submorainic sediment
s from the Perapohjol
a region of Finland. Radio-carbo
n dating

Fig. 2. Pit operator Mr . Leif Kjemperud at Nort h
Hen sand pit , Hensmoen, shows the site where i n
the summer of 1966 he found a tree stumn about
the size of a man's forearm, which has since been
radio-carbon dated. I t i s 12-15 m from the site of
the find to the ground surface above at 203 m
above sea level. The site i s about 4 to 5 metres
above the base of the gravel deposit, which lies
on a bedrock threshold. The lower 10 m of the
section consists dominantly of bedded stone-free
sand, whil e the upper part has more pronounced
bedding, wit h some round stones the size of a
clenched fist interbedded. View to the NW .

of buried peat from Kostonniska gave 45,400
± 2,000 years B.P. I n Korpela's opinion the
Perapohjol
a area was ice-free at this time, and
may possibly be correlated with Jamtland i n
Central Swede
n where Lundqvist (1967) has
describe
d similar discoveries
, with the Kol a
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Eksisterende
damanlegg ved Hensfossen
!Ilå utvides
med en ekstra
flomluke
for
å tilfredsstille
dagens
krav
til
flomavledning.
Dette
skyldes
i hovedsak
at kravet
til
flomkapasitet
er øket,
men også i noen grad at det nye kraftverkets
inntak
vil
redusere
eksisterende
flomkapasitet.
For å oppnå tilfredsstillende
isforhold ved inntaket
forutsettes
en heving
av overvannet
på ca, 0,4
m. Dette
fører
til
at eksisterende
damanlegg med luker
på Hensfossen må rustes
opp.
Tipp ror tunnelmasser
tenkes plassert
delvis
på gaT_melt faorikkområde nedstrøms
Svinefoss,
delvis
langs av elvelØpet

3.2

Hydrologi

3.2.1

Vanamerker
I

- Reguleringsanlegg

vroduKsjonsberegning

er

følgende

vannmerker

-for

perioden

1931-1960 benyttet:
1096

Yljeoset,
Vangsmjøsa.

lokalt
V11
lokalt

Oy-angen,

Strandefjord,
Abj Øra
Killingstryken,
3. 2 2

lokalt

r-i2gas i:1

t(rs..ftverket
vil
Begnav2ssdr2.s2_cs
eksisterende
reguleri2gsmagasin
som
samlet
utgjør
et
netLo
magasinvoluill
på
738,8 mill.
m3. Det er i alt 17 reguleringsmagasiner
i vassdraget
Tisleifjord
som største
ITl2g3.sin
sed 123,3
ID3.

3.2.3

Nidlere

teltets

avlrDp

krIl2

I12'In

1 / s km2
y l j eos e t

J

VL'f l O9 6

Vangsmjøsa,
øyangen,
\l"'1:i
Strandefjord,
Abj ora
Killingstryken,

Sa2sj1 Jen
lokalfelt

62,1

lokalt

1

ill / s

TId/ år

mill

/

1 ,96

62,0

29,8

7,46
1 6,62

235,3
524,1

..)..:....
,o

l

"

..::...,'

lOKalt
lokalt

251 ,0
1100,1
835,4

15 , l
1 9,8

1 953,0

17 ,8

34,78

1 095,8

17 ,8
l3 ,3

1,14
3,29

lJ4,0

64,0

1.30 0
1

16 59
J

92 , 33

30 J O

2923

3 - 3

3.2.4

VannfØring

etter

utbygging

Vannføringen
i fallene
Hensfoss og Svinefoss
vil
berøres av utbygging
som fØlge
av Øket maksimal
slukeevne
i forhold
til
eksisterende
kraftverker.
Maksimal
slukeevne
ved eksisterende
Hensfoss og Begna kraftverker
er henholdsvis
88 og 80 m3/s, mot
130 m3/s ved Begna krafeverk
Il.
Elvestrekningen
mellom utlØp
Hensfoss
og inntak
Begna har i
dagens situasjon
nonnal vannfØring.
Etter utbyggingen
vil
strekningen
ha vannføring
i perioder
hvor tilsiget
er st'prre
enn
driftsvannfØringen
ved Begna kraftverk
Il.
I produksjonstil
eventuell
3.3

Vannveier

3.3.1

OverfØringer
Ingen

3.3.2

og koscnadsberegningen
forbislipping.

er

det

ikke

tatt

hensyn

overfØringer.

Driftsvannveier
Fra - til

Type

Lengde

Tverrsnitt

Falltap
(m)

Inntak

- krafcstasjonen

Kraftstasjonen
3.3.3

- utløp

Trykksjake

50

60

O, -7

AvlØpstunnel

1350

70

l ,l

Fallhøyder

Begna kraftverk
Overvann kote
Uncervan-:-l kot e
BrJtto
fallhØyde
Netto fallhØyde

+ 147,1
+ 113,5

(m)
(m)

33) 6
32,3

11

3 - 4

3. 4

Kr aftstasjonen

3 .4. 1

data

T urbin

Kraftst

as jon

An t all

Type

Slu k e-

lnstal

e'/ne

lasjon

m3/s

Hil

eimer

130

37

5400

Bruks t id

Begna kra f tver k I l

3. 4. 2

KapIan

l

Manøvrering

Vassdrage t e r fr a ti dli gere reg ul er t for k r af t produksjon,
og de
kr aftve r k som i nngi r i denne pl an mi tilpas s e seg de n vannfØring

3.4 . 3

oven - og nedenfor

l iggende

Beregningsmetode

for

Bardals
skreddersydde
v2onforingen
i elven

(1931 - 60, ukedata).

kraftverk

beny ;:c er .

er
ved Begna Kraftverk

ble

laget

beny t te c til
å beregne
ov er en JO års-peri.ode
i

samarbeide

med Foren -

ingen cil
Begnavas s dragets
Regul e ring , og består
av 20 magasin/
ve r k - enheter . For hvert: magasi n er det lag t inn c a?pestrategi
i
overenssceillIIlelse
med p rakt i sk dri f t av magasinec , og d e t er t2.tt
hensyn t i l krav ei1 æins t evannforinger
e t c . Ukeda.ta ror 6 vann merker er benycte t. Tilsigsserien
t i l Begna Kra f cverk produser :
på d enne måten er så benyttet
i en enkel detaljmodell
for beregning av produksjone-:
i nye Begna , gamle Begna og 2ensfoss
kraft verker .

3 _. 5

3.4.4

Data for

kraftverkene

(uten

restriksjoner)
Begna kraftverk

l. O TILL0PSDATA
Nedbørfelt

2.0

3.0

4,

4849,4

(km2)

Midlere cillØp inklusive
flomtap ved inntakene
(mill El3/ G'rih)

2928/227,9

Hagasin

738,8

(mill

nU %)

STASJONSDATA
Hidlere

brutto

fallh.

Hidlere

energiekvi.

(m)

33,6
0,0778

(kWh/m3)

Installasjon
ved midlere
fallhØyde
(i'nn

37

Haksimal slukeevne ved
midlere fallhØyde
(m3/s)

130

Brukstid

5400

(timer)

PRODUKSJON
Hidlere

vinte:-prod.

(GITnl år)

102,8

Hidlere

sOillIilerprod.

(Q· Th/år)

97,5

Hidlere

produksjon

(GI,0J/år)

200,3

UTEYGGINGSKOSTNAD
Utbyggingskostnad
inklusive
7 %
i byggetiden
(kostnadsnivå
1 .1 .82) (mill

kr)

Kapitalisert
produksjonstap
ved nedleggelse av eksisterende
kraftverker
(Qill.
kr)
Utbyggingskos

tn,:!d (kr

Kostnadsidasse
Bygge tid
5.0

( l)

p.

(ca år)

J. 3 . l.

226,6.

1,82
IlB

XEDENtORLIGGENDE

Se

1 38,0

og 3. 8 . 2

Il

3 - 8

3.8

Kostnader

pr.

3.81. l

27 Begna kraftverk

(7 % rente

01.01.82

i

byggetiden)

Il
mill.

l.

Reguleringsanlegg

7 ,2

2.

OverfØringsanlegg

0,0

3.

Driftsvannveier

4.

Kraftstasjon

- bygningsmessig

14,1

5.

Kraftstasjon

- maskinelt

59,3

6.

Transportanlegg

7.

Boliger

8.

Terskler

9.

Uforutsett

10.

28,6

- anleggskraft

0, l
Inkludert

10,1

Investeringsavgift

7 ,3

- Administr2sjon

Erstatninger

l')

Finansieringsutgifter

(ervervelse

etc.)

Kost:ladsk1asse

I:

Beregnet

midlere

Gill,

Gill.

kr

produksjon.

av sO:: J.Derproduksj on

2 x 97,S
Verdi

138,0

0,69

Økonomi
Verdi

0,0

9, l

Sum utbvggingskostnad

etter

l ,7
-0,0

- Landskapspleie

12.
•

og elektroteknisk

- Verksteder

Planlegging

_..J

195, O

av vinterproduksjon
3)5 x 102,8

SUCl

- Driftsutgifter

kapitalisert

13.3,0

nytteverdi

ved eksisterende

18,4

S36}4

Brutto
nytteverdi
- In"v--est-=ring
Netta

kr

kraf:verker.

h
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4. 6.

Vern

Otbyggillg
Hensfoss

mot
av
til

kloakkutslipp
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et felles
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pa strekningen
Svinefoss
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OPPSmiJJ1ERING

5. 0.

Utbyggingsplan

Den foreliggende
utbyggingsplan
går ut på å bygge et nytt
kraftverk
for å utnytte
fallene
i Hensfoss
og Svinefoss
i Begna. Kraftverket
vil
erstatte
de
kraftverkene
i dette
området,
Hensfoss
og
Bcqtla. Det er mulig at disse
anlegljene
kan bc::nytt.es som flomkraftverk
etter
at. det nye kraftanlegget
settes
i drift,
men dette
er ikke tatt
med i produks jonsbf: 'regningen.
Ved Hensfoss
hd.r
midlere
vannfØring

2 5 ve cl I-fe!"1::;:[ () :3:3

;J..

lH.'db!f').rf(:'.:l.t

på

på 92,9
Begnavassdraget
1l":C:Cl tidligelot:'
l: raftuttygging
c,:;;

f'=Jlbiti,jt:,.:l;::.:e

l):t

..,

et

4849

kn,L,

er

regulert

ned en

el!

t:.'T

."

Det. foresl;:"::nft utbY<Jd et nytt.
BC;:j1 Ll } :r.:;.ftverk,
beliggend.:
i
Hensfoss,
med inntak
ved overvann
Hensfoss
og utlØp i elva
Svinefoss.
Det nye kraftverket
fål
en innstaJlasjon
37 MW, m0d
bereljnet
produksjon
på 200,3
GVlh pr.
år. De eksisterende
kraftverkene
1"1a.r erl produk.sjCJl1

n:-z' kraftproduk:

1 59,9

en

glI'

eil

. ...
...rcd

pr.

o: jon ved utbyC}qi.n9 i henhold
CWh. for det nye kraftanlegget

blir
40,4
kr. , O'} dette
kostnadklcissc

V('C:

:;.L

til
er

fc,reli<j'-jencle
pl.:.i..nc;]"
beregnet
til
1 38 mill

de

på. 3,42

kl'.

/n';h,

tilsval

..

IV.

levetid
for de eksisterende
SE:t.tes til
mill
kr. , og dette
gir el} sdffilet
kostnad
på 364,4 mill.
Når de
u ml d e
o t n Et clc'l· clc l c s p it til=:reg n L' t:
o t. a l p r c c:'LlJ:;; j c;ri
bl': 1: cle t, c ri
utbY9gingskostnad
på 1 ,82 kr. /KWh'. Dette til: : ;vdrcr
kv:;t:n';i.c]S\l"t:::-.:>-:
:::r
226,4
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vannspeil.
utspyling
enringer

Det,

t; l i r
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t
t_:11dl- (: t t il; (: (1 unn t
flciTr'i)eric)GC'll.
I
(;rnr!tde
rned ::;\,Ta:rt lit.cn

0,4

Tn Gver1fo.1:'
cjel1rlC:

(1 t
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C.l}.:. cl. v
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11 9

i

va ri n t

i.

n
rnC11

J

f

C:l'

::, .r ,_o

(.

c·,;;
...
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blil

'":jl.'j

l.Jl i l

Det rnA forutsettes
al det blir
fastsatt
i dette
vassdragsavsnittet.
Det vil
i flornperir: ,jen. NE.'der.fol
S·,i.Lni",f,:,::::S bl
av vannfØringsforholdene.
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forbindelse
me forurensninger
fra lokale
utlØp i området ved Hensfoss
; Svinefoss
vil
bli drastisk
forverret
ved utbygging
av et nytt
Begna
Kraftverk.
Det må forutsettes
at det blir
utbygd avskjærende
kloakkledning
for området,
slik
at bebyggelsen
blir
tilknyttet
det
kommunale kloakkanlegget
ved Monserud.
Det forutsettes
samtidig
utbygd
felles
vannforsyningsanlegg
for området.
Kulturminner
Det er muligheter
for å finne
fornminner.
De kulturminnene
fra nyere
tid som nå er kjent,
er fra 1 800- og 1 900 - tallet
og henger sammel;
med den omfattende
utnyttingen
av elva til
tØmmerflØting
og jlldustri.
De to kraftverkene
har imidlertid
redusert
kulturminnenes
Kulturminner
vil
bli Ødelagt
og kulturlandskapet
en del forringet.
Jordbruk

og skogbruk

Det kan bli
betydelig
oppstuving
i vassdraget
ovenfor
HCllSfoss med
påfØ1 gende endret
IJrurmv,::':lll:::tand f()l
anslaq-:3vis
3-400 do. skog og'
dyrket
mark. Arealene
vil
bli utsatt
for forsurnping
og dårligete
driftsforhold.
Den spredte
beliggenhet
av arealene
Cj jør
kompensasjonstiltak
vanskelig.
Enkelte
små eiendommer blir
betydelig
berØrt,
og redusert
i verdi
for landbruksdrift.
Reindrif"c
Det knytter
Flom-

seg

ikke

reindrift:

: : interescr

t. il

c:ar·J.'.:1:.::-L.

og erosjonssikring

fo: : : utsetnin9
,'tv ai.. <-'<lIJ (:g'Jet gis .Lj J
derved unngår flomoppstuvinq
OPP:3tl'I,t,rn:3innL..:=tkcL,

Undel:
ea

'vil

(:11

T r d.ns

[let.

por

er

Erl

(itJ

l:

ingen

aktuelle

cll::.1re

tJ:ctnsi)c.'l:"t.int,c·'l
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...i

området.

utr:y'g,;irig
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1 :..rdftf1

Io;;jck.t.ct

Økonomien. Dette gjelder
inntC! l:t::::- Iformu':
:::- ('0 cicndc)ffisskat.t
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"it

f!ty

reduksjon
en fØlge av
nettoeffekten
blir
en
i li li t '2 k ter fra kon
jon
):ollsesjolls} :r,s.ft. Anlc'J9<-{:.
kraftanlegget.

for

fra

3,2
mill
} :l.
pr.
:H. Evcnt.ucll
undervisIling
og utgifter
som cr
kdl"J
like·h ..] n:<:.'df<t<lt' cd.
redusert.
I
til
dells
kommer
Cl v''Ji f t. C.1: (: 9 c·\' ( , l l
c:] l ':: gr' ...i TI::; -!:(; r fra
;::;Ct 1,'J Cl v
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1<' 2
i
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tIl
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KILDER

Denne vassdrags rapporten
bygger på fØlgende
fagrapporter
opplysninger
om primærkilder
henvises
til
fagrapportene):
Fagrapport
om is
og vanntemperatur

OveringeniØr

Syver

Roen,

Fagrapport
klima

om

Statsmeterolog
Gustav BjØrbekk,
Det norske meterologiske
institutt.

Fagrapport
naturvern
friluftsliv

om
og

Fagrapport
vil t.

om

Konsulent
Bjarne
Smukkestad
MiljØvernavdelingen,
Fylkesmannen
i Buskerud,
1984.

Fagrapport
fisk

om

Fagassistent

(for

NVE Iskontoret.

1984.
1984.

Konsulent
Kari Hegvik og naturverninspektØr
Anderson,
MiljØvernavdelingen,
Fylkesmannen
i Buskerud,
1984.

JØrn

Enerud,

MiljØverndepartementet,

1983.

Fagrapport
om
vannforsyning
og vern mot
forurensning

OveringeniØr
Anders J.
Buskerud
fylke.
1984.

Fagrapport
kulturminnevern

Fagkonsulent
Lil
Gustafson
og prosjektleder
Anne Berit
ø. Borchgrevik.
MilsØverndepartementet.
1984.

Fagrapport
om
jordbruk
og
skogbruk

Fylkesagronom
Trond GrØtterud
Odd LØset,
Fylkeslandbrukskontoret

Fagrapport
om
flomog
erosjonssikring

IngeniØr
Jakob Gjerde
Forbygningsavdelingen,

Kap.

Vannkraftprosjektet
A . B. Berdal,
1984.

3

Kap.4.12.

Bertil

Regional
Sandvika,

Økonomi
1983.

Horgen,

Samlet

plan,

og fylkesskogmester
i Buskerud.

og sjefsingeniør
1984.
er

utarbeidet

er utarbeidet

1984

Hans Haga,

av Ingeniør
av Asplan
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NorderhovSogneselskap
Stiftet i 1810

RingerikeKommune
Areal- og byplankontoret
Postboks123
3501 HØNEFOSS
Hønefoss,18 august2017

Kommuneplanensarealdel - høring og offentlig ettersyn - Høringsuttalelse
Vi viser til plan- og bygningsloven§11-14 om forslagtil kommuneplanens
arealdelog har
følgendekommentarertil planen.
Planeninnebæreren omfattendeomdisponeringav dyrket og dyrkbarjord i Ringerike
kommune.Mye av dettegjelderfremføringav kritisk infrastruktur,menforslagetinnebærer
ogsåbetydeligomdisponeringtil andreformål, herunderboligbygging. Dette mener
NorderhovSogneselskap
er helt uakseptabelt.Forslageneer sterkt i strid mednasjonal
jordvernstrategi,vedtatteføringerfor samordnetareal- og transportplanleggingog Buskerud
Fylkeskommunesvedtattejordvernpolitikk.
Vi viser til vedtaki Stortingetom nasjonaljordvernstrategiav 8.desember2015og brev fra
Landbruksdepartementet
til kommuneneav 8.mars2016om kommunenesansvarfor
oppfølgingenav den nasjonalejordvernstrategien.Vi forutsetterat Ringerikekommunehar
mottattog lest brevetog at det er en del av saksgrunnlaget
de folkevalgteblir presentertfor.
Vi forventerat det tas hensyntil nasjonaleføringer i den kommunalesaksbehandlingen.
Skal jordvernstrategiens
mål om å reduserenasjonalomdisponeringfra 6000 dekarper år til
4000 dekarper år innen2020 må kommuneneikke barela være å omdisponerenye arealer,
mende bør i stor gradtilbakeføretidligere omdisponertedyrkingsarealersom ikke alleredeer
nedbyggettil jordbruk.
Vi viser videretil statligeplanretningslinjerfor samordnetareal- og transportplanlegging
der
det er et klart krav om at manskal ha sjekketut mulige alternativerder det er forslagom å
omdisponeredyrket mark.
Flereav forslagenetil omdisponeringi det fremlagteplanforslagetligger ikke ved
trafikknutepunktog er ikke formålstjenligav hensyntil effektiv og sikker trafikkavvikling
eller transport.Ringerikehar viderestorearealersom verkenkommeri konflikt medjordvern,
viktige biotoper,viktige friluftslivsinteresser,strandsoneproblematikk,
viktige kulturmiljøer,
flom eller rasfare.Det er derfor helt unødvendigå omdisponeredyrket og dyrkbarmark til
utbyggingsformåli Ringerikekommune.

NorderhovSogneselskap
Stiftet i 1810

Vi viser videretil vedtattpolitisk plattform for BuskerudFylkeskommuneav 17.september
2015 punkt 4.2 underpunkt7:
«Nullvisjon for tap av matjord.Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbyggpå dyrket
og dyrkbarjord skal ikke væretillatt. Det åpnesfor særskiltpolitisk behandlingnår det
gjelder fremføringav kritisk infrastruktur,næringsbyggog infrastrukturfor å drive skogsdrift
og matproduksjon.Ved unntakknyttet til kritisk infrastrukturutfordringerskal det
erstatningsjordetableres.»
Ved gjennomgangav kartet for planlagtutbygging,servi at det er foreslåttomdisponeringav
mangedekardyrka og dyrkbarmark til fremtidige boligområderi kommunen.
Vi viser til den nasjonaleJordvernstrategiens
ambisiøsemål om verningav dyrka og dyrkbar
mark, og regnermedat når det gjelderegengodkjenning
av arealplanerat kommunener kjent
medog respekterergjeldendenasjonalarealpolitikk.
Vi forutsetterRingerikeKommune verner om matjord slik at vi kan væremedpå å produsere
mat til egenog framtidigegenerasjonerogsåi RingerikeKommune. 1 m² matjord gir hvert år
nok hvetetil ett brød.
Det finnesmangeområderi RingerikeKommunesom ikke kan benyttestil matproduksjonfor
menneskerog dyr, mensom kan egnesegtil boligbygging.
Med vennlig hilsen
NorderhovSogneselskap

HaraldFagerås
Styretsleder

Elektronisksignert

Hønefoss den 24.08.2017
Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret
postmottak@ringerike.kommune.no

Merknader til kommuneplanens arealdel 2017 – 2030.
Det ligger nå to dokument ute til høring. Den ene er denne aktuelle
«Kommuneplanens arealdel 2017-2030», med høringsfrist den 25.08.2017. Den
andre er «Forslag til planprogram. Områderegulering for Hønefoss», med høringsfrist
den 09.10.2017. Styret i Nordsia Vel har prøvd å sette seg inn i disse to
dokumentene. Vi føler oss usikre på hvor det er riktig å kommentere hva.
Vi sender, med dette, følgende merknader til kommunen:
Vi ber om at «Forslag til soneplan for Hønefoss», ikke blir bindende i forhold til
de nye reguleringsplanene som skal utvikles for byen .
Styret i Nordsia Vel er opptatt av å fin ne gode fortettings-områder i Hønefoss, og er
redd for at «Forslag til soneplan for Hønefoss» kan hindre utviklingen av gode, nye
reguleringsplaner og fortettingsområder.
- Om soneplanens lilla felt, «industriområder og orange felt, «bebyggelse/anlegg»:
Vi ser at arealene ved Felleskjøpet er avsatt til industriområde. Tilsvarende gjelder
områdene ved Kornsiloen og Industrigata. Dersom næringene på disse områdene
ønsker å flytte på seg, bør dette bifalles av kommunen. Disse områdene er
sannsynligvis fine for boligbygging, og det vil kunne avlette på det sterke
fortettingspresset som for tiden regjerer.
- Om soneplanens oransje felt, «sentrumsformål»:
Vi ser at områdene rundt Handelskolen, Nordre Torg, Nedre Hønengata + Nordsia`s
vei over bybroen mot Søndre Torg, ligger inn under denne sonen. Disse områdene
bør få et sterkt vern!! Her finnes det mange kulturminner og flotte verneverdige
bygninger! Det er viktig at vi ikke mister dem, eller at de blir overmannet av nye bygg.
Mange synes at noe av byens kultur og identitet forsvinner når flotte, gamle hus blir
revet, overmannet eller mislighold.
- Om soneplanens grønne felt, «grønnstruktur, landbruks og friområder»:
Nordsia Vel mener at kommunen bør lete etter gode områder for fortetting i et utvidet
by-perspektiv. Man bør ikke ødelegge det som folk allerede setter pris på. Vi mener
at det finnes flere gode fortettings-områder dersom man søker rundt hele aksen som
strekker seg fra Almemoen til Hvervenmoen. De mest sårbare områdene burde få en
lettere form for fortetting. Det er flott at kommunen legger opp til grønnstruktur i
Nordre park og langs elveleiene. Det er trist at Brutorget ikke ble grønnstruktur.
Områdene rundt Ullerål skolen, Almemoen og vest for stasjonen bør utredes i forhold
til om noe kan bli til boligområder.

Eikli og Benterud er også interessante fortettingsområder.
- Om soneplanens beige stiplede felt, «boligbebyggelse»:
Nordsia Vel sitt område består av mange gamle og veletablerte boligstrøk. Vi har
merket oss at mange av dem som bor her har blitt urolige og usikre på hva som vil
skje rundt hjemmene deres, når byen nå skal ekstrem-forvandles.
Den foreslåtte byggingen av Hønengata 40-44, har gitt en sjokkbølge for en del av
oss. Den er bastant og stor. Vi har forstått det slik at den opprinnelige søknaden om
rivning og nybygging på disse 3 tomtene, besto av 2 mindre lavere bygninger.
Plutselig er dette blitt forvandlet til 1 gedigen høy blokk? En blokk som ikke passer
inn i dette opprinnelige boligfeltet. En blokk som virker ødeleggende for den fine
bebyggelsen som enda finnes langs Hønengata. Oppføringen av en slik blokk kan
skape ringvirkninger. Resultatet kan lett bli at det dukker opp flere og flere slike
bygninger rundt omkring i de gamle boligfeltene på Nordsia. Vi ber om at de nye
bygningene i Hønengata 40-44 skal framstå mer i harmoni med det bestående.
Det samme gjelder Handelskolen og områdene rundt den. Vi viser i denne
sammenhengen til noen punkter i «Høringsutkastet»:
s. 9 - paragraf 1.0.5 Estetikk
s.21 – Pkt.6 i Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570

- Om Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570:
«1. Den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner skal bevares.»
I bykjernen og på flere felt i Nordsia Vel sitt område, er det «kulturhistorisk verdifull
bebyggelse». Vi tenker da spesielt på: områdene rundt Handelsskolen, herunder
Lagesens gate og Hammerbrogata, videre Nordre Torg, Torggata, Strandgata,
Hønengata nedenfor jernbaneovergangen + Nordsia`s vei over Hønefoss bru
tur/retur Søndre Torg. På denne veien passerer vi Tippen der det er en fasinerende
utsikt over elvene, og Øya med den flott pipen, de spesielle fasadene og husene.
Man kan ikke bevare alt i Hønefoss, men i angitte gater og områder må man tenke
annerledes enn i en del andre områder av byen, som ikke har tilsvarende
verneverdig og historisk bebyggelse. Eksempelvis har ikke et moderne fem etasjers
firkantet høyblokk noe å gjøre på gamle Handelsskolens arealer. Slik
utbyggingstankegang er verken tilpasset vår tid eller framtiden, synes vi.
Dra til Drammen og se på hvordan de har restaurert den gamle industri- og arbeider
byen! Det er nennsom tankegang, og nybygg i harmoni med den eksisterende eldre
bebyggelsen.

«3. Bygninger oppført med svært høy eller høy verneverdi i kommunens
kulturminneregister skal ikke rives med mindre forfall/skader er dokumentert o.s.v.»
Under dette punktet savner vi retningslinjer for hva som må gjøres av slik at forfall og
skader ikke blir så omfattende at bygningen må regnes for tapt. I Hønengata 40 -44 er
verneverdige hus truet med å bli revet. Handelskolen har stått tom lenge og forfalle t
har begynt å vise seg. Stormarkedet er tømt og Tronrud sier at bygningene ikke har
godt av å stå slik, o.s.v.
Vi har nesten inntrykk av at enkelte eiere lar bygningene stå til forfall slik at de kan få
gjennom sine egne løsninger for eiendommene.
Vi ber, med dette, kommunen utarbeide retningslinjer for hvordan verneverdige
hus skal bevares , slik at de ikke blir stående til forfall.

s.11 – Under paragraf 1.1.2 står det:
«Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. Ved
regulering av sentrumsnære områder kan det legges til grunn en høyere
utnyttingsgrad.»
Dette betyr fortetting. Dette ordet har dukket opp mange ganger i samtalene våre
med planleggere eller politikere.
Vi synes at prinsippet med «en kompakt by med fortetting innenfra og utover» virker
skremmende på oss. Vi er redde for at Hønefoss gjennom dette prinsippet, mister
muligheten til å kunne bli en sterk og velproporsjonert by. Fortettingen bør fordeles
og målrettes bedre enn som så. Selvfølgelig kan det bygges flere boliger i bykjernen,
men det må skje med nennsomhet.
Vi liker anbefalingene fra parallelloppdraget:
- Fortett i et utvidet sentrumsområde.
- Bruk kulturminnene aktivt i byutviklingen

Det vi fremfor alt ønsker oss, er en by som kan være som en interessant og
stemningsfull magnet.
En bykjerne som kan trekke folk og næringslivet til seg. Folk trenger ikke
nødvendigvis å bo i midt i kjernen, men man må legge opp til at de blir trukket mot
kjernen fordi det er så fint og stemningsfullt der.
Hønefoss by har enda mulighetene til å kunne bli flott og fremtidsrettet. Vi har et godt
grunnlag. Derfor må vi passe på at byen ikke blir så kompakt og tett at den blir
avskrekkende eller uinteressant!
Mvh.
Styret i Nordsia Vel

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:
Saksbehandler:
Innvalgstelefon:

08.09.2017
2013/2669
421.3
2013/2669
Brede Kihle
32266865

Ringerikekommune
Postboks123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerikekommune- Samordnetstatlighøringsuttalelse
til forslagtil
rulleringav kommuneplanens
arealdel
Det visestil offentlig ettersyni brev datert19. mai 2017med forslagtil rullering av
kommuneplanens
arealdelfor Ringerikefor perioden2017-2030.Høringsfristener satttil 25.
august,men er forlengettil fredag8. september2017.
I brev fra Fylkesmannentil kommunenedatert25. april 2017 informeresdet om at
Regjeringensforsøksprosjektmedsamordningav statligeinnsigelservidereførestil 31.
desember2017.
Det visestil rutiner for ordningeni Veilederenom Samarbeidom effektiveavklaringer i
arealplanleggingensomFylkesmannenhar sendtut den 22. juni 2016.
Sakengjelder
Forslagtil rullering av kommuneplanens
arealdeli Ringerikegjelder for perioden2017til
2030.Det er hele 10 år sidenkommuneplanens
arealdelble rullert. Med utgangspunkti at
Ringerikekommuneer en av de størstekommunenei Buskerud,bådei arealog folketall, og
Hønefossen av de størrebyene,er det derfor på tide med en revisjonav arealdelen.
Arealdelenskal vise sammenhengen
mellom framtidig samfunnsutviklingog arealbruk.
Fylkesmannens
kompetanse
Fylkesmannenhar fått et delt ansvari innsigelsessaker.
Fylkesmannenhar et ordinært
samordningsansvar
for innsigelserfremmetinnenforegetmyndighetsområde
og skal som
fagmyndighetpåseat planerikke er i strid mednasjonaleog vesentligeregionaleinteresser.
Samtidigskal Fylkesmannensom samordningsmyndighet
påseat innsigelserfra øvrige
statligefagetaterer tydelig forankreti lov, forskrift eller retningslinjer.
Fylkesmannensamordnerogsåplanfagligeråd i kommune-og kommunedelplaner.
Fylkesmannenskal foretaen samletvurderingav alle innsigelserog ta stilling til hvilke som
skal fremmes.Det er den enkeltefagetatensom har myndighettil å fremmeinnsigelsen,men
Fylkesmannenhar myndighettil å avskjæreden på vissebetingelser.Hvis en innsigelse
avskjæresvil det si at den ikke fremmessom innsigelse.
I dettebrevetopptrerFylkesmannensom samordningsmyndighet.
Det er høringsuttalelserfra
følgendestatligeetater:
Statensvegvesen,datert22. august2017
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111

Side2 av 5
Norgesvassdrags-og energidirektorat,datert23. august2017
BaneNor, datert7. juli 2017og 11. august2017
Direktoratetfor mineralforvaltning,datert7. august2017
Forsvarsbygg,datert30. juli 2017
Mattilsynet,datert1. september2017

Oversiktoverhøringsuttalelsene
Statensvegvesen
fremmerfølgendeinnsigelse:
Det fremmesinnsigelsetil manglendetrafikale vurderingerknyttet til nye
byggeområderi planbeskrivelseog konsekvensutredning.
Det visestil krav i plan- og
bygningslovenog forskrift om konsekvensutredning
og til veilederT-1493 om
konsekvensutredning
til kommuneplanens
arealdel,pkt. 3, 4, og 5 med underpunkter.
Norgesvassdragsog energidirektoratfremmerfølgendeinnsigelse:
NVE har innsigelsetil kommuneplanens
arealdelmedgrunnlagi at fare for flom og
skredikke er godt nok vurdertog tatt hensyntil.
Fylkesmanneni Buskerudfremmer følgendeinnsigelser:
Med bakgrunni nasjonaleføringerfor samordnetareal-og transportplanlegging,
nasjonalejordvernføringerog nasjonalemål om å redusereklimagassutslippene
fremmesdet innsigelsetil områdeneB3, B6, B7, B17, B18, B20-B26.
Ved Pukerudhagen
ved Soknaer et størreområdeavsatttil byggeområdefor bolig.
Fylkesmannenfremmerinnsigelsetil et områdepå ca 70 daasom omfatterdyrka
mark.
Av hensyntil nasjonaleføringerknyttet til ivaretakelseav vassdragmed tilhørende
vassdragsbelter
fremmesdet innsigelsetil byggeområdeFT2 ved Nesi Ådal.
Av hensyntil barn og ungesinteresserfremmesdet innsigelsetil forslagom
omdisponeringav lekearealtil næringved Ringmoenskole,områdeN3.
Fylkesmanneni Buskerudhar ogsåen planfagligforutsetningvedrørendemanglende
ivaretakelsepå risiko- og sårbarhetsområdet
som påpektav NVE.
BaneNor har følgendeplanfagligeråd:
Med utbyggingav Ringeriksbanenvil en fortetting i Hønefosssentrumvære
nødvendig.Planforslagetleggeri for stor gradopp til etableringav nye boligområder
utenforHønefosssentrumog byggerfor liten grad opp underetableringenav
Ringeriksbanen.BaneNor er sværtkritiske til omfangog plasseringav nye
boligområderog menerplanforslagetvirker utdaterti forhold til konsekvensene
som
Ringeriksbanenvil ha for Hønefossog omegn.
BaneNor anbefalerhøy arealutnyttelsei sentrumsområdet
og at kommunenvurderer
behovetfor innfartsparkeringfor bil og sykkel i nærliggendearealertil stasjonen.
For at kommuneplanenbestmulig skal vise den kommendearealdisponeringen
bør
planforslagetta inn de arealdisponeringer
som ligger klare fra Fellesprosjektet
.
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Direktoratetfor mineralforvaltninghar følgendeplanfagligeråd:
Ved Hønefosser det grus-og pukkressurserav sværtgod kvalitet som av NGU er
vurdertå væreav regionalog nasjonalbetydning.Grusforekomstenpå Kilemoener
klassifisertsomen nasjonalviktig forekomst.Direktoratetfor mineralforvaltning
registrererat områdetsom er avsatttil råstoffutvinningi høringsforslageter reduserti
størrelsei forhold til gjeldendeplan. Bakgrunnenfor at områdeter reduserti størrelse
burdeværtomtalt i planen.
Det er positivt at kommunenhar åpnetopp for lokale masseuttak.Det bør imidlertid
gå tydelig frem av bestemmelsene
at det er åpnetopp for dette.Dette bør nevnesunder
§ 1.7 Råstoffutvinning.
Forsvarsbygg
har følgendeinnspill:
Forsvarsbygger ikke nevnt i høringsdokumentene,
men viser til at de har anleggog
virksomheteri Ringerikekommune.
Viser til at det er opprettetet godt samarbeidmed Statensvegveseni forbindelsemed
planenefor ny vegløsningfor E16 på strekningenEggemoen– Nymoenangående
løsningerved Forsvaretsleir på Eggemoen.
Mattilsynethar følgendeplanfagligeråd:
Etterlyseret sterkerevern av Ringerikevannverkpå Kilemoensom er en
grunnvannskildesom forsynermer enn 20 000 menneskermed drikkevann.
Mattilsynet menerRingerikekommunemå ferdigstille reguleringsplanen
for
Ringerikevannverkpå Kilemoen og integreredennei kommuneplanens
arealdelfør
tiltak ved masseuttaket
på Kilemoennord kan tillates inne i sikringssonenerundt
vannverket.
Det anbefalesat det stilles krav til felles vannforsyningssystem
i forbindelsemed
hytteutbyggingpå lik linje med krav som er sattfor boligbebyggelse.
Det er åpnetopp for at det kan gis dispensasjonfor utvidelserav hytter ved Væleren.
Mattilsynet menerat områdetbør beskyttesfor all aktivitet av denneart av hensyntil
drikkevannskilden.
OppsummertmenerMattilsynet at drikkevannshensyn
bør ivaretassterkeregjennom
kommuneplanens
arealdel.
Fylkesmanneni Buskerudhar følgendeplanfagligeråd:
Vi fraråderforslagtil retningslinjersom åpnerfor størrehytter i markaområdetenn
hva gjeldendeplan åpnerfor.
Kommunenbør vurdererekkefølgekravsom sørgerfor at kommunenkommeri gang
med fortetting av boliger i sentrumsområdet
av Hønefossfør nye områderutenfor
Hønefosskan bebygges.
Parkeringskravfor sentrumsområdet
av Hønefossbør endresfra minimumskravtil
maksimumskrav.Videre bør parkeringskravetfor sentrumsområdet
reduseres.
Støybestemmelsen
i § 1.0.4bør endreordlyd. Det må værevilkår sommå oppfylles
for å tillate oppføringav bebyggelsetil støyfølsomtbruk og ikke målsettinger.
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Fylkesmannenfraråderutvidelseav masseuttaket
HeenSandved Hensmoensom er et
lokalt viktig natur-og friluftsområde.
Vi anbefalerat hyttefeltet(F) ved tettstedetNes blir tatt ut av arealdelen.Området
grensertil dyrka mark og et renseanleggi området.Videre vil hyttefeltetutgjøreen
satellittutbyggingsom ikke byggerpå strategierfor hytteutvikling og reiseliv i
kommunen.
Ved Nesi Ådal er det avsattto storebyggeområdertil bolig på hver sin sideav
Østsideveiensom ikke er blitt tatt i bruk til formåletover en lang tidsperiode.Vi viser
til nasjonaleføringerfor samordnetareal-og transportplanlegging
og anbefalerat
disseto felteneblir tatt ut av arealdelenog tilbakeføressom LNF-område.
FylkesmannenfraråderboligområdeneB4, B5, B29 og B30. Vi viser til nasjonale
føringer for samordnetareal-og transportplanlegging.
Videre grenserområdenetil
dyrka mark og utgjør skogteigersom er viktige å ivaretaav hensyntil
kulturlandskapet.
Av hensyntil nasjonalejordvernføringerfraråderFylkesmannenforslag til
boligområdeved Klekken gartneri(B19).

Samordning
Statensvegvesen,NVE og Fylkesmanneni Buskerudhar fremmetinnsigelsetil planforslaget.
Etter en gjennomgangav innsigelsenesom er fremmetfinner Fylkesmannenikke grunnlagfor
å avskjærenoenav innsigelsene.Fylkesmannenmenerplanforslagetstridermot nasjonaleog
viktige regionaleinteressenesom Statensvegvesen,NVE og Fylkesmanneni Buskerudskal
ivareta.
Høringsuttalelsene
er vedlagti sin helhetog må gjennomgåsav planmyndighetenfor å få full
oversikt og utfyllendeinformasjonom innholdet.
Videre prosess
Fylkesmannenforutsetterat Ringerikekommunefølger opp innsigelseneog samarbeidermed
de ulike etatenefor å finne løsninger.Dersompartenekommertil enighet,er det den enkelte
fagetatsom har myndighettil å trekke innsigelsene.
Dersomparteneikke blir enige,skal sakenoversendesFylkesmannenetterde ordinære
rutinenejf. pbl. § 5 - 6.
Fylkesmannens
merknadertil planprosessen
Som en del av samordningsforøket
er det regionaleplanforumetløftet frem som en viktig
arenafor å diskutereulike problemstillingerknyttet til de ulike planenesom fremmes.For at
statligeetaterkan væretidlig ute medå varsleom mulige innsigelserer det viktig at
planforslagblir diskutertfør det leggesut til offentlig ettersynfor å kunneunngåeventuelle
innsigelser.
Forslagtil ny arealdelfor Ringerikeble diskuterti det regionaleplanforumet24. mai 2017
etter at planenble lagt ut på høring.Fylkesmannenmenerflere av innsigelsenekunnevært
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unngåtthvis planforslagethaddeblitt lagt frem for diskusjoni planforumetfør det ble lagt ut
til offentlig ettersyn.
Vi imøtesernærmerekontaktmed Ringerikekommuneom det videre arbeidetmed
rulleringenav arealdelen.

Med hilsen

IngebjørgHaug
fung. avdelingsdirektør

BredeKihle

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentog sendesuten underskrift
Kopi til:
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Vedlegg
1 Uttalelsefra Statensvegvesen,datert22.08.2017
2 Uttalelsefra Norgesvassdrags-og energidirektorat,datert23.08.2017
3 Uttalelsefra BaneNor, datert07.07.2017
4 Uttalelsefra BaneNor, datert11.08.2017
5 Uttalelsefra Direktoratetfor mineralforvaltning,datert07.08.2017
6 Uttalelsefra Forsvarsbygg,datert30.06.2017
7 Uttalelsefra Mattilsynet,datert01.09.2017
8 Uttalelsefra Fylkesmanneni Buskerud,datert5. september2017
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400
E-post: Knut.Oddvar.Stene@banenor.no

Ringerike kommune. Kommuneplanens arealdel 2017 - 2030.Ettersending av ytterligere
merknad.
Viser til Bane NORs tidligere merknad datert 3.7.2017, samt mottatt brev datert 8.8.2017 fra Fylkesmannen i
Buskerud vedrørende utsatt svarfrist. Bane NOR tillater seg med dette å komme med ytterligere merknader til
ovenfor nevnte kommuneplan.

Samordnet areal og transportplanlegging
For å bygge opp under en samordnet areal og transportplanlegging med høy fortetting rundt knutepunktene er
det viktig at det differensieres i kravene til uteoppholdsareal og lekeplass mellom sentrale områder og mer
rurale områder i kommunen.
Det er også foreslått i bestemmelsene til kommuneplan at 25 m ² av utearealene skal reguleres til lekeplass.
Dette gjelder hele kommunen. Bane NOR kan ikke se at det er hensiktsmessig å regulere et spesifikt areal til
lekeplass. Lekeplassarealet til boligene bør inngå som en del av uteoppholdsarealet innenfor de sentrale
delene av kommunen, da spesielt rundt knutepunktene for å kunne følge opp statlige føringer.
I bestemmelsene står det at man kan dispensere fra kravene i tettbygde strøk. Bane NOR mener det vil være
mer hensiktsmessig med en bestemmelse som stiller lavere krav til uteoppholdsareal og lekeplass i
sentrumsområder/tettbygde strøk enn til resten av kommunen. Dette er av avgjørende betydning for å kunne
oppnå ønsket fortetting ettersom krav til uteareal begrenser utnyttelsesgraden. Kommunen bør også vurdere
krav til størrelse på nærlekeplasser i bestemmelsen. Dette gjelder særlig i sentrum og tettbygde strøk.
For øvrig vil kommende reguleringsplan for Ringeriksbanen også kunne justere grensen mellom
jernbaneformål og sentrum-/utbyggingsformål rundt Hønefoss stasjonsområde.

Bane NOR SF

postmottak@banenor.no

Bankgiro: 1503 74 00537

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

banenor.no

IBAN-nr: NO4115037400537

Sentralbord: 05280

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

BIC: DNBNOKK

Saksref : 201720529-4
Side: 2 / 2

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
Ringerike kommune
K opi:
Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
Plan og teknikk, Forvaltning og
samfunnskontakt
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Vår dato: OL.09.20t7
Deres dato:

Vår referanse:
Deres referanse:

2Or71t4072-rt

Vår saksbehandler:
Hilde Reine, tlf. 32 80 86 6L

Ringerike kommune - kommuneplanens arealdelzOtT - 2030
offentlig ettersyn - uttalelse fra Buskerud fylkeskommune
Viser til høring av Kommuneplanens arealdel 2Ot7-2O3O for Ringerike kommune med høringsfrist
25. august 2017. Fylkeskommunen behandlet sak om høringsuttalelse i fylkesutvalget 23. august.
Vi oversendte melding om fylkesutvalgets vedtak til kommunen i påvente av godkjent protokoll i
vår epost av 25. august.

Vedlagt følger særutskrift av protokollen.
Fylkesutvalget fattet følgende vedtak:
1

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for ã
fØlge o pp o reo I p lo nle gg i nge n.
2
Fylkesutvolget mener kommunens areolbruk tydeligere må støtte opp om ô skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbonen for ã sikre ot banen nå omsider realiseres. Kommunen må
derfor prioritere boligvekst rundt stosjonen / HøneÍoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder
følgelig ot det åpnes opp for nye store boligområder i Hougsbygd og Herodsbygdo i denne
kommuneplonrevisjonen. Fylkesutvalget onbefaler ot behov for nye boligområder itettstedene
kon vurderes etter ot omrãdeplonen for Hønefoss er vedtatt og en har tott stilling til fortetting,
tronsformosjon og tronsportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering ov
kommuneplanen etter ot områdeplonen er vedtatt for ã sikre en god areolutvikling samlet sett
for kommunen.

3

bfk.no

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
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Postad resse:

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen

Postboks 3563
N0-3007 Drammen

E-postadresse
postmotta k@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.L3523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer orbeidet med omrâdeplon for
Hønefoss. Fylkesutttolget anbefoler ot kommunen tor oktivt grep om orealene i Hønefoss
sentrum og bôndlegger omrãdet i pövente ov vedtok av områdeplonen. Kommunen kon på en
god måte håndtere ploner og tiltak som kommer opp mens orbeidet med områdeplonen

pågår.
4
Kommunen mâ prioritere fortetting og tronsformosjon i HøneÍoss og begrense nye
byggeomrãder utenfor sentrum. Sykkel, gonge og kollektiv mö prioriteres.
5
Fylkesutvalget forutsetter at kommunen Íølger opp regionole føringer i regionale ploner i
kommuneplonen. Fylkesutttolget ber kommunen tydeliggjøre de regionale plonene som gjelder
for kommunen og hvordon disse er ivøretott i plonen.
6
Fylkeskommunen fremmer innsigelse tilområdene 87 og N2 pã grunn av konflikt med
o uto moti sk fred ete kultur mi n ne r.
87: Boligomrãde pd Trygstod, HøneÍoss pã grunn av konflikt med automotisk fredet grovfelt,
automatisk fredet gravhoug og på grunn dv konflikt med kulturmiliø med svært hØY
verneverdi.
N2: Næringsomrãde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automotisk

lredet

fongstonlegg.
7
Fylkesutttolget slutter seg til foglige rãd til kommuneplonens orealdelfor Ringerike kommune
slik de er redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om ã innorbeide disse i plonen.

I
Fylkesutttolget registrerer ot plonen legger opp til nedbygging ov 775 daa fulldyrko jord, 650
dao dyrkbor jord og 47 doa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere
areolbruken ov disse omrâdene. Fylkesutvalget oppfordre til å sørge for erstotningsjord med
tilsvorende produksjonsevne for oreolene som absolutt må gå topt.
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Videre oppfølgingav

lkeskommunenshøringsuttalelse

Fylkeskommunen
ber om et snarligmøtemedRingerikekommunei oppfølgingen
av
fylkeskommunens
høringsuttalelse
medsiktepå å finneløsninger
på fremmetinnsigelsetil
byggeområde
B7og N2, se vedtakspunkt
nr.6, samten gjennomgang
avøvrigepunkteri vedtaket
og de fagligerådsomfremgårav saksfremstillingen.
Vi beromat spørsmål
i sakenrettestil unde egnede.

Med vennlig hilsen

HildeReine
teamleder
Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur

Vedlegg:
1 SærutskriftRingerike
kommune- kommunepla
nensarealdel2017- 2030offentlig
ettersyn

Kopitil:
Fylkesmannen
i BuskerudPostboks
1604 3007 DRAMMEN
RIKSANTIKVAREN
Postboks
8196 0034 OSLO
DEP
Statensvegvesen
Region Se iceboks 4808 ARENDAL
Sør
723
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Saksframlegg

FYLKESKOMMUNE

Vår saksbehandler
Vår referanse

Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61
2OL7/L4OL2-6

UTVALG

UTVALGSSAK

MøTEDATO

Fylkesutvalget

66/L7

23.08.20L7

Vedlegg:
Vedlegg om nyere tids kulturminner - utdyping til saksfremlegg
Forslag til planbeskrivelse
Forslag til plankart - kommuneplanens arealdel Ringerike
kommune

1
2
3

Ringerike kommune - kommuneplanens arealdel2OIT 2030 offentlig ettersyn
Ringerike kommune hor utarbeidet forslog til kommuneplanens arealdel 2017-2030.
Gjeldende kommuneplon er fro 2007. Utbygging ov Ringeriksbanen og E76 gír
kommunen muligheter for å øke attraktiviteten for tilflytting, næríngsutvikling og
verdískaping. Kommuneplanens oreoldel er et av flere viktig verktØy for kommunen for ö
følge opp dette. Gjennom oreolplanleggingen forventes det ot Ringerike kommune
bidrar til å støtte opp under de stotlige samferdselsinvesteringene og at kommunen
følger opp med god og somordnet bolig-, oreal- og transportplanleggíng.

Forslag
L

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for å følge
opp arealplanleggingen.
2

Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må støtte opp om å skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor
prioritere boligvekst rundt stasjonen / H6nefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at det åpnes
opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda idenne kommuneplanrevisjonen.
Fylkesutvalget anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at
områdeplanen for Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og
transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering av kommuneplanen etter at
områdeplanen er vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett for kommunen.
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Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer arbeidet med områdeplan for Hønefoss.
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området i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan på en god måte håndtere planer og
tiltak som kommer opp mens arbeidet med områdeplanen pågår.
4
Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon ¡ Hønefoss og begrense nye byggeområder
utenfor sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.
5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen følger opp reg¡onale føringer i regionale planer i
kommuneplanen. Fylkesutvalget ber kommunen tydeliggjøre de regionale planene som gjelder for
kommunen og hvordan disse er ¡varetatt i planen.
6
Fylkeskommunen fremmer innsigelse

til områdene 87 og N2 på grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner.
87: Boligområde på Trygstad, Hønefoss på grunn av konflikt med automatisk fredet gravfelt,
automatisk fredet gravhaug og på grunn av konflikt med kulturmiljø med svært hØy verneverdi.
N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automatisk fredet
fangstanlegg.
7

Fylkesutvalget slutter seg til faglige råd til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune slik de er
redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om å innarbeide disse i planen.

Behandling i Fylkesutvalget - 23.08.2017
På vegne av

samarbeidspartiene la representanten Olav Skinnes (Spl følgende forslag:

Nytt pkt.8
Fylkesutvalget registrerer at planen legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar
jord og 47 daa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere arealbruken av disse
områdene. Fylkesutvalget oppfordre til å sørge for erstatningsjord med tilsvarende produksjonsevne for
arealene som ãbsolutt må gå tapt.
På vegne av MDG la

representanten Hanne Lisa Matt (M DGI følgende forslag

Fylkesutvalget vil påpeke at Ringerike kommune baserer sin planlegging på en befolkningsvekst som
langt overstiger framskrivningene. Kommunen opererer dermed med hØyt antatt arealbehov som
dekkes inn ved å unødig sette av LNFR områder og dyrka mark til boligformå|, noe som strider mot
nasjonale og regionale føringer. I lys av dette, og i påvente av endelig reguleringsplan for
Ringeriksbanen/F16 (som også vil ta betyrlelig av dyrka mark) og områdeplanen for Hpnefoss, samt
fylkesmannen sin landbruksfaglige vurdering av arealene som nå foreslås utbygd på regulerte LNFR
områder og grøntstruktur, fremmer folkesutvalget innsigelse til områdene Heradsbygda 815-17,
Haugsbygda Bt9-27 og Trygstad 86.
På vegne av H

og KrF la representanten Rune K¡ølstad (H) følgende forsalg.

Som rådmannens forslag med den endring at punkt 2 og7 utgår.

Avstemming
Fylkesrådmannens pkt 1, 3, 4, 5 og 6: Enstemmig vedtatt
Fylkesrådmannens pkt 2 og 7 : 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer og ble vedtatt.
Skinnes sitt forslag, pkt 8: 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer og ble vedtatt.
Matt sitt tilleggsforslag:74 mot 1 (MDG) stemme og falt.

Vedtak
L

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for å følge
opp arealplanleggingen.
2

Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må stØtte opp om å skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor
prioritere boligvekst rundt stasjonen / Hpnefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at det åpnes
opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda i denne kommuneplanrevisjonen.
Fylkesutvalget anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at
områdeplanen for Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og
transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering av kommuneplanen etter at
områdeplanen er vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett for kommunen.

3

Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer arbeidet med områdeplan for Hønefoss.
Fylkesutvalget anbefaler at kommunen tar aktivt grep om arealene i Hønefoss sentrum og båndlegger
området i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan på en god måte håndtere planer og
tiltak som kommer opp mens arbeidet med områdeplanen pågår.
4
Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon i Hønefoss og begrense nye byggeområder
utenfor sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.
5
Fylkesutvalget forutsetter at kommunen følger opp regionale føringer i regionale planer i
kommuneplanen. Fylkesutvalget ber kommunen tydel¡ggjøre de regionale planene som gjelder
kommunen og hvordan disse er ivaretatt i planen.
6
Fylkeskommunen fremmer innsigelse

for

tilområdene 87 og N2 på grunn av konflikt med automatisk

fredete kulturminner.
87: Boligområde på Trygstad, HØnefoss på grunn av konflikt med automatisk fredet gravfelt, automatisk
fredet gravhaug og på grunn av konflikt med kulturmiljø med svært hØy verneverdi.
N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.
7

Fylkesutvalget slutter seg t¡l faglige råd til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune slik de er
redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om å innarbeide disse i planen.
8
Fylkesutvalget registrerer at planen legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar
jord og 47 daa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere arealbruken av disse

områdene. Fylkesutvalget oppfordre t¡l å sørge for erstatningsjord med tilsvarende produksjonsevne for
arealene som absolutt må gå tapt.

Buskerud flilkeskommune
Georg N. Smedhus
fylkesrådmann

Bakgrunn
Forslag

til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune er lagt ut på hØring og offentlig ettersyn

Gjeldende kommuneplan er fra 2007. Kommunen startet arbeidet med revisjon av kommuneplanen i
2013. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i april 2015. Kommunal
planstrategi ble revidert i 2OL6 for perioden 2OL6-2O2O og kommuneplanens samfunnsdel er førende
for arealdelen.
Ringerike kommune har drøftet arealdelen i regionalt planforum 24. mai 2017 etter vedtak om høring
og offentlig ettersyn av planforslaget.

Ringerike kommune har også varslet oppstart av områderegulering av Hønefoss sentrum med høring av
forslag til planprogram. Planarbeidet skal legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss,
som et attrakt¡vt, kompakt og bærekraftig regionsenter.
Fylkeskommunen uttalte seg til kommuneplanens samfunnsdel i sak 7/15 i fylkesutvalgets møte
28.OL.IOLS og til kommunal planstrategi og varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel i brev av
16.05.2013.
I tråd med sams vegadministrasjon og vedtatt strateg¡ for forvaltning av fylkesveiene i Fylkesvegstrotegi
2074-2023, uttaler Statens vegvesen seg som fylkeskommunens fagorgan til kommuneplaner.

Hjemmelsgrunnlag

/

rettsregler

HØring og offentlig ettersyn av kommuneplanen skjer i henhold

til plan- og bygningsloven 5 tL-L4.

Høringsfristen er 25. august 2017.
Jfr. plan- og bygningsloven 5 11-1 andre ledd skal kommuneplanen ivareta både kommunale, regionale
og nasjonale interesser. Jfr. plan- og bygningsloven 5 3-5 fastsettes statlige planretningslinjer og
planbestemmelser, samt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. En rekke
sektorlover legger i tillegg føringer for planleggingen.
Jfr. plan- og bygningsloven 5 8-2 skal regional plan legges til grunn for kommunal planlegging.
Gjeldende regionale planer fremkommer av regional planstrategi.
Rundskriv H-21L4 gir retníngslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Rundskrivet
vektlegger at kommunen skal ha god dialog med statlige og regionale etater i planprosessen slik at

kommunen så t¡dl¡g som mulig i planprosessen og før planen er klar for offentlig ettersyn.
Samferdselsdepartementet har i sitt oppdragsbrev av 30. august 2015 t¡l Ringeriksbanen og E16
Høgkastet - Hønefoss gitt en tydelig forventning til at lokale myndigheter i samarbeid med
transportetatene bygger opp under investeringen gjennom aktuelle virkemidler på sine
ansvarsområder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sin avgjØrelse i saken om innsigelse til
kommunedelplanen for Krakstadmarka av 7. april 2017 tydeliggjort at det er viktig at kommunen legger
til rette for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone, og begrenser nye
byggeområder utenfor sentrum. Departementet peker på at kommunen gjennom arbeidet med
kommuneplanens arealdel og områdeplan for Hønefoss har gode muligheter for en samlet vurdering av
fortettingspotensialet og behovet for nye utbyggingsområder.

Om planforslaget
Forslag til ny arealdel har tatt utgangspunkt i kommuneplanen fra 2OO7 og er utviklet med bakgrunn i
ny samfunnsdel, fastsatt planprogram, mottatte innspill og diverse utredninger som er en del av
planarbeidet. I planarbeidet har kommunen mottatt en rekke arealinnspill, gjennomført gjestebud,
barnetråkkregistrering ved Hallingby skole og medvirkningsdag på Hov ungdomsskole, samt åpne møter
med både lokale foreninger, lokalsamfunn og med næringslivet. Det er utarbeidet en rekke
temautredninger til kommuneplanarbeidet.

Gjeldende kommunedelplaner for Ãdalsf¡ella og Krakstadmarka er innarbeidet i planforslaget på et
mindre detaljert nivå slik at kommuneplanens arealdel skal omfatte hele kommunens areal.

Arealdelen består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensvurdering.
Kommuneplanen gir en god overordnet oversikt over verdier og hensyn i tettstedene/ lokalsamfunn og
i Hønefoss by
Samfunnsdelen legger til grunn en vekstfaktor på 1 % (ca.300 nye innbyggere pr. år) i perioden 20152018. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en høyere vekst videre fram mot
2030. Fra 2020 til 2030legger kommunen tilgrunn en vekst pâ2,5 % (ca" 800 nye innbyggere pr. år) når
samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og ny E16 er realisert. Kommunens målsetning er å være
40.000 innbyggere ¡ 2030 (29.800 pr. 1. januar 2016). SSBs hovedalternativ (MMMM) for
befolkningsframskrivingen viser en vekst i befolkningen på om lag 3.300 personer.
Planforslaget inneholder i hovedsak nye utviklingsområder for boligbebyggelse (1.115 daa). Kommunen
vurderer et behov for 3.850 boenheter fram mot 2030 for å møte målsetningen om en befolkningsvekst
på 10.000 personer. Det er vedtatt at befolkningsveksten skal fordeles med 70 % til Hønefossområdet
og30 % i tettstedene/ lokalsamfunn. For næring avsettes det 150 daa til nye næringsområder i tillegg til
potensialet i gjeldende kommuneplan (rundt 5.540 daa) og pågående områderegulering for
Follummoen (ca. L.770 daa). Det avsettes mindre nye arealer til fritidsbebyggelse (11,5 daa) og til
fritids- og turistformål (184 daa). Forslaget legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord og 650
daa dyrkbar jord.

Re gi ono le

fgri n ge r for plan a rbei det

Regionale planer er retningsgivende for kommunal planlegging. I forslag til plan fremkommer det ikke
hvilke regionale planer som gir førin5er for kommuneplanarbeidet og hvordan disse er fulgt opp i
planforslaget. Fylkeskommunen ber om at kommuneplanen oppdateres med en oversikt over vedtatte
regionale føringer og at det fremkommer hvordan disse er fulgt opp.
Regional planstrategi for Buskerud 20t7-2020
Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping
Regional plan for kunnskapssamfunnet
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomm a 20L6-2O2L
Regional plan for kulturminnevern
Fylkesdelplan for handel service og senterstruktur i Buskerud

-

Kollektivtransportplan for Buskerud fylke - utvikling mot 2030
Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud
A¡'beidet med Regionai pian fr¡i. areai og traÍrspo¡.t i tsuske¡'uri pågåi'og foi'siag tii piair er iagt ut på
offentlig ettersyn sommeren 2017. Ringerike kommune har deltatt i dette planarbeidet. Det forventes
et vedtak av planen ved årsskiftet 2OL7 /2Ot8. Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i
Buskerud vil utgå når Regional plan for areal og transport vedtas. Det bør gjøres en henvisning til dette
planarbeidet.

-

Fylkestinget vedtok <<Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2077-2027
Kulturminnekompasset>t i møte 27. april2017. Den regionale planen gir føringer for arbeid med
kulturminner og kulturmiljøer ¡ Buskerud. Planens hovedmål er <Bruk av kulturarv som ressurs i en
bærekraftig samfunnsutviklingr. Planen gir også en oversikt over verneverdige kulturmiljøer, hvorav
flere er i Ringerike, som forteller viktige deler av Buskeruds historie. Fylkeskommunen viser til
bfk.no/kultu rminnekompasset for mer informasjon om pla nen.
I planforslaget henvises det til at det er aktuelt å starte opp arbeidet med en regional plan for
Ringeriksregionen. Fylkestinget vedtok i regional planstrategi 2OL7-2O2O i desember 2016 at denne
planen skal utarbeides.

Arealbruk
Fylkeskommunen støttet isin uttalelse tilsamfunnsdelen at kommunen gjennom arealplanleggingen
kan legge til rette for økt attraktivitet for tilflytting, næringsutvikling og verdiskaping. Fylkeskommunen
vr¡rclerer at Ringerike kommune, som f6lge av Ringeriksbanen og ny E16, har gode forutsetninger for
vekst forutsatt gode og langsiktige løsninger også gjennom arealutviklingen.
Planforslaget legger opp til etablering av flere nye boligområder utenfor Hønefoss sentrum og
områdene er i større eller mindre grad kollektivbetjent. Kommunen har allerede store arealreserver
utenfor byen. Boligområder utenfor sentrum kan gjøre arbeidet med fortetting og transformasjonen av
byen vanskeligere da disse er enklere å bygge ut og til lavere kostnader. Boligområder utenfor
gangavstand til sentrum, med lav eller ingen kollektivdekning, medf6rer større trafikkbelastning på et
vegnett som a llerede ha r fra mkommelighetsproblemer.
Fylkesrådmannen anbefaler at Ringerike kommune gjennom arealplanleggingen ¡ større grad følger opp
forventingene fra Samferdselsdepartement om å bygge opp om ¡nvesteringen på Ringeriksbanen og
gjennom arealutviklingen bidra tilå øke kollektivandelen på Ringeriksbanen. Fylkesrådmannen
anbefaler videre at kommunen følger opp Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering av
at kommunen både gjennom kommuneplanens arealdelog iområdeplanen for Hønefoss må legge opp
til stor grad av fortetting og transformasjon i byen. Kommunen har gjennom en utredning vurdert at det
er et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by og at det kan realiseres opptil 6.300 boliger i sentrum
med ca. 16.000 innbyggere.
Fylkesrådmannen mener kommunen i denne kommuneplanrevisjonen ikke bør åpne for ytterligere nye
boligområder itettstedene i randområdene til Hønefoss sentrum, særlig ¡tettstedene Haugsbygd og
Heradsbygda. I disse tettstedene er det allerede avsatt arealer med potensial for flere boliger i
innbyggere innen 2030, men mener at dette måltallet medfører en kunstig høg vurdering av
arealbehovet for tettstedene før kommunen har tatt stilling til potensialet for fortetting og
transformasjon i Hønefoss by/ sentrum i arbeidet med områdeplanen for Hønefoss.
Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger og slik at
transportbehovet reduseres. Fylkesrådmannen mener at kommunen i større grad må vektlegge de

statlige planretningslinjene for bolig- areal- og transportplanlegging om at det i byområder og rundt
kollektivknutepunkt skal legges vekt på fortetting og transformasjon. På denne måten vil Ringerike
kommune følge opp statens forventninger om å bygge opp under statens investeringer i
Ringeriksbanen. I forslag til Regional plan for areal og transport for Buskerud, som er sendt på offentlig
høring, er det foreslått at boligvekst i hovedsak skal skje i gang- og sykkelavstand til kollekt¡vtilbud og/
eller kollektivknutepunkt og/eller sentrumsfunksjoner. Det er også foreslått at Ringeriksområdet
defineres som et byområde og at veksten i persontrafikken skal tas med sykkel, kollektiv og gange.
Fylkesrådmannen mener kommunen ikke beskriver hvordan områdeplanen for Hønefoss skal
samordnes med kommuneplanen. Kommunen må ta tydelig stilling til dette i selve planen. Kommunen
må vurdere hvilke plangrep de vil bruke for å få dette til. For Hønefoss sentrum tilsvarende,
planavgrensningen tilområdeplanen for Hønefoss, kan kommunen fastsette planbestemmelse i
påvente av vedtaket av områdeplanen. i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan
eksempelvis båndlegging som opprettholder styringen i områdene inntil vedtaket av områdeplanen.
Kommunen kan fortsatt gi tillatelse til planer og tiltak som samsvarer med områdeplanabeidet.
Kommunen kan også <hvite> ut området, men må vurdere hvordan dette slår med dagens situasjon
med svært mange reguleringsplaner med vedtak så langt tilbake som 1947.

Sa mfe

rd se I og trafi k ksitu o sj on

Store deler av hovedvegnettet i Hønefoss er ñ¡lkesveger med stor trafikkbelastning og
framkommelighetsproblemer. Fylkesvegene fungerer som tilførselsveger til sentrum og trafikk på statlig
vegnett føres inn på fylkesvegnettet. Personbiltrafikken er økende og det må iverksettes tiltak slik at
personbiltrafikken kan reduseres.
I forslag til Regional plan for areal og transport er det foreslått at nullvekstmålet for personbiltrafikk
også skal gjelde for byområdet Ringerike, dvs. Hønefoss. Avgrensning av byområdet må avklares i egen
regional plan for Ringeriksregionen.

Fylkesvegnettet utgjør strukturen for kollektivnettet. Hønefoss stasjon vil være et svært viktig
kollektivknutepunkt når Ringeriksbanen er ferdig bygd. Flere av bussrutene vil ha overgang til tog. Det
er igangsatt et arbeid med å vurdere kollektivsystemet og foreløpig rapport vil foreligge i august i år.
For å få oversikt over framtidige trafikkbelastning på fylkesvegnettet er det igangsatt en
trafikkutredning. Arbeidet vil pågå utover høsten 20L7 og er et svært viktig kunnskapsgrunnlag for
kommuneplanens arealdel og for områdeplanen for Hønefoss.

Fylkesrådmannen mener det ikke er hensiktsmessig å legge opp til boligområder som medfører økt
trafikkbelastn¡ng på vegnettet slik det er nå. Gjennom arbeidet med områdeplanen for Hønefoss vil
kommunen få en avklaring på hvordan kommunen kan få til fortetting og transformasjon i byen og hvor
det kan bygges sentrumsnært. Fylkesrådmannen mener at kommunen ¡ større grad må legge vekt på
sykkel og gange. Samlet vil dette gi kommunen gode løsninger for en framtidig Ringerikspakke.

Autom oti s k fre dete ku ltu rm

in n e

r

På kommuneplannivå er det vanskelig å forutse hvor det kan oppstå konflikter mellom foreslått
arealbruk og kulturminner. Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmater¡ale for å kunne vurdere
omfanget av denne typen konflikter i områder som ikke er registrert, jamfør kulturminnelovens 55 8 og
9. Forholdet til automatisk fredete kulturminner avklares vanligvis på reguleringsplannivå ved
gjennomføring av kulturminneundersøkelser, jfr. kulturminnelovens $9. Fylkeskommunen vil derfor
presisere at når det gjelder hensynet til automatisk fredete kulturminner har fylkeskommunen ikke sagt
seg enig i arealbruken, jfr. kulturminneloven I 8, 4.ledd, siste setning. Dersom det er ønskelig med en

avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner før detaljreguleringsarbeidet påbegynnes, vil
flilkeskommunen kunne bistå med dette.
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automatisk fredete kulturminner i kommuneplanens arealdel ved å legge de under hensynssoner.
Hensynssone H730 - hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven for de automatisk fredete

kulturminnene.
For området FT2 Utmarksturismefiske ved Begna, lrles i Ädal kan arealformålet i utgangspunktet være
forenelig med kulturminnevern, men tiltaket kan potensielt være i konflikt med automatisk fredet
gravfelt i området. Fylkeskommunen vil kunne ha innsigelse til en eventuell detaljregulering av dette
området dersom det ikke tas tilstrekkelig hensyn til gravfeltet ¡ detaljplanen.

lnnsigelse til byggeområder i konflikt med automatisk fredete kulturminner
Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til to byggeområder (87 og N2) i
kommuneplanens arealdel på bakgrunn av direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og på
bakgrunn av at disse byggeområdene vil få svært uheldige konsekvenser for noen av kommunens
viktigste kulturminner og kulturmiljøer.
Boliqomåde 87 - Trvastad. Hønefoss:
Boligområde 87 på Trygstad ved Hønefoss komme i direkte konflikt med automatisk fredet gravfelt og
automatisk fredet gravhaug. Utbygging i dette området vil også ha store konsekvenser for
opplevelsesverdien til kulturmiljøet på Norderhov/ Tanberg.

Gravfeltet som vil berøres av boligområde 87 (tD13619) har tidligere bestätt av minst 22 gravhauger. 9
store monumentale hauger og L3 noe mindre hauger. Flere hauger er i dag forsvunnet på grunn av et
masseuttak i nærheten, men gravfeltet består fremdeles av opp mot 20 gravhauger. De store
monumentale gravhaugene er på mellom 15-20 meter i diameter. Gravhaugene ligger oppe på et
høydedrag med vidt utsyn. Dette er en viktig del av opplevelsesverdien til disse kulturminnene.
Gravhauger på denne størrelsen er forholdsvis sjeldne og i¡ør dette til et svært verdifullt og verneverdig
kulturminne. Gravfeltet er også en viktig del av kulturmiljøet på Norderhov/Tanberg.
lnne i det planlagte boligområdet 87 ligger også en automatisk fredet gravhaug (1D13266). Gravhaugen
vil bli liggende midt inne i boligområdet, helt avskåret fra sine naturlige omgivelser.
Gravminner bidrar til å gi tidsdybde, opplevelse og forståelse av landskapets histor¡ske dimensjon. De er
markører i landskapet, og forståelsen av denne typen kulturminner avhenger av at de sees i
sammenheng med sitt omkringliggende miljø. Ut fra et faglig synspunkt er det Ønskelig med et åpent
terreng omkring gravhauger, slik at det kulturhistoriske landskapet de er en del av også blir bevart.
Dette har en pedagogisk verdi i formidlingssammenheng, og det bidrar til å høyne kulturminnets
opplevelsesverdi. Gravminner fra jernalder er sterkt redusert i antall gjennom omfattende ødeleggelser
og fjerning i løpet av de siste hundre årene.
Fylkesrådmannen mener utbygging i dette området ikke er forenelig med ivaretakelse av automatisk
fredete kulturminner og at det ikke bør tillates boligbygging eller andre terrenginngrep i, eller i

kulturmiljø. I henhold til kulturminneloven 5 3 er det ulovlig med tiltak som vil være utilbørlig
skjemmende for kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å fremme innsigelse til boligområde
87. Dersom boligområde 87 tas ut vil innsigelsen bortfalle.
Nærinqsomrâde N2

-

Hensmoen

Næringsområdet ved jernbanen på Hensmoen er i konflikt med automatisk fredete fangstanlegg
(1D52655). Fangstanlegget består av minst 17 fangstgroper og er dermed det største anlegget som er
kjent på Ringerike. Fangstanlegget ligger under hensynssone friluftsliv, men ligger helt på grensen til
næringsområdet N2.
Fangstanlegget er anlagt for å fange elg som har trukket i dalføret mellom Ulvenåsen og Vågårdsåsen.
Anlegget er lagt på tvers av dalføret for å fange dyr som har trukket langs dalføret. Det er svært viktig
for opplevelsen av disse kulturminnene at de kan oppleves i landskapet uten for mange moderne
inngrep. Dersom dalføret gropene ligger i blir utbygd, vil landskapsbildet forandres og forståelsen av
gropenes plassering i landskapet forsvinne. Opplevelsesverdien oþ den pedagogiske verdien til dette
anlegget vil reduseres betraktelig. Da dette er kommunens største kjente fangstanlegg bør anlegget
framheves snarere enn nedbygges.
Fylkesrådmannen mener at utbygging i dette området ikke er forenelig med ivaretakelse av automatisk
fredete kulturminner og at det ikke bør tillates utbygging eller andre terrenginngrep i, eller i nærheten
av fangstminnene. Kulturminnene anses å være svært verdifulle og de er en viktig del av et helhetlig
kulturmiljø. I henhold til kulturminneloven 5 3 er det ulovlig med tiltak som vil være utilbørlig
skjemmende for kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å fremme innsigelse til
næringsområde N2.

Næringsområdet bør trekkes lenger mot øst og i all hovedsak ligge på nordsiden av jernbanelinjen.
Dersom grensen til næringsområdet trekkes langt nok unna fangstanlegget slik at opplevelsesverdien
bevares, vil innsigelsen bortfalle. Hensynssonen for friluftsliv bør utvides til også å inkludere området
vest for fangstanlegget.
Nvere tids kulturminner
Fylkeskommunen ser positivt på at Ringerike kommune har utarbeidet en egen temautredning om
kulturmiljøer i forbindelse med planarbeidet. Dette er et godt kunnskapsgrunnlag for planarbeidet.
In
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Meldeplikten etter Kulturminneloven (kml) 5 8, 2. ledd står nevnt, men det finnes også vedtaksfredete
og forskriftsfredete kulturminner i Ringerike. Fylkeskommunen savner at dette står nevnt i omtalen av
gjeldende lover og regelverk i kapittel 4.5 i planbeskrivelsen.
lnnspill til bruk ov hensynssoner og bestemmelser/retningslinjer
Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning
for bruken av areal. Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og
retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det
hensynet sonen viser. Fylkeskommunen ser positivt på at kommunen vilsynliggjØre
kulturminneinteressene i kommunen gjennom bruk av hensynssoner: Hensynssone H730
hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven for de fredete kulturminnene, og hensynssone H570
hensynssone c) bevaring av kulturmiljø for de verneverdige kulturminnene og kulturmiljøene.

-

-

Fylkeskommunen ser det som positivt at kulturmiljØene itemautredningen er lagt inn i plankartet som
H570 og at det er lagt inn retningslinjer til denne hensynssonen. Fylkeskommunen ser positivt på at
kommunen vil synliggjøre de verneverdige kulturmiljøene som er oppført i Kulturminnekomposset som
hensynssoner i kommuneplanen. Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at kulturmiljøene Kjerraten i
Äsa og Veien og Oppen ikke er avmerket som hensynssoner og ber kommunen om å legge inn disse som
hensynssoner også. Kulturmiljøet Steinssletta-Norderhov er lagt inn i plankartet som H570, men
ñTlkeskommunen ber kommunen se til at avmerkingen følger avgrensningen i den regionale planen.
Fylkeskommunen gjØr oppmerksom på at bygningen til Statens Kartverk utenfor Hønefoss er vurdert
som verneklasse 2 i forbindelse med landsverneplan for miljøvernsektoren. Bygningen bør derfor

avmerkes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø i kommuneplanens arealdel, jf. pbl 5 11-8 c)
(Hs70).
Fyikeskommunen bemerke¡- det også som positivt at det ei'fo¡-siått bestemmelse om estÊt¡kk ¡ S i.0.5
for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de naturgitte. Kommunen kan vurdere å
legge til <kulturminner> i bestemmelsens opplisting av hva en skal ta hensyn til i plan- og byggesaker.
Fylkeskommunen vil kommentere dette som spesielt viktig å vurdere i senter- og
knutepunktsområdene hvor Ringerike kommune vil legge opp til høy tetthet.
Fylkeskommunen savner at bebyggelse som er fredet etter kulturminneloven, er markert i plankartet og
at det er knyttet bestemmelser til denne hensynssonen (H730). Å synliggjøre kjente
kulturminneinteresser i kommuneplanens arealdel vil bidra til forutsigbarhet i framtidig
arealplanlegging og bidra til at det tas hensyn til kulturminneverdiene i planleggingen av nye tiltak.
Fylkeskommunen anbefaler derfor at alle fredete kulturminner markeres i arealdelen og at det legges til
bestemmelser om at de er fredet. Fylkeskommunen anbefaler videre at de listeførte kirkene i
kommunen også synliggjøres i arealdelen og foreslår at meldeplikten etter kulturminneloven 5 25
legges til blant arealplanbestemmelsene. De fredete kulturmínnene i Ringerike er listet opp vedlegget,
sammen med forslag til formuleringer av bestemmelser. Kulturminnenes avgrensning går fram av
kulturminnedatabasen Askeladden (askeladden.ra.no) og det bemerkes at det er knyttet flere
enkeltminner til noen av lokalitetene.
Ri ksantikvare
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Buskerud fylkeskommune har innhentet Riksantikvarens uttalelse når det gjelder kulturminner som
direktoratet har førstelinjeansvar for, herunder middelalderske kirkesteder. Riksantikvarens innspill til
avmerking i plankartet og forslag til formulering av bestemmelser for disse kulturminnene finnes i
vedlegget. Riksantikvaren viser til rundskriv T-3/2OOO fra Miljøverndepartementet og Kirke-,
undervisnings- og forskningsdepartementet for gjeldende forvaltning av middelalderske kirkesteder.
Riksantikvaren kan ikke ut fra det oversendte kartmaterialet se at det er planlagt tiltak eller nye
byggeområder i nærheten til de middelalderske kirkestedene. Fylkeskommunen viser til Riksantikvarens
svarbrev datert 24. juli 2OL7 for nærmere beskrivelse av de enkelte kirkestedene.

Fyl keskom m
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Gjennom arbeidet med områdeplan for Hønefoss sentrum vil folkeskommunen følge opp og se på god
samordning for utvidelse av Ringerike videregående skole i Hønefoss sentrum. Fylkeskommunen har
uttrykt en tydelig forventning om dialog iforbindelse med hvordan planlegging og utbygging av
Ringeriksbanen påvirker arealene på Ringerike folkehøgskole. Dette må løses gjennom dialog omkring
forslag til statlig arealplan for Ringeriksbanen og ny E16 i regi av Fellesprosjektet.

Alternative løsninger
Alternativt kan det fremmes innsigelse til boligområdene i Haugsbygd og Heradsbygda.
Fylkesrådmannen vurderer at områdene legges som utvikl¡ng av eksisterende boligområder og ikke som
nye < bolig-satellitter>.

Økonomiske konsekvenser
behovet for investeringer i fylkesveg- og kollektivnettet øker. Pågående utredninger for kollektiv og
trafikkbelastning, vil gi fulkeskommunen et bedre grunnlag for å vurdere de økonomiske konsekvensene
av arealutviklingen i Ringerike.

Miljømessige konsekvenser
Fylkesrådmannen vurderer at planforslaget kan medføre økt personbiltrafikk med økte klimagassutslipp
i kommunen dersom arealbruken ikke bidrar til å redusere behovet for transport med bil.

Fylkesrådmannens vurdering
Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise
sammenheng mellom ønsket samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. En
oppdatert arealdel vil gi kommunen et bedre styringsverkfØy lor arealplanleggingen. Planarbeidet for
Ringeriksbanen og E16 er igangsatt etter at kommunen startet revideringen av kommuneplanen. En
rekke utredninger vil foreligge iforbindelse med statlige arealplan og områdeplan for Hønefoss. Disse
kan gi grunnlag for revisjon og justering av kommuneplanen.
Fylkesrådmannen mener kommunen har gjennomført et omfattende planarbeid og gjennom
utredningene som foreligger har kommunen god kunnskap som må brukes aktivt i planleggingen.
Fylkesrådmannen mener Ringerike kommune burde invitert fylkeskommunen og andre regionale etater
aktivt inn i planarbeidet. Kommunen må bruke regionalt planforum i god tid før offentlig høring av
planforslaget. På den måten kan regionale myndigheter både bistå og gi tilbakemelding om viktige
spørsmål slik at konflikter kan unngås.
Fylkesrådmannen merker seg at kommunens vekstambisjoner er vesentlig høyere enn SSBs
framskrivninger. For at kommunen og Ringeriksregionen skal øke sin attraktivitet for t¡lflytting,
næringsutvikling og verdiskaping forutsetter dette en god og langsiktig samordnet planlegging, samt et
tett samarbeid med nabokommunene, fylkeskommunen og næringsliv/ organisasjoner.
Fylkeskommunen deltar i Plansamarbeidet for Ringeriksregionen og legger nå ned betydelige ressurser i
arbeidet med områdeplan for Hønefoss. Fylkesrådmannen mener det er viktig at kommunen prioriterer
framdrift for dette planarbeidet. Gjennom områdeplanen vil kommunen få et svært vikt¡g verktøy for å
styrke attraktiviteten for Hønefoss. Fylkeskommunen skal også i gang med arbeidet med Regional plan

for Ringeriksregionen hvor kommunene vil delta aktivt.
Fylkesrådmannen mener kommunen ikke beskriver hvordan områdeplanen for Hønefoss skal
samordnes med kommuneplanen. Kommunen må ta tydelig stilling til dette i planen og
fylkesrådmannen mener kommunen bør bruke båndlegging av området i påvente av vedtak av
områdeplanen. Dette gir kommunen et godt styringsverktØy lor sentrum.
Fylkesrådmannen anbefaler at flilkesutvalget fraråder at det legges ut nye boligområder i Haugsbygd og
Heradsbygda ved denne kommuneplanrevisjonen og prioritere å følge opp statens forventninger om å
bygge opp under investeringene i Ringeriksbanen. I arbeidet med områdeplan for Hønefoss vil
kommunen få vurdert og tatt stiling til potensialet for fortetting og transformasjon, planlagt et
transportsystem som prioriterer gange, sykkel og kollektivt. Utbyggingsmønster og transportsystem må
samordnes for å oppnå effektive løsninger og slik at personbiltrafikken reduseres. I byområder og rundt
kollektivknutepunkt skal det legges vekt på fortetting og transformasjon. Når områdeplanen for
Hønefoss er vedtatt bør kommunen gjpre en rullering av kommuneplanens arealdel slik at disse
planene samordnes.
Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til to byggeområder (87 og N2) i
kommuneplanens arealdel på bakgrunn av direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og på
bakgrunn av at disse byggeområdene vil få svært uheldige konsekvenser for noen av kommunens
viktigste kulturminner og kulturmiljøer.

Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt)

Ringerike kommune - Kommuneplanens arealdel- høring og offentlig ettersyn - alle
hpringsdokumenter på kommunens hjemmeside
http://www.ringerike.kommune.no/Tienester/Bolis-og-eiendom/Plansaker/Planer-pahori ng/Kom mune planens-a rea

ldel--horinE-og-offentlig-ettersvn/

MOTTATT

-B¡'.,iü.

1017

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Kopi til:

Ringeríke kommune
Postboks 123 Sentrum
3s02 HøNEFOSS

07.08.20t7

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

Uttalelse

L3/O03O2-7

L7l99s-L04

til h6ring og offentlig ettersyn av kommuneplanens

arealdel 2OL7-2030
Leiv Erikssons ve¡ 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondhe¡m

1å!€FON r 47 7390 46OO

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 19. mai 20L7, saml e-post og telefonsamtale, datert
04.08.2Ot7, vedrørende avklaringer i forbindelse med planen og utsatt frist for
uttalelse.

a-POST ma¡l@dirmin.no

ìrv!8 ww.dirmin.no
€tRo 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske

ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt
plansammenheng.

i

rBAN NO5376940505883

o¡c,NR.

NO 974

760 282

SVAI.BARDI(ONTOR

"leLrFAN +47 79 02 7292

På bakgrunn av ordningen for samordning av statlíge høringsuttalelser/innsigelser,
oversender DMF sín uttalelse til kommuneplanens arealdel 2077-2030 for Ringeríke
kommune til Fylkesmannen i Buskerud.

Om saken
Ríngerike kommune har utarbeídet et forslag til kommuneplanens arealdel
DMS forvaltningsansvar
Etter mineralloven har DMF som oppgave å fremme og sikre samfunnsmessig

forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene.
Viktise førinser for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, aweid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
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Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltning av
mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer
også å slkre tllgfengellghet til gode mineralforekomster for fremtiden og kommende

generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, b6r unngå å
båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned
forekomster, eller legger andre begrensninger for framtidig utnytt¡ng av ressursene.
Mineralressurser er ikke-fornybare ressurser som kun kan utnyttes der de naturlig
forekommer. Ved Hønefoss er det grus- og pukkressurser av svært god kvalitet som av
Norges geologiske undersøkelse (NGU) er vurdert å være av blant annet regional og
nasjonal bctydning. Uttak av disse ressursen er et betydelig samfunnsgode, og den
sterke veksten i Ringeriksregionen og Osloregionen medfører behov for byggeråstoff
av tilstrekkelig kvalitet. Det er derfor avgjørende at disse ressursene tas ut og forvaltes
i et langsiktig perspektiv.
Det fremgår av planbeskrivelsen at utn$ting av eksisterende masseuttak er prioritert
framfor å åpne nye områder. Denne prioriteringen er DMF positiv til. DMF er opptatt
at forekomster hvor det er igangsatt drift utnyttes best mulig.

Grusforekomsten på Kilemoen er klassifiseft som en nasjonal viktig forekomst. Den er
av svært god kvalitet, og det produseres en rekke fraksjoner og spesialprodukter. Det
er høy etterspørsel etter og et stort behov for massene i regionen. DMF registrerer at
området avsatt til råstoffutvinning ved Kilemoen i hØringsdokumentet <Forslag til
kommuneplankart Ringerike> er redusert i forhold til området som er avsatt til
nåværende og fremtidig råstoffuWinning í gjeldende kommuneplanens arealdel. Det
foreslåtte avsatte området samsvarer ikke med tidligere versjoner av
kommuneplankartet (vedlegg til regionalt planforum), da området er vesentlig mindre
Selve masseuttaket ved Kilemoen er ikke omtalt i konsekvensutredningen eller
planbeskrivelsen. Vi har vært i kontakt med kommunen for å høre bakgrunnen for
dette.
Ringerike kommune vedtok 6.4.20\7 <Områderegulering for Kilemoen)). DMF er kjent
med at planen er påklaget. Det vedtatte planområdet er utgangspunktet for området
som nå foreslås avsatt t¡l råstoffutvinning ved Kilemoen i kommuneplanens arealdel.
Etter vår vurdering legger reduksjonen av området avsatt til råstoffutvinning ved
Kilemoen begrensninger for optimal ressursutnyttelse av en nasjonal viktig ressurs.
lmidlertid vektlegger de nasjonale forventningene at råstoffutvinning skal aweies mot
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Bakgrunnen for at området ble redusert i
omfang i forbindelse med reguleringsplanen og nå kommuneplanens arealdel er
nasjonalt verdifullt naturmangfold. Endringen medfører ikke etter DMFs vurdering
båndlegging av mineralressurser. Vi mener at bakgrunnen for at området reduseres
burde vært omtalt i planen da dette er viktig informasjon for høringsinstansene.
Faslie råd
Det er opplyst i planbeskrivelsen at kommuneplanbestemmelsene åpner for at det på
reguleringsplannivå kan reguleres inn lokale masseuttak i områder hvor det er behov

for dette, slik at transporten reduseres. Vi mener dette er hensiktsmessig da kostnader
knyttet tiltransport av byggeråstoffer øker i takt med avstand mellom uttak og der
massen skal anvendes. Vi kan derimot ikke se at dette er skrevet under 5 1.7
Råstoffutvinning i kommuneplanbestemmelsene. Det bør tydelig fremgå av
2
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kommuneplanbestemmelsene at det åpnes for dette. Vi mener derfor at dette bør
nevnes under S 7.7 Rãstoffutvinning.

Vennlig hilsen

Marte Krístoffersen

lda Egge Johnsen
overingeniØr

seksjonsleder
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Saksbehandler: lda Egge Johnsen
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Vår dato

Vår referanse

30.06.2017

2013/1274-22/314

Vår saksbehandler

Tidligere dato

Tidligere referanse

Martin Vikhagen Åfløy 99 08 58 75

19.05.2017

Til

Ringerike kommune
Postboks 123 sentrum
3502 HØNEFOSS

Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2017-2030
Vi har mottatt meldingom offentlig ettersyn av kommuneplanensarealdel2017– 2030i Ringerike
kommune.Forsvarsbygg
gir høringssvartil dennetypen sakermed det utgangspunktå ivareta
Forsvaretsarealbruksinteresser.
Forsvarethar anleggog virksomheti Ringerikekommune,men er ikke nevnt i høringsdokumentene.
Forsvarsbygg
har et tett og godt samarbeidmed StatensVegveseninn mot kommunedelplanE16
Eggemoen- Nymoen/Hensmoen.Her er det opprettet dialogangåendeløsningerfor E16ved Forsvarets
leir på Eggemoen.
Utover dette har ikke Forsvarsbygg
merknadertil saken.
Vi viser for øvrigtil vår veilederfor ivaretagelseav Forsvaretsarealbruksinteresser,
som er tilgjengelig
via følgendelenke: https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/

Bjørn Bergesen
Leder arealplan
Stab for eiendomsstyring
Forsvarsbygg

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentog derfor ikke signert.

Kopi til:
Forsvarsstaben Postboks800, Postmottak 2617
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Postadresse

Fakturaadresse

Telefon

E-postadresse

Org. nr.

Postboks405
Sentrum
0103Oslo

Fakturasenteret
Postboks4394
2308Hamar

815 70 400

post@forsvarsbygg.no

975 950 662

Telefaks

Internett

Bankkonto

23 09 78 03

www.forsvarsbygg.no

471410 00280

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:
Saksbehandler:
Innvalgstelefon:

05.09.2017
2013/2669
421.3
14/995-104
Brede Kihle
32266865

Ringerikekommune
Postboks123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerikekommune- Uttalelsetil forslagtil rulleringav kommuneplanens
arealdelfor perioden2017-2030
Ringerikekommunehar oversendtforslagtil ny arealdelfor perioden2017-2030.
Fylkesmannenmenerdet er utarbeidetet omfattendematerialesomgir godinnsikti
arealdisponeringen
for de ulike tettstedenei kommunenogHønefossområdet.
Det er
blant annetdokumentertet stortpotensialefor videreutbygging,dettegjelderspesielti
Hønefoss.Med planenefor ny Ringeriksbaneog E16 må det påregnesat pressetpå
utbyggingvil øke betydeligi årenesomkommer.For å lykkesmed å styreutviklingentil
Hønefossmenervi det blir feil å leggetil rette for til delsstoreutbyggingsområder
utenforbyområdetsomer bilbaserte.Vi visertil nasjonaleføringerfor samordnetboligareal- ogtransportplanlegging,
nasjonalemål om å redusereklimagassutslippene
og
nasjonalemål om å redusereomdisponeringen
av dyrka mark. Med bakgrunni disse
nasjonaleføringenefremmerFylkesmanneninnsigelse
til flere av de foreslåtte
boligområdene
ved Haugsbygd,Heradsbygda,Trygstad,HensmoenogTyristrand.
Videre fremmer vi innsigelse
til et eksisterende
byggeområde
vedSoknasomomfatter
ca 70 daa meddyrka mark vedPukerudhagen.Vi fremmer ogsåinnsigelse
til et område
somer avsatttil fritids- ogturistformål(FT2) somgrensertil Begnaved Nesi Ådal og
områdeN3 ved Ringmoensomresultereri nedbyggingav en lokal lekeplass/fotballbane.
Fylkesmannenhar en planfagligforutsetningvedrørendemanglendeivaretakelsepå
risiko- ogsårbarhetsområdet
sompåpektav NVE og ber om at detterettesoppi tråd
med plan- og bygningslovens
krav til vurderingog ivaretakelseav sikkerhetmot flom,
skredog annennaturfare.
Videre har vi noenplanfagligeanbefalingerom justeringog endringav bestemmelsene.
Bakgrunn
Vi viser til brev av 19. mai 2017 medforslag til ny arealdelfor perioden2017-2030.
Høringsfristener satttil 25. august2017,men er usatttil 8. septemberi brev fra kommunen
datert7. august2017.Fylkesmannenba om utsattfrist i forbindelsemedsamordningsforsøket
hvor alle uttalelserfra statligeetatertil kommuneplanenskal samordnes.
Videre viser vi til møte24. mai 2017 i fylkeskommunensregionaleplanforumhvor forslagtil
ny arealdelble diskutert.

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Gjeldendekommuneplanble vedtatt30. august2007.Det er derfor hele 10 år siden
kommuneplanens
arealdelble rullert. Med utgangspunkti at Ringerikekommuneer en av de
størstekommunenei Buskerud,bådei arealog folketall, og Hønefossen av de størrebyene,
er det på tide meden revisjonav arealdelen.Det er blant annetsentraleføringerfor
arealforvaltningensom er mer aktuellenå enn for 10 år siden.Videre pågårdet planarbeidfor
ny E16 og Ringeriksbanesom vil få storeringvirkningerfor kommunenog regionennår dette
blir realisert.
Fylkesmannenmenerderfor det er positivt at kommunener i gangmedrulleringenav
arealdelenfor den neste12-årsperioden.
Vi har i brev av 7. mai 2013 kommetmed uttalelsetil varselom oppstartog forslag til
planprogramfor rullering av kommuneplanen.
Videre har vi i brev av 10. juni 2016gitt
tillatelseetter markaloventil igangsettingav arbeidmed kommuneplanens
arealdel.Vi viste
til viktighetenav at den delensom omfattetmarkaområdetmåtteskje innenformarkalovens
rammer.
Fylkesmannens
kommentarer
Førstvil vi vise til at Ringerikekommunehar fremskaffetet omfattende
dokumentasjonsunderlag
for rulleringenav kommuneplanenhvor alle innspillenehar blitt
konsekvensutredet
og hvor utviklingen av de ulike tettstedenehar blitt grundigvurdert.
Potensialeti gjeldendeplan for videreutvikling for de ulike tettstedenei kommunener
vurdertog setti sammenheng
med innspill om nye områdertil utbygging.
Vi savnerimidlertid en kobling mellom konsekvensutredningen
og plankartet.Noen områder
er ikke tatt medi planforslagetog noener endret.Eksempelviser dyrka mark for noen
områdertatt ut av forslaget,mensdet i konsekvensutredningen
stårsom sværtnegativtat
byggeområdetomfatterdyrka mark. Konsekvensutredningen
skulle derfor vært revidertslik at
den kun omfattetde arealenesom er foreslåttlagt inn i arealdelen.Feltnavnmed kobling til
konsekvensutredningen
ville ogsålettet arbeidetmedå vurdereplanforslaget.
Det går frem av planbeskrivelsenat det i alt er vurdert103 innspill til arealendringer.Etter
grovsiling av disseinnspillenehar 72 områderblitt konsekvensutredet
og av disseer 51
områderanbefalttatt inn i revidertarealdel.Totalt nytt arealfor boligbebyggelseer 1115 daa,
fritidsbebyggelsetilsvarer et arealpå 11,5 daa,fritids- og turistformål 184 daaog nytt
næringsarealer på 150 daa.Videre er det lagt inn arealfor utvidelseav grav- og urnelundved
Hallingby.
Det er videre vist til kommuneplanens
samfunnsdelsom ble vedtatti 2015hvor det er mål om
at Ringerikekommuneskal voksetil ca 40 000 innbyggereinnen2030.Det er planlagtfor en
årlig vekstpå 1 % i perioden2015-2018og en årlig vekstpå 2.5 % fra 2020 til 2030.Det er
mål om at 70 % av vekstenskal tas i Hønefoss-området.
Ut fra en forventetvekstpå ca
10 000 flere innbyggerefrem til år 2030 er det beregnetet boligbehovpå 3850 enheter.
Når det gjelder de ulike arealinnspillenesom er tatt medi høringsforslagetvil vi aller først
vise til vårekommentarertil oppstartav kommuneplanarbeidet
hvor vi vektla følgendeom
utbyggingsmønster
og transport:
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«Ut fra ovennevntenasjonaleog regionaleføringer ber Fylkesmannenkommunenleggetil
rette for et bosettings-og utbyggingsmønster
sombegrensertransportbehovetog gir grunnlag
for kollektivetransportformer.Dettevil igjen få konsekvenser
for utslipp av klimagasser.Vi
ber om at transportbehov,CO2-utslipp og kollektivtrafikkblir synliggjort somaktuelle
utredningstemai planprogrammet.
I forslagettil planprogramer satsingsområdene
for rulleringen av kommuneplanen
befolkningsvekst,styrketnæringsgrunnlagog effektivarealdisponering.Fylkesmannenminnerom
at samfunnsdelen
skal inneholdeet arealregnskapsomavklarer arealreserverog arealbehov
til blant annetboliger, og fastsettemål for utbyggingsvolumog utbyggingsmønster.
Innenfor
gangavstandfra stasjonerog kollektivknutepunkterkan utbyggingshensyn
tilleggesvekt
forutsattat det byggeskonsentrertog tas hensyntil grøntstruktur,naturmangfoldog estetikk.
Forslagettil planprogrampekerpå et fortettingspotensiali Hønefossby. Vi viser til at
sentraledeler av byenutgjør et viktig kollektivknutepunktog vil derfor slutte osstil en
overordnetstrategi somstyrer mot en konsentrasjon(fortetting og transformasjon)av
Hønefossfremfor en spredtutvikling. En slik strategivil byggeopp underet bærekraftig
utbyggingsmønster
og gi grunnlagfor et klimavennligog effektivttransportsystem
. Det er
ogsåønskeligmedklare grensermellombebygdeområderog LNF-områder».
Sidenrevisjonsarbeidetmedarealdelenstartetopp i 2013har Norgeblant annetunderskrevet
Parisavtalenog i Meld. St. 13 (2014-2015)Ny utslippsforpliktelsefor 2030 – en fellesløsning
medEU, er forpliktelsenom utslippsreduksjoner
av klimagasserøkt fra 30 prosenttil 40
prosentsammenlignetmed utslippsnivåeti 1990. Videre er det sattsom mål at Norgeskal bli
et lavutslippssamfunni 2050.
I Parisavtalenble det enighetom at den globaleoppvarmingenmå holdesunderto grader– og
at vi skal tilstrebe1,5 grad– for at vi skal unngåfarlige klimaendringer.DersomNorgeskal
kutte utslippenei tråd medverdensgjennomsnittet
innenfortogradersmåletpå 1,5 til 3,1 tonn
per innbygger,må utslippenened fra dagensnivå på om lag 52,7 millioner tonn til mellom
10,2 – 20,4 millioner tonn CO2-ekvivalenteri 2050,gitt en befolkningpå 6,6 millioner. Dette
tilsvarer 60-80% kutt i forhold til 1990-nivåfor Norge.
For at Norgeskal kunnenå dissemålenevil det krevesflere og sterkerevirkemidler enn det vi
har settfrem til i dag,jf. MiljødirektoratetsrapportKunnskapsgrunnlag
for lavutslippsutvikling fra 2014.Miljødirektoratetssektorvisegjennomgangav ulike klimatiltak viser at det
kan væremulig å redusereNorgesutslipp i 2050 ned til et nivå som tilsvarer1-2 tonn per
innbygger.For å kunnenå dettemåletspiller kommuneneen viktig rolle. Det er spesieltinnen
veitrafikk (samordnetareal-og transportplanlegging),
jordbruk, oppvarmingog
energiforsyninghvor kommunehar mulighet til å leggetil rettefor reduserte
klimagassutslipp.
Vi viser ogsåtil Statlig planretningslinjefor samordnetbolig-, areal-og transportplanlegging,
fastsattved kgl. res.av 26. september2014,hvor det er mål om at utbyggingsmønster
og
transportsystem
skal fremmeutvikling av kompaktebyer og tettsteder.En viktig føring her er
at potensialetfor fortetting og transformasjonbør utnyttesfør nye utbyggingsområder
tasi
bruk. Nye utbyggingsområder
bør styresmot sentrumsnære
områder.Planenebør trekke
langsiktigegrensermellom by- og tettstedsområder
og storesammenhengende
landbruks-,
natur-og friluftsområder.Videre skal veksteni persontransporten
i storbyområdene
tasmed
kollektivtransport,sykkel og gange.
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Stortingetvedtok videreen nasjonaljordvernstrategii desember2015 som sier at årlig
nasjonalomdisponeringav dyrka mark ikke skal overstige4000dekarinnen2020.Det er en
innstrammingav tidligere nasjonalmålsettingom at omdisponeringenikke skulle overstige
6000 dekar,jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012)«Velkommentil bords». Vi viser ogsåtil brevetfra
Landbruks-og matdepartementet
av 8. mars2016hvor det visestil jordvernstrategien.
Her
går det frem at måletskal nåsgradvisinnen 2020og at kommunensom plan- og
bygningsmyndighethar en viktig rolle med å følge opp dette.
Nasjonaleklimamålsammenmedretningslinjene
for samordnet
bolig-,areal- og
transportplanlegging
og nasjonalejordvernføringer
menervi er sentraleføringersomer
spesieltrelevantefor rulleringenav arealdelen.Ringerikekommuneer en betydelig
landbrukskommune
medstorearealermeddyrkamark samtidigsomutbyggingspresset
vil
økemedårenesomkommersomfølgeav planenefor ny Ringeriksbane
og E16.
Vi viser ogsåtil avgjørelsenfra Kommunal-og moderniseringsdepartementet
vedrørende
kommunedelplanen
for Krakstadmarka,datert7. april 2017.Her visesdet til de samme
nasjonaleføringeneog departementet
uttalerat det er viktig at kommunenleggertil rettefor
fortetting og transformasjoninnenforeksisterendebyggesoneog begrensernye byggeområder
utenforsentrumfor å kunnenå målsettingenom at Hønefossskal væreattraktiv som bosted,
handelsbyog regionhovedstad.
Departementetviste til viktighetenav arbeidetmed
kommuneplanens
arealdelog planenemedå utarbeideområdereguleringfor Hønefossby for
å få en samletvurderingav fortettingspotensialet
og behovetfor nye utbyggingsområder.
Arealdisponering
I forslagtil ny arealdeler det foreslåtten rekke nye utbyggingsområder
til bolig, spesielt
gjelder dettei områdetutenforHønefoss,ved blant annetHaugsbygdog Heradsbygda.
Samtidiger det dokumentertet betydeligpotensialei gjeldeneplan for videreutvikling av
boliger innenforHønefossog alle tettstedenei Ringerike.Fortettingspotensialet
i Hønefosser
beregnettil hele 321 000 m2 med næringsarealog 6300 boliger som kan gi i overkantav 16
000 innbyggere.Dette er en beregningsom er utført av konsulentfirmaetRambølli 2011på
oppdragfra kommunen.Det er lagt til grunn en forholdsvismoderatutnyttelsesgradog høyde
på de nye byggenei denneberegningen.Videre er ikke potensialetfor boliger ved
Krakstadmarkatatt medi beregningen.Potensialetfor nye boliger er derfor større.
Når behoveti planperiodenfor hele Ringerikekommuneer beregnettil 10 000 flere
innbyggere,menervi det blir feil å leggetil rette for til delsstoreutbyggingsområder
utenfor
byområdetfor å kunnestyre boligutviklingentil Hønefossog for å byggeopp underdennye
togstasjonenog kollektivknutepunktet.
Heradsbygdahar en avstandpå mellom 4 og 6 km til sentrum.Haugsbygdmellom 5 og 7 km
og Åsa ca 10 km til sentrum.Alle disseområdeneer bilbaserteog for å kunnebetjenesmed
bussmå tettstedeneha en størrelsesom gjør det lønnsomtmed et godt busstilbud.For noenav
stedeneer det barneskoleog for noenogsåungdomsskole.Fylkesmannenhar forståelsefor
ønsketom å leggetil rette for noeveksti disseområdenefor å støtteopp om tettstedene,men
menerdet blir feil å leggeopp til storeutvidelsersom leggerpresspå kulturlandskapetsom
omgir disseområdeneog som i tillegg kommeri direktekonflikt med produksjonsarealer.
Videre må veksteni disseområdenebegrensesfor å få til en ønsketutvikling i Hønefoss.
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Av hensyntil nasjonaleføringerfor samordnet
areal-og transportplanlegging
ognasjonale
føringerfor å redusereklimagassutslippene
fremmerFylkesmannen
innsigelse
til
områdeneB20, B21, B22, B23, B24, B25 og B26 vedHaugsbygd,
områdetB17 ved
Heradsbygda,
områdeB6 ogB7 vedTrygstadogområdeB18 vedHensmoen.For
områdeneB22, B23, B24 og B25 begrunnes
i tillegginnsigelsene
i nasjonaleføringerfor å
begrense
omdisponeringen
av dyrkamark.Vi berom at områdenetilbakeføres
til LNFRområderi tråd medgjeldendekommuneplan.
Viderevil vi sterktanbefaleat detforeslåtteboligområdet
vedKlekkengartneri(B19) blir
tatt ut ogtilbakeførttil LNFR-områdei tråd medgjeldendekommuneplan.
Fylkesmannen
har valgt å ikke fremmeinnsigelsepå grunnav at områdetligger inneklemtmellom
eksisterendeboligbebyggelseog ikke resultereri utvidelseog presspå omkringliggende
landbruksareal.Vi menerlikevel det er uheldig å fortetteområdersom har verdier for
landbruketog som grøntarealved Haugsbygd.Selv om det har vært/ervirksomhetved
områdeti dag som har resulterti at områdetikke har værtbenyttettil matproduksjon,har
jorda i områdethøy kvalitet som egnerseggodt til formålet.Hvis det er planerom å avvikle
gartneriet,eller eventueltredusereaktiviteten,menervi at områdetbør dyrkesopp og ikke
omdisponerestil boligutbygging.Vi viser til nasjonalejordvernføringer.
Det er ikke åpnetopp for spredtboligbebyggelsei LNFR-områdenei arealdelen,men det er
lagt inn flere nye byggeområderfor bolig ved tettstedeneNakkerud,Tyristrand,Ask, Åsa og
Hallingby. For alle dissetettstedeneer det et fortettingspotensiali gjeldendeplan og for noen
av områdeneer det storeubebygdeområdersom er avsatttil boligbebyggelse.Tettstedene
Nakkerud,Tyristrandog Ask ligger henholdsvis20, 14 og 7 km fra Hønefosssentrumog er
bilbasertepå lik linje medtettstedeneSokna,Hallingby og Nes.
På bakgrunnav at det ikke er åpnetopp for spredtboligbebyggelsei disseområdeneog at det
er begrensetmedboliger det er åpnetopp for, fremmervi ikke innsigelse.Vi vil likevel
frarådeområdeneB4, B5, B29 og B30 og anbefalerat arealbrukenblir endrettil LNFRområdei tråd med gjeldendekommuneplan.Alle områdenegrensertil dyrka mark medde
konsekvenserdettevil kunnefå for driften av landbruksarealene.
Problemermedstøy,lukt og
støv er kjenteproblemstillingerknyttet til boligområdersomgrensertil landbruksarealer.
Videre utgjør områdeneskogteigerinneklemtav landbruksarealer
som er viktig å ivaretaav
hensyntil kulturlandskapet.Når det er dokumentertet potensialefor utbyggingtil boliger i
gjeldeneplan og at det er et begrensetbehov,menervi det ikke blir riktig å leggetil rettefor
nye områdersom alle er bilbaserteog som i liten gradstøtteropp om nasjonaleføringer for
samordnetareal-og transportplanlegging.
Når det gjelder områdeB3 ved Tyristrandomfatterdetteet jorde på ca 9 daa.I sør er det et
stort ubebygdområdeavsatttil bolig i gjeldendekommuneplan.Fylkesmannen
visertil
nasjonaleføringerfor samordnet
areal-og transportplanlegging
ognasjonale
jordvernføringer
og fremmerinnsigelse
til områdeB3 somresultereri at 9 daameddyrka
markblir omdisponert
til boligformål.Vi beromat områdenetilbakeføres
til LNFRområderi tråd medgjeldendekommuneplan.
Det fremgårav planbeskrivelsenat områdetved Pukerudhagen
utenforSoknahar værtavsatt
til boligområdei kommuneplaneni lengretid uten å bli realisert.Et områdepå ca 200 daaer
avsatttil boligformål som ennåikke er tatt i bruk. Områdetligger ca 2 – 2,5 km fra
sentrumsområdet
av Sokna.Den østredelenbestårav dyrka mark som omfatteret arealpå ca
70 daa,ca 35 daaav detteområdetser ut til å væredyrket opp i nyeretid. Fylkesmannen
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menerdetvil væresværtuheldigomdendyrkamarkablir omdisponert
til boligformålved
Pukerudhagen
ogfremmerinnsigelse
til dennedelenav boligområdet.
Vi visertil nasjonale
jordvernføringer
og beromat dendelenav områdetsomomfatterdyrkamark blir endrettil
LNFR-område.
Ved tettstedetNesi Ådal helt nord i kommunener det en befolkningpå ca 500 innbyggere.
Som det går frem av planbeskrivelsenhar det værtvanskeligå realiserenoenav områdene
som i gjeldendeplan er avsatttil boligformål for dennedelenav kommunen.Det er spesieltto
områdersom ut ifra sin størrelseog plasseringsom vi menerer uheldig å realisereut fra
nasjonaleføringerfor samordnetareal-og transportplanlegging
. Områdeneligger øst for
tettstedetpå hver sin sideav Østsideveien.Områdeneer til sammenpå ca 192 daaog omfatter
for det mesteskogareal.Vi visertil nasjonaleføringerfor samordnet
areal- og
transportplanlegging
og anbefalerat disseto felteneblir tattut av arealdelenog
tilbakeføres
somLNF-område. Vi vektleggerogsåat disseområdeneheller ikke byggeropp
underutvikling av tettstedetNesog ligger langt unnaNesskolesom ligger på andresidenav
elva uten gang-og sykkelvegmeden avstandpå ca 2 km til boligfeltet.
Sørfor tettstedetNeser det foreslåttet lite hyttefelt (F) på ca 12 daasom grensertil dyrka
mark ved Lunde.Områdetligger utenfor100-metersbeltet
til Begna.Fylkesmannenvurderer
dettesom en satellittutbyggingsom ikke byggerviderepå eksisterendehyttebebyggelse
eller
strategierfor hytteutvikling og reiseliv i kommunen.Videre går det frem av
konsekvensutredningen
at områdetkan væreutsattfor lukt fra renseanlegget
somgrensertil
det foreslåttehyttefeltet.Støy,støv og lukt fra drift av tilgrensendejorde vil ogsåkunneskape
problemer. Vi viser ogsåtil hytteveilederentil Buskerudfylkeskommunehvor det er føringer
om at nye hytteområderfortrinnsvisskal skje gjennomfortetting og utvidelserav eksisterende
hyttefelt. Vi anbefalerat hyttefeltet(F) blir tattut og tilbakeføres
til LNFR-områdei tråd
medgjeldendekommuneplan
.
Nord for Nes er er det lagt inn et nytt byggeområdefor fritids- og turistformål ved
Kommunehaugen,
FT2. Arealet er på 30 daaog utgjør en skogteigsom ligger inneklemt
mellom et stort jorde i øst og Begnai vest.Arealetligger innenfor100-metersbeltet
til Begna
og strekkerseghelt ned til vannkanten.Det er ønskeom å leggetil rettefor utleiehytter,
båthusog bryggefor å leggetil rettefor utmarksturismeog fiske.
Det er ikke adkomsttil områdeti dag.Dette må eventueltløsesved å opparbeideveg på dyrka
mark. I tillegg utgjør Begnamedtilhørendekantsonelangselvebreddenstoreverdierknyttet
til naturmangfold,landskapog friluftsliv. Begnaer blant annetleveområdefor elvemusling
som er oppførtpå rødlistafor 2015 som sårbar(VU). Videre vil vi vise til at randsonerlangs
vassdrager blant de mestartsrikeog bevaringsverdigemed hensyntil landskapsøkologiog
biologisk mangfold.Kantsonerer viktige som trekk- og spredningsveierfor dyre- og
plantearter.I tillegg utgjør vassdragsnaturen
et viktig elementi friluftssammenhengog for
kulturlandskapet.Selv om det er tatt ut tømmerfor et begrensetområdefremstår
elvelandskapetsom et naturområdeutensærligetekniskeinngrep.Fylkesmannen
menerdet
vil væreuheldigå åpneoppfor bebyggelse
i detteområdetog fremmerinnsigelse
til
byggeområdet
FT2 vedNesi Ådal. Vi viser til St. meld. nr. 26 (2006-2007)Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand,hvor det er føringerom at vassdragskal forvaltes
gjennomhelhetligarealpolitikk somsikrer vassdragslandskap,
vassdragsbelter
og
vannressurser.
I plan- og bygningsloven§ 1-8 er det fastsattat det i 100-metersbeltet
langs
vassdragskal tassærligehensyntil natur-og kulturmiljø, friluftsliv, landskapog allmenne
interesser.
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Ved Hensmoener det foreslåttet nytt masseuttakhelt nord i området,ca 125 daa.I gjeldende
kommuneplaner områdetavsatttil LNF-område.Det er imidlertid et eksisterendemasseuttak
her som nå er foreslåttutvidet. I konsekvensutredningen
går det frem at uttakethar værti drift
siden1940-talletog at utvidelsenvil leggetil rettefor uttak i 135 år medet uttak på 20 000
tonn per år.
Fylkesmannenvil vise til Hensmoenmed Storetjernog Lilletjern er et lokalt viktig natur-og
friluftsområde.Fylkesmannenhar i brev av 26. mai 2017kommetmeduttalelsetil masseuttak
for Hensmoensomomfatteret områdepå ca 900 daahvor det skal tasut 29 millioner tonn
med grusmasserover en lang tidsperiode.Friluftsområdetved Storetjernog Lilletjern er
derfor pressetbådefra sør og nord. I øst grenserområdettil et industriområde.Vi ber derfor
kommunenom å vurdereden samledebelastningenfor områdetmed tankepå tungtrafikk,
støy mv. som områdetblir belastetmed.Slik vi vurderersakenvil en utvidelseav
masseuttaket
vedHeen Sandresultereat friluftsområdet
blir ytterligereforringet.Vi vil
derforfrarådeat uttaksområde
blir utvidet.Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016)
Friluftsliv – Natur somkilde til helseog livskvalitet.Her er hovedmålsettingen
at
befolkningendriver jevnlig med friluftsliv og at friluftsliv i nærmiljøetskal prioriteresi det
offentlige friluftsarbeidet.Dette innebærerblant annetat friluftsliv i og ved tettstederskal
prioriteresog at områdersikres.
Ved Ringmoenskoleer det foreslåttå endregjeldendearealbrukfra offentlig bebyggelsetil
næring.Innenfor områdeter det en fotballbaneog det går frem av konsekvensutredningen
at
den nedlagteskolegårdenkan ha funksjon som lekearealfor nærområdet.Ut fra flyfoto over
områdetgår det tydelig frem at det er opparbeideten fotballbaneved skolensom omfatteret
arealpå underkantav 3 daa.Slik det er foreslåtti arealdelenvil fotballbanen/lekeområdet
gå
tapt til fordel for næringsbebyggelse
utenat det i konsekvensutredningen
er vurderthva dette
vil ha for virkninger for barnog ungei området.Vi vil i densammenheng
vise til
Rikspolitiskeretningslinjerfor å styrke barnog ungesinteresseri planleggingen.Vi viser
spesielttil punkt 5b om tilstrekkeligelekearealerfor barn i alle aldereog punkt 5d hvor det
går frem at dersomarealerav betydningfor barnslekemuligheterblir berørtav planforslaget,
skal det stilles krav om erstatningsarealer.
Ut fra flyfoto kan vi ikke seat det er andreområder
med opparbeidetlekearealved Ringmoen.
Vi menerkonsekvensene
for barnog ungesinteresser
er mangelfulltutredetveddette
forslagetog finnerdetderfornødvendig
å fremmeinnsigelse
til forslagetN3 somresulterer
i at et lekeareal/fotballbane
på ca 3 daa blir omdisponert
til næringsformål.
Vi visertil
nasjonaleføringerfor ivaretakelse
av barn ogungesinteresser
i planleggingen.
Risiko og sårbarhet
Fylkesmannenmenerdet er bra at kommunenhar innarbeidethensynsonerfor flom og skredi
plankartetmedtilhørendebestemmelser
med krav til videre utredningog ivaretakelseav krav
til sikkerhet.I områderavsatttil boligbebyggelseer det blant annetet krav i bestemmelsene
§
1.0.3 til utredningav flomfare, skredfare,radonog forurensningi grunnen.Videre er det
bestemmelser
knyttet til hensynssonene
for flom og skredi § 7.
Som påpekti høringsuttalelsen
til NVE er flom og skredimidlertid mangelfulltutredeti
konsekvensutredningen.
Områdersom i kartklientenAtlas er vist somaktsomhetsområde
for
flom og skreder ikke fangetopp i konsekvensutredningen.
Dette gjelderblant annetfor det
foreslåtteutbyggingsområdet
ved Buttingsrud.Dette er en klar svakhetved utredningen.

Side 8 av 10
Det er derfor viktig at kommunentar en gjennomgangav alle foreslåttebyggeområderog
vurdererdetteopp mot kjent kunnskap.Områdersom kan væreutsattfor flom, skredeller
annenfare må visesi plankartetmed egenhensynssone
med tilhørendebestemmelser
som
sikrer videreutredningav farenog tiltak for å ivaretakrav til sikkerhet,jf. TEK 17.
Fylkesmannenviser til utredningskraveti plan- og bygningsloven§ 4-3 om samfunnssikkerhetog risiko- og sårbarhetsanalyse
hvor det går frem at analysenskal vise alle risikoog sårbarhetsforhold
som kan ha betydningfor om arealeter egnettil utbyggingsformål,og
eventuelleendringeri slike forhold som følge av planlagtutbygging.Videre viser vi til PBL §
3-1 om oppgaverog hensyni planleggingetterloven, hvor det går frem av bokstavh at planer
skal fremmesamfunnssikkerhet
ved å forebyggerisiko for tap av liv, skadepå helse,miljø og
viktig infrastruktur,materielleverdiermv.
Fylkesmannen
har derforen planfagligforutsetning
vedrørende
manglendeivaretakelse
på
risiko-og sårbarhetsområdet
sompåpektav NVE ogber omat detterettesoppi tråd med
plan- og bygningslovens
kravog forskriftomkonsekvensutredning.
Forslagtil bestemmelser
Førstog fremstmenervi kommunenhar foretattet grundigarbeidmed revisjonav
bestemmelsene
som virker omfattende,men likevel oversiktlige.Bestemmelsene
er bygd opp
på sammemåtesom gjeldendebestemmelser.
Vi vil likevel anføreat det kunnegått tydeligerefrem hva som er retningslinjerog hva som er
juridiske bestemmelser.
Når det gjelder forslagtil støybestemmelse
i § 1.0.4 menervi bestemmelsen
bør endresnoe i
2. avsnitt.For sentrumsområder
nærtkollektivknutepunktkan det aksepteresavvik fra de
generellekraveneav hensyntil nasjonaleføringer om høy arealutnyttelsei sentrumsområder
og underbestemtevilkår. Vi menerdet blir feil medmålsettingerfor utbyggingeni sentrum
slik bestemmelsen
er formulert. Det må værevilkår som må oppfyllesfor å tillate oppføring
av bebyggelsetil støyfølsombruk. Vi beromat støybestemmelsen
rettesoppi tråd med
føringenei støyretningslinjen
kapittel3.2.1.
Bestemmelsen
§ 8.3 og § 8.4 om parkeringskravi kommunenmenervi i for liten gradskiller
mellom byområderog landområder.For sentrumsområdet
av Hønefosser det viktig å legge
opp til høy arealutnyttelseog transformasjonfra blant annetstoreåpneparkeringsplasser
til
sentrumsbebyggelse.
Videre er det et mål om å få ned biltrafikken. Vi menerderfor det blir
feil å innføreminimumskravsom i tillegg er like høyefor landområdenesom for Hønefoss
sentrumhva gjelderboligbebyggelse.Fylkesmannen
har derforen sterktplanfaglig
anbefalingom at kommunentar en gjennomgang
av parkeringsbestemmelsene
ogat det
blir endrettil maksimumskrav
for Hønefosssentrumog at parkeringskravet
for bolig,
kontor,forretning,m.mblir redusertfor sentrumsområdet
. Vi viser til nasjonaleføringerfor
samordnetareal-og transportplanlegging
hvor veksteni persontransporten
i byområdeneskal
tasmed kollektivtrafikk, sykkel og gangeog nasjonalemål om å redusere
klimagassutslippene.
Videre anbefalervi en rekkefølgebestemmelse
som sikrer at Ringerikekommunekommeri
gangmed utbyggingenav sentrumsområdet
før de nye byggeområdene
utenforHønefosskan
tasi bruk. Vi vil i densammenheng
vise til kommuneplanenfor Kongsberghvor det er et
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rekkefølgekravom at det skal fortettesmed 1000 nye boenheteri sentrumsområdet
før et nytt
boligområdesomligger utenforsentrumsområdet
kan tasi bruk. Dette er med på å styre
arealutviklingeni kommunenog som tvinger kommunenmedå kommei gangmed fortetting
og utvikling av sentrumsområdet.
Vi menerdetteer et viktig plangrepsom ogsåRingerike
kommunebør vurderefor å leggepresspå arbeidetmed å fortetteog utvikle Hønefoss
sentrum.Detteer særligaktuelt medplanenefor ny togstasjonog for å leggetil rettefor
boligbebyggelserundt detteområdet.
Markaområdet
Når det gjelder arealenesom ligger innenforvirkeområdettil markalovener det foreslåtten
retningslinjesom skiller mellom hytter somligger innenfor100-metersbeltet
til vann og
vassdragog de som ligger utenfor.Innenfor 100-metersbeltet
er dagensretningslinjeom å
tillate et bruksarealpå 50 m2 + 10 m2 til uthusvidereført.For områdeneutenfor100metersbelteter det åpnetopp for hytter med et bruksarealpå 60 m2 i tillegg til et overbyggtil
inngangspartie.l. inntil 10 m2 BRA og tilsvarendeett uthuspå inntil 10 m2 BRA. Totalt vil
detteresulterei et bruksarealpå 80 m2.
I gjeldendekommuneplaner det retningslinjemed en begrensninghvor bruksarealeter satttil
60 m2 som samsvarermed forvaltningspraksisen
i nabokommunenHole. I utgangspunktet
menervi det er fornuftig å differensieremellom vassdragsnære
områderog øvrigenatur-og
friluftsområderslik det er foreslått.For akkuratmarkaområdetmenervi likevel detteikke er
et godt plangrep.Dette begrunnervi medat det er knyttet spesiellebrukerinteresser
til hele
markaområdetsom skiller segvesentligfra øvrige«markaområder».
Videre menervi det er
viktig å ha en restriktiv politikk som hindreret presspå størrehytter innenforMarka.
Arealgrensenpå 60 m2 har ligget til grunnfor behandlingav dispensasjonssaker
i kommunen
over lang tid. Gjeldendekommuneplaner 10 år gammel.Vi savneren vurderingfor behovet
for å øke dennegrensen.
Selv om det er et genereltbyggeforbudinnenformarkaområdetog søknadom utvidelserskal
behandlessom dispensasjonfra byggeforbudet,vil retningslinjenleggesterkeføringerfor
behandlingenav dissesakenei kommunen.Vi kan derforikkeanbefaleat gjeldende
retningslinjeblir endretslik deter foreslått.
Videre vil vi vise til markaloven§ 6 2. ledd hvor det går frem at kommuneplanens
areadel
som vedrørerMarka skal stadfestesav departementet
før planenfor rettsvirkningetterplanog bygningsloven.Etter at planener vedtattav kommunestyretskal arealdelenoversendestil
departementet.
Departementetkan endrekommunensplan dersomdet ansessom nødvendig
for at planenskal værei samsvarmed lovensformål.

Med hilsen

HelenBjørnøy
Fylkesmann
Eli Kristin Nordsiden
Avdelingsdirektør
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Innsigelse- høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanensarealdel
2017-2030 - Ringerike kommune
NVE har innsigelsetil kommuneplanenfor Ringerike fordi fare for flom og skred ikke er godt nok
vurdert og ivaretatt.
Vi viser til brev av 19.5.2017medhøringog offentlig ettersynav kommuneplanens
arealdel.NVE har
merknaderog innsigelsetil kommuneplanen.
Vurdering av fare i KU og ROS
I vurderingenesomomfatterrisiko- og sårbarhet(ROS) i konsekvensutredningen
er det flere forhold
som tyder på at fare for flom, erosjonog skredikke er systematiskvurdertog ivaretatt.I oversiktenover
hvordanmetodikkenfor konsekvensutredningen
er utført, stårdet ikke noe henvisningtil hvilket
grunnlag vurderingenegjøresopp mot. Kommunener godt kjent medNVE sineaktsomhetskartog
farekart, så vi forutsetterat disseblir benytteti vurderingerav ROS.Vi har ikke gått gjennomalle
enkeltområdene,
mensettpå metodikkenog sjekketut noenområderfor å sehvordanfare for flom og
skreder vurdert.Det er flere eksemplerder aktsomhetskartfor skredog flom viser at områdetpotensielt
kan væreutsattfor slik fare, utenat detteer kommentert.Nedenfornoeneksempler:
-

Område14 UtvidelseButtingsrudCamping.Her står det at områdetønskesutvidet fordi det er
flomutsattpå dagensområde.I punktetmedROS-vurderinger flom- og skredfareikke nevnt.
Aktsomhetskartviser at områdetkan væreutsattfor flom, jord- og flomskred, snøskred.

-

Område22 GamleÅdalsveinord. I ROS vurderingener det ingenkjent fare. Her er det i følge
aktsomhetskartfor flom potensiellfare på delerav området.Planområdetgrensertil vassdrag.

Kommunenmå gjøreen gjennomgangav planlagtebyggeområderog vurdereopp mot fare for flom,
erosjonog skred.Områdersom kan væreutsattfor fare må visespå kartetsomhensynssone
og tilknyttes
bestemmelser
om videre utredningog ivaretakelseav faren.
Skredfarebratt terreng
I vårt innspill til oppstart av planarbeidetvar vi tydeligepå at aktsomhetskartfor skredmå brukessom
utgangspunktfor hensynssoneri kommuneplanen.
Dersomkommunenhar etterprøvbarinformasjonog
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt -Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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kunnskapsom kan innskrenkeeller utvide sonenebør dettebeskrivesog brukessom grunnlag.NVE
menerkommunensom minimum må brukeaktsomhetssone
for skredi bratt terrengsom grunnlagfor
hensynssoner
der disseoverlappermedplanlagteller eksisterendebebyggelse.Hensynssonene
må
tilknyttes bestemmelser
somivaretarvidereutredningi reguleringsplaneller byggesak.
Kvikkleireskredfare
Faresonene
for kvikkleireskreder lagt inn i planensom hensynssone.
Det er positivt at kommunenhar
innarbeidetdette.Til hensynssone
-skredfareer det lagt inn en god bestemmelse
somivaretarat sikkerhet
mot kvikkleireskredutredesog ivaretasi det viderearbeidet.
Bestemmelserknyttet til hensynssoner
gjelder der det er vist hensynssoner
i kartet.Den delenav
bestemmelsen
der det visestil alle områdermedmarin leire, må gjøresom til en generell bestemmelse.
A lternativt må det lagesen hensynssone
somviser områdermedløsmasserundermarin grense.Det er
positivt at det er særlignevnt fare for utløpsområderog oppdemmingav vassdrag.
Flomfare
Flomsonekarteter brukt somutgangspunkthensynss
one flomfare i plankartet.I bestemmelsen
tilknyttet
hensynssonen
visesdet til en sikkerhetmot 200-årsflom.Det vil væredet sikkerhetsnivåetsomer det
mestvanligeå endeopp med,meni TEK17 kap 7 er det ulike sikkerhetsklasser
der også
sikkerhetsnivå
et er nyansert.Bestemmelsen
bør derfor endresslik at det visestil sikkerhetskravene
nyanseresslik at kravenei TEK17 ivaretas.
I bestemmelsen
somligger knyttet til hensynssone
-flom er ogsåvist til øvrigeområder.Bestemmelsene
som gjelder sikkerhetmot flom der det ikke er hensynssone
må gjøresgenerell.Alternativt kan
kommunenbrukeaktsomhetskartet
for flom som grunnlagfor hensynssone
flom for de områdeneder det
ikke er flomsonekart.
Inngrep i vassdragog påvirkningav grunnvann
I kommuneplanener det lagt inn byggegrensetil vassdrag,medmindre det inngåri reguleringsplan.
Styring av arealbrukenbort fra vassdragene
er det bestevirkemiddeletfor å ta varepå vassdragsmiljøog
begrensevassdragsrelatert
fare.
Det er i planenåpnetfor sværtmangemasseuttak.Slike uttak vil kunnemedførenærføringog inngrepi
vassdrag.Videre vil det ogsåkunnemedføreen endringav grunnvannstanden.
NVE vurdererom tiltak i vassdragkan medføreskadereller ulemperfor allmenneinteresserpå en slik
måteat det oppstårkonsesjonspliktettervannressursloven
§8. NVE kan fastsetteat tiltak som er
godkjenti reguleringsplanikke trengerkonsesjon,jf vannressurslovens
§ 20 om samordning.Dette
forutsetterat tiltaket er godt nok beskrevetog at hensynenei vannressursloven
blir ivaretatt.NVE vil
kunneha innsigelsetil reguleringsplanerder det kommerfrem at det vil bli nevneverdigeskadereller
ulemperfor allmenneinteresser.
Konklusjonog innsigelse
NVE har innsigelsetil kommuneplanenfor Ringerikemed grunnlagi at fare for flom og skredikke er
godt nok vurdertog tatt hensyntil i planen.
-

Vurderingeneknyttet til flom- og skredfarei KU/ROS virker ikke å væresystematiskvurdert.
Særligfare for skredi bratt terrengserut til å væreutelatt.De områdeneder det kan værefare
må markeressomhensynssoner
og tilknyttes bestemmelser
somivaretarsikkerhetenvidere.
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-

Det er tegnetinn hensynssone
for kvikkleireskredfareog flomfare på plankartet.Det er gode
bestemmelser
til hensynssone.
Men delerav bestemmelsene
gjelder ogsåfor områderdet ikke er
hensynssoner
for. De deleneav bestemmelsene
må gjøresgenerelle.

-

Aktsomhetskartfor skredi bratt terrengmå brukessomgrunnlagfor hensynssone
-skredfarei
bratt terrengog tilknyttes bestemmelser
somiv aretarvidereutredningog kartleggingav fare ved
reguleringog byggesak.Hensynssonene
må som minimum tegnesinn der faresoneneoverlapper
medeksisterendeeller fremtidig bebyggelse.

Vi ber kommunenta kontaktdersomdet er behovfor nærmereavklaring og dialog rundt våremerknader
og innsigelse.

Med hilsen

Anne CathrineSverdrup
regionsjef

Heidi MatheaHenriksen
senioringeniør

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region sør

Wenche Bjertnes / 97073803

1 7/71 830 - 3

Deres referanse :

Vår dato :
22.08.201 7

Hør i n g o g o f f en t l i g et t er syn av k o m m u n ep l an en s ar eal d el 2 0 1 7 - 2 0 3 0 ,
m er k n ad f r a Fyl k esk o m m u n al veg m yn d i g h et

Arealdelen til ny kommuneplan for Ringerike er sendt til høring. I brev til oss er
høringsfristen

til kommunen satt til 1 7.08.201 7. På Kommunens hjemmeside er imidlertid

høringsfristen

satt til 25.08.201 7. Vi velger å forhold e oss til fristen som er satt på

kommunens hjemmeside da det er henvist til denne for saksdokumenter

i

oversendelsesbrevet. Denne merknaden er fra Fylkeskommunal vegmyndighet.
Høringsmerknad fra Statlig vegmyndighet sendes via Fylkesmannen i eget brev. Ned enfor
følger våre merknader:
Vi vil til offentlig ettersyn i tillegg bemerke at det er tatt ut store områder der arealbruk og
konsekvenser skal utredes i egne kommunedelplaner
områdene vil påvirke trafikkbilde
kunne gi tilstrekkelige
kommuneplanforslaget.
kommuneplanens
fylkesvegnettet

(områdeplaner?). Arealbruken i disse

utover selve planområdet. En slik oppsplitting

opplysninger om den totale trafikkøkningen

vil ikke

som følger av

Vi henstiller derfor sterkt om at Ringerike kommune i

konsekvensutredning

tar med disse om rådene slik at konsekvensene for

kan belyses i sin helhet innenfor kommunens grenser.

Likeledes gjør vi oppmerksom på at rekkefølgekrav om tiltak på riks - og fylkesvegnettet,
som er forutsetning

for å realisere utbyggingsområdene

kommunedelplaner/områdereguleringsplaner,

avklart i egne

også må inngå i kommuneplanens

planbestemmelser

og de trafikale konsekvensene fra disse områdene må inngå i

kommuneplanens

KU.

Framtidige vegtraseer for riks - og/eller fylkesveger er opplyst tatt ut fra pla nkartet. Det vises
til at dette er lagt inn uten forutgående planprosess. Dette er feil. Framtidige vegtraseer som
er lagt inn i kommuneplanen
Postadresse

har gjennomgått

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

en planprosess i tråd med de krav til
Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø

3

Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5 - 4 og § 1 1 - 1 6 finner vi med dette som berørt
fylkeskommunal

vegmyndighet å måtte fremme innsigelser mot planforslaget.

oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning,

Planforslaget

jfr. §7 i forskrift om konsekvensutredning

for

planer etter PBL. Vi viser i denne sammenheng også til T - 1 493 veileder
kons ekvensutredninger

kommuneplanens

arealdel, pkt. 3, 4 og 5 med underpunkter.

har innsigelse må vi forutsette ny uttale før kommunal egengodkjenning.

Om Ringerike

kommune ønsker møte om vår uttale er vi positive til det.

Vegavdeling Buskerud
Med hi lsen

Rolf - Helge Grønås
avdelingsdirektør

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Buskerud fylkeskommune,

Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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Arkiv:
141, &13

Dato:

lL.o9.20L7

Underretning om vedtak: Kommuneplanens arealdel - 2OL7 - 2030 - Ringerike
kommune
Hole kommunestyre behandlet sak vedrørende Høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdelfor Ringerike kommune i sitt møte den 4.9.2OL7.
Det ble gjort følgende vedtak:

"Kommunestyret stØtter forslaget til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune."

Tilorientering.

Med hilsen

Marthe Hagelsteen
I

nformasjonsavdelingen

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signotur,

Dokid;
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Postadresse
Viksveien 30, 3530 Røyse
E-post:
postmottak@ hole.kommune.no

Telefon:
32 16 11 00

Bankgiro:
2280.40.000s8
Hjemmeside:
www.hole.kommune.no
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Ringerike kommune
Postboks 123

3502 HØNEFOSS

M0TTATT 2g llll{l 2017

Svar - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel20lT -2030, Ringerike
kommune
Viser til Ringerike kommunes brev av 19.05.2017 der det åpnes for merknader
kommuneplanens arealdel 2017 - 2030.

til

Den ekstra satsingen på tilrettelegging for videre vekst ser ut til å legge et godt grunnlag for å
møte utfordringene man vil stå overfor de neste årene. Særlig viktig blir det videre arbeidet
med samordnet areal- og transportplanlegging, områdeplanen for Hønefoss og regional plan
for Ringeriksre gionen.

Videre ser Jevnaker kommune frem til et fortsatt godt samarbeid, særlig i forhold til regional
utvikling knyttet til vei og bane.
Vennlig hilsen

Sigri Rosø
arealplanlegger

Dokid:
1 7056867
(14t9e5-107)
sv¿r- Bodno o0 olfenllig ellsßyn ¿v
kommunsplinen5 are.kel 2017 2010

Jevnaker kommune v/Plan og samfunn
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3520 Jevnaker
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2OI7.2O3O FOR RINGERIKE KOMMUNE.
OSLO KOMMUNES UTTALELSE

til mottatt høringsdokument vedrørende ovennevnte med høringsfrist satt til
17.08.2017. Myndighet til å avgi uffalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker, er av
bystyret delegert til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets
vedtak av 03.07 .2001, sak 1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.
Det vises

På vegne av Oslo kommune avgis slik uttalelse:

Oslo kommune viser til brev fra Ringerike kommune 19.05.2017 med forslag til
kommuneplanens arealdel pâhøring.I planforslaget legger Ringerike til grunn et mål om vekst
på 10.000 nye innbyggere, fra ca 30.000 i dag til 40.000 i2030. Kommunen har som mãi at70
prosent av veksten skal tas i Hønefoss-området.
Oslo kommune viser til høringsuttalelse til planstrategi for Ringerike kommune 18.03.2016.
Der pekte vi på Ringerikes ansvar, som del av Osloregionens felles bo- og arbeidsmarked, i å
legge prinsippene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til grunn for revisjon av
arealdelen. Vi pekte særlig på at hovedveksten i boligbyggingbør skje gjennom kompakt
byutvikling i Hønefoss og i gjeldende tettsteder som bygger opp under kollektivtransport,
sykkel og gange. Ä møte utfordringene og mulighetene som ligger i planene for ny E16 og
Ringeriksbane på denne måten, vil styrke kommunens konkurransekraft og regionale
betydning. En slik utvikling vil samtidig bidra til å redusere personbiltransporten til Oslo, og
belastningenpä arcal, støy, luftforurensning og miljøer med høy kulturhistorisk verdi.
Det er derfor positivt at planforslaget legger vekt på utvikling av Hønefoss som attraktivt
bosted, handelsby og regionsenter med vekst i boliger og næring. Planforslaget viser til
fortettingsanalysen utført av Rambøll i2015, som konkluderer med at det er et
fortettingspotensial på 6300 boliger innenfor dagens byggesone i Hønefoss. Av planforslaget
går det imidlertid frem at størstedelen av de foreslåtte utbyggingsarealene er utenfor Hønefossområdet, og i områder uten godt kollektivtilbud. Dette gjelder blant annet områdene
Heradsbygda og Haugsbygd der det foreslås større utbyggingsarealer. Det er derfor vanskelig å
se at Ringerike følger opp siu eget mål om å ta 70 prosent av boligveksten i Hønefoss-området.

Byrådsavdeling for

byutvikling

Postadresse:

Rådhuset, 0037 Oslo
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no
Org.nr.: 974770482

Oslo kommune oppfordrer Ringerike kommune til å bruke kommuneplanen til å legge til rette
for økt andel utbygging med høy tetthet i Hønefoss. På denne måten vil planen også følge opp
Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen fra2016, der Ringerike inngår. Vi viser
i denne sammenheng også til Kommunal- og moderniseringsdepartements avgjørelse av
innsigelse til kommunedelplan Krakstadmarka, der departementet legger vekt på at kommunen
har store tomtereserver i godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i
Hønefoss by.

Det vil videre være viktig at pågående områderegulering for Hønefoss legger opp
prosesser for å bygge opp under de samme målene.

til

gode

Når det gjelder parkering, har planforslaget en bestemmelse om minimum 1,0
biloppstillingsplass pr boenhet i områder definert som senterområde i planen. For
senterområder, og Hønefoss sentrum spesielt, anbefaler vi lavere parkeringskrav og
differensiering med lavere krav til mindre boliger for utviklingav attaktive, klimavennlige og
arealeffekfive sentrumsområder. Bruk av maksimumsnoÍn bør vurderes, slik at det ikke legges
til rette for flere parkeringsplasser enn det er behov for.

Hanna E. Marcussen
byråd for byutvikling

Godkjent elektronisk

Kopi

til:

Byantikvaren, Postboks2094 Grünerløkka, 0505 OSLO
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 8,0754 OSLO
Bymiljøetaten, Postboks 636Løren, 0507 OSLO
Byrådsavdeling for frnans, Rådhuset, 0037 OSLO
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Rådhuset, 0037 OSLO
Byrådslederens kontor, Rådhuset, 0037 OSLO
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO
Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 OSLO

Vann- og avløpsetaten, Postboks 4704 Sofienberg,0506 OSLO
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RINGERIKEKOMMUNE
Landbrukskontoret

Notat
Guro Li,

Til:

Landbrukskontoret

Fra:
Kopi :

Saknr.

Løpenr.

Arkivkode

Dato

14/995-163

28309/17

140

25.08.2017

Landbrukskontoertes kommentarer - Kommuneplanensarealdel revisjon 2017- 2030
Viser til høringog offentlig etterysnetter 1. gangsbehandlingi Formannskapet.
Landbrukskontoretkommerher mednoengenerellekommentarer,og har i denneomgangikke
gått inn på enkeltområder
, medett unntak. Hovedsakeligskyldesdettelite ressurserhososs.
Landbrukskontorettar utgangspunktdissetallenei forhold til dyrka og dyrkbarmark:
Fremtidigeutbyggingsområder
på fulldyrka jord:
Fremtidigeutbyggingsområder
på overflatedyrkajord:
Fremtidigeutbyggingsområder
på innmarksbeite:
Fremtidige utbyggingsområder
på dyrkbarjord:

115 daa (29 arealer)
3 daa (2 arealer)
47 daa (12 arealer)
650 daa (33 arealer)

Areal avsatttil boligformålder det i dag er fulldyrka eller overflatedyrkajord:
381 daa (196 arealer)
På bakgrunnav dissetallenevil landbrukskontorettrekke fram følgende:
Jordfagligvurdering(vedtattav FS 21.04.15,sak45/15)
I vedtaketfra Formannskapet
står bl.a. at temautredningen
skal væreretningsgivende
for arbeidetmedrevisjonav kommuneplanens
arealdel,og at retningslinjenefor
saksbehandling
skal innarbeidesi kommuneplanbestemmelsene.
Landbrukskontoretber om at vedtaketfølgesopp.
Nasjonaljordvernstrategi
Stortingetvedtok 08.12.2015å økeambisjoneni forhold til hva somvar foreslåtti
jordvernstrategien
(6 000 daa),og fastsattedet årligemåletfor omdisponeringav dyrka
mark til 4 000 dekar.Stortingetba regjeringensørgefor at måletnåsgradvisinnen
2020.

Ringerikehar i nasjonalsammenheng
en megetgod jordkvalitet.Det bør derfor være
ekstraviktig for Ringerikekommuneå ta hensyntil jordvernet.
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) av 07.04.17
I forbindelsemedinnsigelseri KrakstadmarkakonkluderteKMD medat det ikke kunne
godkjenneså omdisponeredyrka mark til boligformålpå bakgrunnav at kommunenhar
stor tomtereservei godkjentebyggeområderog et betydeligfortetttingspotensiali
Hønefossby.
Dette bør setteføringeri forhold til viderearealutnyttelse
i kommunen,og dyrka mark
bør ikke byggesnedtil fordel for boliger.
Plattformfor samarbeidspartiene
i Buskerudfylkesting2015-2019
I dokumenteter nedfeltoverordnedepolitiskemålsetninger.Et av disseer et grønt
skifte i Buskerud.Her står bl. a.:
Nullvisjonfor tap av matjord.Byggingav fritidsboliger,boliger og næringsbyggpå dyrket
og dyrkbar jord skal ikke væretill att. Det åpnesfor særskiltpolitisk behandlingnår det
gjelderfremføringav kritisk infrastruktur,næringsbyggog infrastrukturfor å drive
skogsdriftog matproduksjon.Vedunntakknyttettil kritisk infrastrukturutfordringerskal
erstatningsjordetableres.»
Ringeriksbanen
og E16 (FRE16)
FRE16og andreveiprosjektervil i nærframtid føre til nedbyggingav hundrevisav
dekardyrka og dyrkbarmark. Dette forsterkerviktighetenav ikke å byggened
ytterligeredyrka og dyrkbarmark,særligtil boligformål.
I høringsuttalelsen
til planprogrammetble følgendepunkt lagt til Rådmannens
forslag
til vedtak:Erstatningeller kompensasjon
for dyrketmark ønskesbehandlettilsvarende
somøko-kompensasjon
(fysiskkompensasjon)
medbakgrunni at matproduksjonskal
opprettholdespå sammenivå somfør utbygging.
Ringerikemå vurdereom sammekrav skal gjeldefor nedbyggingav dyrka mark også
til andreformål, eks.boligutbygging.

På bakgrunnav punkteneover har Landbrukskontoretfølgendetilleggskommentarer:
o Dyrka og dyrkbarmark er en minimumsressurs
i Norge,Ringerikemå ta ansvarsiden
detteer av landetsmestproduktiveområder.Mindre enn1 m² gir et brødpr. år. Ved
nedbyggingav 1 m² forsvinneret brødhvert år i all framtid!
o Ved nedbyggingav dyrka og dyrkbar mark er det ikke barematproduksjonmenogså
arbeidsplasser
somgår tapt. Eksempelviskan nevnesKlekkenGartneri,hvor det er
foreslåttstorearealtil boligformål. Ved nedbyggingher vil det forsvinneen lønnsom
bedrift somi dag har annsatt4,5 årsverk.
o Når det gjelderNedreKlekken(B19) vil vi påpekeen direktefeil i KU’en knyttet til
konsekvensgrad
(gul) gitt på jord- og skogressurser.
Her leservi at arealeti hovedsak
bestårav «annaskogdektfastmark», og at det finnes16 daadyrkbarmark. I følge
gårdskartbestårarealetav 16 daafulldyrka jord. Konsekvensgraden
burdehelt klart
vært rød.

o Det bør åpnesfor å ta ut flere arealermeddyrka/dyrkbarmark somer avsatttil
boligformåli gjeldendekommuneplantilbake til LNF på arealersomikke er blitt
regulerteller nedbygd.Det sammegjelderdyrka/dyrkbarmark somer regulerttil
boligutbygging,mensomikke har blitt realisert.
o Det finnesstorearealeri Ringerikesomer egnettil boligbygging,mensomikke vil
berøredyrka mark. Så lengedetteer en realitetbør det ikke væraktuelt å byggened
matjordtil boligformål.

Ringerikekommune
Kommuneoverlegen

Ringerikekommune
Miljø - og arealforvaltning,
Areal og byplankontoret
17.08.2017
Vår ref.: 2014\995
Uttalelse til forslag til ny kommuneplan 2017-2030
Det visestil saksdokument14/995-104 høring og offentlig ettersynav kommuneplanens
arealdel2017-20130,dato 19.5.2017.
Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid(Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Uttalelse
Miljørettet helsevernomfatterde faktorer i miljøet somdirekte eller indirektekan virke
negativtinn på folkes helse.Disseer fysiske,kjemiske,biologiskeog sosialemiljøfaktorer.
Kommuneoverlegen,
miljørettet helsevernhar vurdert forslagtil ny kommuneplanfor
Ringerikekommuneog bemerkerat det blir viktig i arealplanarbeidet
framoverat dette
gjenspeilerfolkehelsemeldingens
satsningsområder
på «aktiviteter for alle», «best for barn»
og «folkehelsekommunen».
Herunderat kommunensplanarbeidhar fokus på prinsippeneom
«levendegrønnebyer»,universellutforming, sykkelbykonseptet
, ren byluft, tiltak somkan
bidra til utjevning av sosialeulikheter i helsem.m..
Videre ville det vært hensiktsmessig
medarealer i by- og tettstedsentrene
som har «fleksible»
arealbruks
formål, f.eks.at det er identifisert arealersomraskt kan omdisponerestil offentlige
formål, f.eks.arealerfor publikumsbyggog -anlegg, arealerfor fysiskeaktivitet, sosiale
møteplasser
, kultur-arrangementer
o.l..

Med hilsene.f.
Unni Suther
Fagansvarligfor miljørettet helsevern
90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no
Dettedokumenteter elektroniskgodkjentog sendesutenunderskrift.

Postboks123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

Fra: JorunnStrømsodd[jorunnstr1@hotmail.com]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Kristin BjerkestrandEid [krbjerke@hotmail.com];Roy Pedersen
[roy.pedersen4@gmail.com];
frodeandresen@outlook.com
[frodeandresen@outlook.com];
Tor Eid [tor.eid@outlook.com];hanne.witso@ffo.no[hanne.witso@ffo.no];Jorunn
Strømsodd[jorunnstr1@hotmail.com
]; holm@nordlamell.com[holm@nordlamell.com];
dag.olav.teigland@gabler.no
[dag.olav.teigland@gabler.no]
Sendt: 24.08.201714:47:08
Emne: Merknadtil kommuneplanog vedr. KlekkenGartneri
Vedlegg:

Jorunnog Kåre
Strømsodd
NedreKlekkenvei3
3514 HØNEFOSS
Ringerikekommune
Areal- og byplankontoret
postboks123, sentrum
3502Hønefoss
Kle
kken 24.august2017
Vi bor i NedreKlekkenveien,som inntil nå har vært en fredelig og rolig privatvei med 16
oppsittere.
Sisteåret har utbyggingenav Klekkenhagenstartet opp med planleggingom 34
nye boenheter.Vår bolig får blant annet en tre etasjesboligblokkrett utenfor gjerdet vårt på
en side.Dette er en helt annenbyggestilog virker litt storslagentinn i vårt boligmiljø.i På
den andre sidenskaldet byggesballbaneså å si inntil tomta vår. Påden tredje siden har et
bolighusfått bruksendringtil asylmottak.
Kommunenplanleggerutbyggingav NedreKlekkenhagen(ved Heggestubben)med 12
boenheter.
Eksisterendevei er smalog vedlikeholdesav osssom bor her.
Her krevesutbedring og oppgraderingfor å kunne ta i mot anleggstrafikkog nye innflyttere.
Veienvil få økt biltrafikk med støy og eksosrett utenfor husveggenvår.
NedreKlekkenveiener alleredehardt belastet etter anleggstrafikkeni Klekkenhagen.
Eiendommenvår er “omringet” på alle kanter! Det er ikke slik vi ønskerå bo!
Vi føler ogsåat det vil skje en forringelseav eiendommenvår.
Såblir vi kjent med at kommuneni tillegg planleggeret nytt boligfelt på KlekkenGartneri.
Hvaskjer med bygdavår?Haugsbygdhar vært kjent som ei god jordbruksbygd,
skog,bygdeveierog stier til rekreasjonfor alle.
Hvorfor skaldet brukesjordbruksarealertil boligformålnår man skalverne om åker og eng?
I BuskerudFylkeskommunefra 2015 foreliggeret vedtak om dette!
BådeKlekkenhagen,NedreKlekkenhagenog KlekkenGartnerier dyrkamark.

Vi mener at så lengedet finnes tilgang på tomter som egnersegtil boligbygging,bør man
skjermejordbruksområdene.Vi er gjort kjent med at Ringerikekommunefortsatt har store
områdersom skullekunne disponerestil boligformål.
Distriktet vårt er under stor endringmed tanke på togbane,ny vei og boligutbyggingbådei
og utenfor sentrum.
Vårt ønskeer at bygdafortsatt får leve!
Sett en stopperfor “rasering” av dyrkamark!
Dette er så viktig å tenke igjennomfør ev. vedtak gjøres!
Med hilsen Kåreog JorunnStrømsodd
BjarneBerger(nabopå Kjellstad)

HØRIN GSUTKAST M ARS 2017
KOM M UN EPLAN RIN GE RIKE
Jeg minner om at det er et igangværende, lovlig grustak på min eiendom , gnr 52
bnr 1. Grustaket ligger innenfor det som er betegnet som «Sikringssone –
Område for grunnvannsforsyning
H120 » i forslag til bestemmelser.
Forholdet mellom grunnvann og grusuttak på min eiendom er regulert gjennom
en særskilt , bindende avtale av 15. mars 1985 mellom kommunen og grunneier.
Avtalen er under tegnet av ordfører og godkjent av kommunestyret.
Avtalen omfatter et set t med klausuleringsbestemmelser
som i form og innhold
kan sidestilles med en reguleringsplan.
Klausuleringsbestemmelsene
har vært
på høring i offentlige etater, de er kartfestet og soneinndelt, og de har konkrete
bestemmelser knyttet til de ulike sonene.
Disse bestemmelsene gir tillatelse til grusuttak på hele min eiendom i det
klausulbelagte området, så lenge dette skjer i samsvar med krav i
bestemmelsene, som f.eks. tillatt kotehøyde og bestemmelser om lagring av
drivstoff. Bestemmelsene setter ingen gr enser for maksimalt utt aksvolum, og
har ingen begrensning når det gjelder tid og varighet.
Sett på denne bakgrunn vil det være korrekt å markere min eiendom som
område for masseuttak.
Jeg be r derfor om at den del av klausuleringsområdet
som berører min eiendom, også markeres som «Område for råstoffutvinning»
kommuneplankartet.

Støa, 12. august 2017

Hans A. Støen

på

DagOlavTeigland
Nedre Klekkenvei 21
3514Hønefoss

Ringerikekommune
Areal-og byplankontoret,
postboks123, sentrum,
3502Hønefoss
Sendtvia e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Klekken,24. august2017

Merknadertil kommuneplanensarealdel– KlekkenGartneri.
Jegvisertil forslagettil revidert kommuneplansom er ute på høringmed høringsfrist25. august2017.
Vi ble nylig klar over at eier av Klekkengartneri har søktom å få etablereeneboligtomterpå gartneriet,og
at kommunenså langt ser ut til å værepositiv til prosjektet.
Det skalogsåværeinngått en form for avtaleom salgav gartneritomten til en utbygger.
Med den alleredeiverksatteutbyggingav Klekkenhagenog foreslåtte og godkjenteutbyggingi Nedre
Klekkenhagen,vil vårt nærområdei løpet av nær fremtid få 47 nye boenheter. Vi ser med stor
bekymringpå den type bebyggelseog utnyttelsesgradkommunenfaktisk godkjennerfor utbyggerne.
Med plan om ytterligere utbyggingav Klekkengartneri til boligformål,vil dette lille området gå fra et
godt, rolig eneboligstrøki landligeomgivelsertil et tettsted med alt for mangeboenheterav en type som
ikke passerinn i det etablerte villaområdet.
Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et rolig og godt boligstrøkog mener det blir en forringelseav
våreeiendommer– spesieltdersomutnyttelsesgradenøkesslik kommunentilsynelatendeønsker.
Områdeter et godt landbruksarealog det er i daggartneridrift på eiendommen,dog ikke av samme
omfangsom på 1970/80-tallet.Det er med bekymringjeg ser at det har blitt enklereå byggepå dyrket
mark – og med en utnyttelsesgradsom langt overgårdet som ville passeinn i eksisterendebebyggelse.
(NedreKlekkenhagener dyrket mark).
Dette er med på å ødeleggedet flotte kulturlandskapvi har rundt oss.
Når det gjelderveien,Nedre Klekkenvei, er denne bekostetog vedlikeholdtav osssom bor her i dag.
Fremtidigvei vil bli mye mer belastet,med den alleredevedtatte utbygging.Her har vi ikke fått høre noe
fra utbyggereller kommunen.
Somnabo og beboer i området siden1960-tallet, henstiller vi kommunentil å hensyntaeksisterende
beboere/miljø,og ikke godkjennebebyggelsesom vil føre til en vesentligfortetting på svært kort tid.

Ringerike kommune
Att: Miljø- og Arealforvaltning
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 22. august 2017

Innspill til høring av kommuneplan - innspill 76
Vi viser til innspill innsendt 12.10.2012 angående del av eiendommen gnr. 49, bnr. 1 og
uttalelse fra Ringerike kommune datert 11.11.2010.
Det var svært overraskende at området likevel ikke er foreslått omdisponert til bolig ved
rullering av kommuneplanen. Slik grunneier har oppfattet tidligere korrespondanse har
kommunen klart signalisert at området vil bli frigitt til bolig, men at omdisponeringen måtte
avvente rullering av kommuneplanen.
Rullering av kommuneplanen var forutsatt gjennomført innen kort tid etter at innspillet ble
innsendt og grunneier har derfor tålmodig avventet formell behandling.
Rullering av kommuneplanen er i ettertid stadig blitt utsatt og grunneiers tålmodighet har
medført at endret arealbruk ikke lenger anbefales (til tross for tidligere uttalelser).
For grunneier oppleves dette som svært uheldig da han etter å ha avfunnet seg med
kommunens svært sene saksbehandling nå opplever at tidligere lovnader ikke følges opp.
I kommunens svarbrev (10/36-65, datert 11.11.2010) er det stadfestet at området ligger i
LNF-område i kommuneplan som et C-område i JAV for Ringerike. Det opplyses at
Landbruksmyndighetene har signalisert at arealet kan frigis til annet enn landbruk, og det
bekreftes at Fylkesmannen langt på vei har forpliktet seg til å ikke komme med innsigelser.
Etter møter mellom kommunen, grunneier og Tronrud Eiendom ble innspill oversendt i
oktober 2012 for omdisponering av arealet i fm rullering av kommuneplanen.
Arealet som søkes omdisponert er ca 14,5 mål og ligger inneklemt mellom boliger syd for
Veien skole:
Jordsmonnet består av tung leirjord i øvre del og langs kanten mot tomtefeltet
Veienkollen. Langs veien opp til Veien skole er det sandjord som er tørkesvak med
lett sandholdig leire mellom disse.
Jordforholdene gjør «stykket» avhengig av vanning, noe som er vanskelig på grunn
av inneklemt plassering mot boligområde.
Arrondering av området gjør det vanskelig å kjøre med store maskiner da det blir
«dobbeltkjøring» som gir «finkjørt jord» på tung leire. Det dannes en skorpe og hardt
lag på overflaten under spiring.
Ut fra opplysning fra Grethe Tollefsen har nå området fått oppdatert status til A-område i JAV
for Ringerike. Grunneier er ukjent med begrunnelsen for denne endringen og kan ikke se fra

Tronrud Eiendom AS - Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss - Org nr. 942 984 154
Tlf: +47 40 10 10 90 - www.tronrudeiendom.no

sak 15/1067 hva som danner grunnlaget for endret status for dette området med de
vanskelige forhold for dyrkning som beskrevet
For grunneier oppleves det som urimelig at svært tålmodig venting på behandling av innspill
(7 år) medfører at grunnforutsetningene endres uten varsel og innspillet derved ikke er
anbefalt medtatt videre.
Vi ber derfor om at kommunens tidligere anbefaling opprettholdes og at området gis status
som fremtidig boligområde i kommuneplan.

Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Utviklingsdirektør
Mobiltelefon:
E-post:

95 73 38 66
ellen@tronrudeiendom.no

Kopi til:
Ole Aasen (e-post: ole@liabu.no).

Tronrud Eiendom AS - Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss - Org nr. 942 984 154
Tlf: +47 40 10 10 90 - www.tronrudeiendom.no

Kommentar til Ringerike Kommunes Arealdel 2017 - 2030:
Nymoen Vel er opptatt av Nymoens ve og vel. Statens Vegvesens planer for
traseen E16 Eggemoen – Nymoen vil kunne få stor betydning for vår framtid
dersom den øvre traseen blir valgt. Den vil fjerne 15 eneboliger øst for eksisterende
E16 mot Hensmoen.
Generelt:
Trasevalg som ender nord for Nymoen (alt. 4 og 1C) vil gjøre massive inngrep på
Nymoen da det er beregnet opp til 12000 daglige bilpasseringer gjennom Nymoen.
Dette vil på sikt føre til en veibredde på 20 m (4 felt) + gang og sykkelvei i tillegg til
eksisterende E16 som planlegges til lokaltrafikk Hensmoen. D.v.s totalt 6 felt!
I tillegg vil støyen øke og som sagt opp mot 15 bebodde hus fjernes. Som Statens
Vegvesen så viselig fortalte oss under møtet i Ringerike Rådhus i Hønefoss i fjor ville
E16 aldri bli lagt slik den ble lagt gjennom N ymoen 40 år tilbake. Nå har de og
Ringerike Kommune anledning til å gjøre det rett denne gangen!

Nymoen Vel’s tilsvar til Ringerike Kommuneplans arealdel for 2017
- 2030:

Vi støtter primært alternativene 1A/1 B subsidiert 1D. , gjennom Nærstadmarka.
Dagens støy er allerede svært skjemmende for mange av beboerne i området og
denne økning vil være svært ugunstig for trivsel og livskvaliteten for de berørte
beboerne og må unngås. Nymoen blir omringet av trafikkmaskiner som også vil
forringe verdien av boligene i området. Et alternativ til dette valget er å senke E16
ned i kulvert/tunnel igjennom Nymoen eller eventuelt legge E16 ned i en ravine
gjennom Nærstamarka slik at veien går ”rundt” Nymoen.

Selv om alternativene 1A og B krever fundamentering av br opilarer til en 1700 m lang
bro vil disse alternativene gi mindre tap av naturressurser og er det beste
foretrukkende alternativet for beboerne på Nymoen . Dette vil i tillegg begrense
økning av trafikk igjennom Nymoen da majoriteten av trafikken reiser vid ere sørover
mot Oslo/Kristiansand.

Tilleggskommentar:
Ifbm evt. forslag om flytting av kryss ut/inn Hensmoen Industri området ned til
Halvbakkjordet kan det gjennomføres selv med en gjennomføring av alternativene 1
A og B.

Uansett avgjørelse på trasevalget i planprosessene framover ønsker vi i Nymoen Vel
å bli holdt løpende orientert som ”part” i prosjektet.
Vi regner det som selvsagt at ved en avgjørelse mot alternativene 4 eller 1C vil det
lages en konsekvensanalyse for tettstedet Nymoen som vi får tilg ang til.
Hvis det går mot alt. 4 eller 1C håper vi fortsatt at det kan vurderes å legge traseen
Kryss Halvbakkjordet – Nymoen SYD i NY trase utenom dagens trase som har delt
Nymoen i to adskilte deler og økt støyplagen for mange slik at livskvaliteten er
betydelig svekket.

KOMMENTARTIL KOMMUNEDELPLAN.«61. BOLIGERVÅGÅRD».
Nymoen Vel er, i forbindelse med innspill til revidering av kommunedelplan for
Ringerike, kjent med at eier av gnr. 90 bnr. 1 har foreslått et areal på ca. 30 dekar
omdisponert til boliger. Området ligger i direkte tilknytning til eksiterende boligfelt på
Vågård.
Av høringsutkast til kommunedelplankart revidert mars 2017, fremgår det at nevnte
innspill ikke er tatt med videre i kommuneplanen. På vegne av Nymoen Vel
foreslås boligfeltet inntatt i revidert kommuneplan med følgende bakgrunn:
Foreslått omdisponering vil medføre en positiv utvidelse av eksisterende
boligområdet på Vågård og vil i tillegg ligge nært t il arbeidsplassene på Hensmoen.
Videre vil boligområdet kunne bli svært viktig for beboerne på Nymoen dersom
Statens vegvesen skulle gå for øvre tra se for ny E16 Eggemoen – Nymoen, siden
dette vil medføre innløsning av ca. 15 boliger på Nymoen. Mange har sterk
tilknytning til området og miljøet, og vil se det som svært positivt å ha muligheten til å
etablere seg i nærområdet. Dette alternativet vil for de fleste på Nymoen være bedre
enn å flytte ned til Hønefoss sentrum.
Barna vil fortsatt sogne til Ullerål skole som jo er en satsningsskole i Ringerike
Kommune.
Konklusjon:
Vi håper Ringerike Kommune vil kunne støtte oss i valg av trase. Ikke begå den
samme feil som ”forrige” gang hvor Nymoens ønsker IKKE ble tatt tilfølge.
Mvh
Jan Thorleif Lafton
Formann i Nymoen Vel
Hensveien 20, 3516 Hønefoss
Tlf. 916 00 737
Jan.lafton@gmail.com

TyristrandLandsbyforening
NedreFegrivei39,
3533 Tyristrand
post@tyristrand.no
Org.Nr. 983 991 173

Tyristrand 5.september2017
Ringerikekommune,Miljø- og arealforvaltning
postmottak@ringerike.kommune.no

Kopitil:
Ordfører(kjell.b.hansen@ringerike.kommune.no)

Merknader til revisjon av kommuneplanensrevisjon - Arealdelen

TyristrandLandsByforening
har hatt møte, takker for utsatt høringsfristog har følgendekommentarertil
saken.

Generelt– Kommuneplanenshøringsdelang kommuneplanensarealdeler ikke enkelt å forholde segtil
hvis en ikke kjenner prosessensom skjer på kommuneplan.Somkommunens”vanligeinnbyggere”skulle
vi ønsketossen tydeligerepresiseringpå hva somer de konkreteutfordringer i 2017f or vårt område.

Spesielt– er vi opptatt av Rv35 som er vår hovedfartsåretvers igjennomTyristrandsentrum.Antall
innbyggerevokserraskt,slik det er antatt og vedtatt skalskje.Arealdelensforslagtil nye
utbyggingsområderi Tyristrandsammenmed ti dligeregodkjenteutbyggingsarealer,gir
Tyristrandsamfunnetkapasitettil en betydeligboligbyggingi mangeår fremover. Det betyr større ferdsel
på Rv35 av kjørende,syklendeog gående. Spesielter vi opptatt av våre mangebarn som må krysseRv35
til og fra skolen.Vi er ogsåopptatt av å unngånye barrierer som stengerfor trygg og miljøvennlig
transport i Tyristrandsentrum,samt til og fra områdenerundt. Denplanlagteparsellenav Rv35 gjennom
sentrum vil bli en slik barriere.

Tyristrandvil spesielt kommentereog henstilleRingerikekommunetil å videreformidledette behovettil
Statensvegvesenmed hensyntil å forlengesykkelstienebådemot Nakkerudog mot Ask,samt se på en
annenløsningfor den planlagteparsellenav Rv35 gjennomTyristrand.

Viderevil vi i vår kommentarvise til vårt brev av 29.08.2013som var LandsByforeningens
innspill til
Kommuneplanensarealdeli 2013.Beklageligviskan vi ikke finne dette igjen i årets høring,ei heller har vi
fått responspå vårt innspill som TyristrandLandsByforening
har lagt mye arbeid i. Bl.a.gjelder dette

TyristrandLandsbyforening
NedreFegrivei39,
3533 Tyristrand
post@tyristrand.no
Org.Nr. 983 991 173
«Gjestebudsmøtet»som ble arrangert i Klokkergårdenetter invitasjonfra kommunen.Med bakgrunni
vedtatte arealplanfor Tyristrandhar dette problemområdetetter 4 år, blitt bådestørre og tydeligere
etter som pressetpå arealet voksermht trafikanter på Rv35.

Vi ber om at brevet lesespå nytt og vi ber om at sakenbehandlesbådefaglig og politisk i 2017,og før
arealdelensluttbehandles.Vi stiller gjerneopp og dokumentererproblemstillingen.

Vedlegg:
Brev23-Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum
.pdf
Dropbox-kobling:https://www.dropbox.com/s/1hdoklctzbawu88/Brev%2023
Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum.pdf?dl=0

Vennlighilsen
TyristrandLandsByforenin
g

Styreleder

HØRINGSUTTALELSE
I FORBI
NDELSE
MEDREVISJONAV KOMMUNEPLANVEDTATT
30.APRI
L
2015
KOMMENTARTIL VEDTATTE
PRIORITERTE
STEDER
I AREALDELEN

Vi registrerer at Vemeikke er med blandt de prioriterte stedenei planenesarealdel.Etter
vår oppfatninger det en rekke forhold som taler for at Veme/ Kvernvollenbør med her.
Stedeter nær Hønefossog har god veiforbindelseved Hallingdalsveien.For tiden er det lite
eller ingen byggingav nye boliger i Veme-bygda.Forutsetningerfor utvikling er imidlertid til
stede, og det vil da værenaturlig å legge til rette for å styrke Kvernvollen-området som
bygdesenter.Stedethar en stor bensinstasjonmed bilforretning, veikro og ligger nær inntil
Vemekirke. Bygda har i dag ikke kommunalkloakk.Ved Kvernvollenog i umiddelbarnærhet
er det 50 – 100 boliger uten tilfredsstillendekloakkløsninger.
Det foreliggervedtatt reguleringsplanfor et mindre boligfelt på Kvernvollen( 02.02.2011).
Imidlertid er søknadom utviding av dette feltet avslått.Det er arealerher som egner seg
godt for boliger,bl.a. et områdenord for jernbanelinjapå hovedsakligfjellgrunn som
grunneierer interesserti å leggeut til tomter.
Det ligger såledesgodt til rette for boligbyggingpå Veme.Dette vil kunnegi godeløsninger
for vann og kloakkfor eksisetrendebebyggelsesamtidig som det vil åpne for utvikling av
bygda.Bolibygginger nødvendigfor å kompenserefor reduksjoni folketall i bygdasom følge
av redusert sysselsettingi jord og skogbruk.
Vi mener at slik utvikling på Veme/ Kvernvollen vil værei hele Ringerikesinteresse.I tillegg
til å bidra til samfunnsmessig
gode løsningerknyttet til vann og kloakk,vil det styrke tilbudet
til den store turiststrømmengjennombygda,det vi styrke grunnlagetfor kulturliv f. eks
knyttet til idrettslagetog menigheten, og det vil gjøre det mer attraktivt for ungesom
ønskerå videreførebygdaslangetradisjonerinnen jord- og skogbruk.
Pådenne bakgrunnber vi om at Veme/Kvernvollentas med blandt de prioriterte stedene i
kommuneplanensarealdel, og at det leggestil rette for at bygdafortsatt kan væreet
levendelokalsamfunn.
Hvisdet ikke skulleværetilslutning til vårt forslag,ber om en klargjøringav hvordan
kommunenser på de utfordringer som vi her har pekt på.
Veme24/8 2017
For Veme menighetsrådved
Eli ReidunFagerås,HaraldFagerås,HåkonHåkonsen.

Fra: ØysteinNordbø[oystein.nordbo@hadeland
-energi.net]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 24.08.201712:14:07
Emne: ArealplanHensmoen.
Vedlegg:
Til
Areal- og byplankontoret.
Vil med dette sendesendeet innspill i sakenom grustakpå Hensmoen.
Det populærefriluftsområdet på Hensmoenmå settes tilbake til Landbruk,natur- og
friluftsområdei den nye arealplanen.
Videregrustakutover det området MyrvangAShar fått konsesjon på er ikke forsvarlig.Sefor
øvrigalle innspillenesom kom inn under høringenav reguleringeni mai 2017.
Hensmoenmå derfor ivaretasav Ringerikekommunegjennomplanprosessenved å avsette
Hensmoentil et LNF-område i arealplanen.
Mvh
ØysteinNordbø
Talsperson
VågårdVel

Virusfri. www.avast.com

Merknaderfra Øyangenvel
ifm.
Kommuneplanenarealdel2017-2030,
høringsutkastmars2017
med frist 25. august2017.

www.coreservices.no

ØyangenVels(ØV)merkander

Merknaderfra ØVer relatert
til §7 Hensynssonerog det
som ØVhar merknadertil er
merket med gult i klippet fra
høringsutkastettil venstre.

ØyangenVels(ØV) summering
ØVhar sidenaugust2013 jobbet med revidert arealplanfor kommunenog argumentertfor revideringpå to
saksområder;
–
–

Saksområde1: Strøm,fjerne forbudet i revidert arealplanog åpne for dispensasjonsrelatertsaksbehandling
iht. Markaloven
Saksområde2: Hyttestørrelsemht. en forsiktig kvadratmeterutvidelse (ekstrasoverom,vaskerometc.)

ØVønskerat kommuneplanenskalåpne opp for en mulighet til å gi dispensasjonfor punkteneovenforder dette ikke
kommeri konflikt med Markalovensbestemmelserog intensjon.
Det er sværtviktig for ØVat kommunenleggerlovgiversintensjonog forarbeidertil grunn for arealplandelensom
omfattesav Maraklovenog ikke lokalesærinteresser.
Vi vil nedenforbegrunnevåremerknaderog visetil Markalovenog forarbeidenetil Stortingog Odelstinget.

Bakgrunn
•

Årsmøtet2013 i ØyangenVelba styret jobbe med revidert arealplanmht. strøm og
hyttestørrelse

•

Gjeldendearealplaner fra 2007 (dvs.før Markalovenble vedtatt)
–
–

•

30. august2013:Tosakermeldt inn til revidert kommuneplani Ringerike
–

•

I store områderer det forbud mot strøm,særliginnen LNF
Ringerikehar ca 4000 hytter, de fleste ligger innenfor LNFmen utenfor Markalovensområde

Sak13/1025
• Sak1: Strøm,fjerne forbudet og åpne for dispensasjonsrelatert
saksbehandling
• Sak2: Hyttestørrelsemht. en forsiktig m2 utvidelse(ekstrasoverom,vaskerometc.)

ØyangenVelsutgangspunkti sakeneer
1.
2.

at Markalovenmest mulig «alene»må værestyrende
at forarbeidenetil loven utrykker lovgiversintensjonog er dermedet viktig grunnlagfor forvaltningenav loven.

Eksisterendearealplan
Sitat fra gjeldendekommuneplanav 2007.
•

Hovedmål1.3: Sikrekulturarven og naturensmangfold
– Konkretdelmål:Stabilisereforbruketav elektrisitetog fossilt brensel
– Hvordannå målene?
•

Stimuleretil økt bruk av alternativeenergikilderog energibærere

ØyangenVelskommentarer:
•
•

brukenav fossilt brenselser ut til å øke
ØVer ikkekjent med at noenstimuleringer gjort fra kommunensside.

•

ØVantar at Hovedmål1,3 videreføresog derfor er arbeidetmed revidert arealplan
viktig

Markaloven
•
•

Markaloven § 5. Forbudmot bygge- og anleggstiltak
Markaloven § 15. Dispensasjon
– kan gi varigeller midlertidig dispensasjon,og det kan settesvilkår for dispensasjonen.
– dispensasjonkan bare gis dersom hensynenei lovensformålsbestemmelseikke blir
vesentligtilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjonetter en samletvurdering
ansesfor å væreklart større enn ulempenefor friluftslivet, naturmiljøet eller
allmenneinteresser.
– Det heter eksplisittat dette vil kunneværeaktuelt i forbindelsemed hytter eller
etablerte lokalsamfunni Marka
• Hyttene er en del av det etablerte lokalsamfunni Marka

– Lovenskalikke væretil hinder for vedlikehold,hensiktsmessig
moderniseringog
andrebyggeog anleggstiltaksom er nødvendigfor å opprettholde disseetablerte
lokalsamfunneneeller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå

Markaloven
Sitat fra forarbeidet med Markaloven
•

Ot.prp.nr.23(2008-2009)
– Innenforlovensformål skaldet tas hensyntil etablerte lokalsamfunnog tradisjonelt hytteliv i
Marka. Lovener derfor ikke til hinder for vedlikehold,hensiktsmessigmoderniseringog andre
bygge- og anleggstiltaksom er nødvendigfor å opprettholdedisseetablertelokalsamfunneneeller
enkelthytteliv på et tilfredsstillendenivå.

•
– side47 i forarbeidene:”Det bør kunnegis dispensasjonfor mindre tiltak på eller i forbindelsemed
eksisterendebebyggelsetil lovlig bruk, for eksempelfor å få bedresanitærløsningereller en mer
tidsmessigplanløsningdersomdette ikke har negativ betydning for naturkvaliteter og
friluftslivskvaliteter i området. Dette vil for eksempelkunneværeaktuelt i forbindelsemed
hytter…»

Marakaloven
Sitat fra Innst. O. nr. 58 (2008-2009).
•

Innstillingfra energi- og miljøkomiteenom lov om naturområderi Osloog nærliggendekommuners.
13 (Alt nedenforer sitat):

«Andrebygge- og anleggstiltak,boenheter,hytter m.m.
Komiteensflertall, alle unntatt medlemmenefra Fremskrittspartiet,vil understrekeat det må tas hensyntil
etablerte lokalsamfunnog tradisjonelt hytteliv i Marka. Lovenskal ikke væretil hinder for vedlikehold,
hensiktsmessigmoderniseringog andre bygge- og anleggstiltaksom er nødvendigfor å opprettholdedisse
etablertelokalsamfunneneeller enkelt hytteliv på et tilfredsstillendenivå.
Flertalletvisertil at det ogsåmå tas hensyntil bærekraftigbruk til andre formål, som landbrukog annen
næringsvirksomhet.
Flertalletmenerat dersomlokalmiljøskalbeståsom en del av kulturen,må mulighetenefor tiltak og
virksomhetsikres.Tidenforandrer krav til boarealog en familiesnormalebehov. Flertalletvisertil at store
deler av Marka ligger utenfor det offentlige vann- og kloakknettet,og det må værerom for forbedringer av
de sanitæreforhold i tråd med utviklingenav teknologiskeløsninger.(…)»

KLDom Damtjernsaken

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/klage
-pa-vedtak-om-innlegging-av-strom-i/id752055/

Damtjernsaken
•
•

BeggeFylkesmenn(Buskerudog Oslo&Akershus
) mente at innlagt strøm ikke er
omfattet av begrepet«enkelthytteliv».
KLDvar uenig i det:
– «Setthen til normal hyttestandardellersi samfunnet,menerdepartementetat innleggingav
strøm er forenelig med enkelt hytteliv på et tilfredsstillendenivå’.»
– «Departementetvisertil at man kan få lys fra og utenfor hytteneogsåuten el-tilknytning.
Fylkesmannen
nevnerselvparafin og solcellepanel.I tillegg kan man brukedieselaggregat.De
alternativelyskildenevil ha tilnærmet sammekonsekvenser
for opplevelsesverdien.
I tillegg
kan disseha andre negative konsekvenser,som estetisksjenanse(solcellepanel)og støyog
lukt (dieselaggregat).»

•

Spørsmålethos KLDble hvorvidt
– inngrepenei naturen ble store eller ikke
– innlagt strøm var uforenligmed Stortingetsforståelseav hva en markahytteskalvære.

•

Bør KLDsdispensasjontas inn i arealplanensom en «norm» i revidert arealplan?

Lovgiversønske
Lovgiverønskerbruk og gjernemer bruk av marka
– Hyttene i marka
•
•
•

er en del av markaog kulturarven
er store brukereav markasom friluftsområde
er interesserti vernetiltak for å opprettholde lokalmiljø

– MEN
•
•

dårligeløsningerfor hyttene over tid gir mindre bruk av hytter og marka
godeløsningergir mer bruk

– Godeløsninger«krever»energiref. HelgeBukkvoldshytte på Jonsetangen(Seneste bilder)
•
•
•

Med gml. hytte var vi i markaca.20 netter i året
Med ny hytte er vi 60-70 netter i året
Rivingog nybyggble godkjentav Fylkesmanni Buskerud2012

•

Påminnelseom Markalovensintensjon
– Lovenskal ikke væretil hinder for vedlikehold,hensiktsmessigmoderniseringog andrebyggeog anleggstiltaksom er
nødvendigfor å opprettholde disseetablerte lokalsamfunneneeller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå

Gml. bebyggelse: Rett før Jonsetangen

Anneks
Båthus

Hytte 38 m2
Uthus

• Bygdi 1938
• Påbygdi 1953
• Påbygdi 1983

Gml. bebyggelse:Utsikt utover vannet

Gml. bebyggelse:Utsikt inn fra vannet

Gml. bebyggelse- utsikt inn fra vannet

Ny bebyggelse: Situasjonskart
ØV støtter forslagetom 60m2 BRAhytte + 10m2 BRA
overdekketverandao.l. + 10m2 BRAfor uthus/bod.

Alle bygningeri
grått er revet

•

100-metersbeltetbør fjernes
•
•

hva er vann og vassdrag- hvor liten må myrputten eller bekken
være før det ikke er vann eller vassdrag?
«tilnærmet uberørt av hytter»?

Hytte
Båthus
Uthus

Er dette et eksempelpå en vellykketerstatningshytte?
• ØVforeslårat erstatningsbebyggelse
tillates oppført
med de sammearealenesom eksisterendebebyggelse
.
•

•

•

aktuelt etter brann, eller ved helt eller delvisnybyggfor å få en
tilfredsstillendetekniskstandardsom omtalt i Markaloven,
lavereenergibrukog/eller bedre arealutnyttelse.
Mangeav hyttene i Marka ble byggetfor 50-60 år siden.
Vedlikehold/utbedringerkrevespga.dårlig grunnmur,slitasje
etter vær og vind

evt. negativekonsekvenserer marginale.

Nyeløsningerer bra for marka
Opprinneligbebyggelse

Ny hytte

Ny hytte og gammeltanneks

Hyttas «uønskede» energikilder
•

Parafin– oppvarming/vedlikeholdsvarmeav hytta
–
–
–

•

Komfyrog kjøleskap
Varmtvanntil dusj/vask/oppvask
Grill
Toalett(forbrenningstoalett)
Forbruker 120-140 kg
Aggregatfor ladingav batteri hele vintersesongen
Starterautomatiskbasertpå batterispenningen
Forbruker ca. 100-120 liter

Solcelleanlegg
med stor batteribank
–

•

–

Solkun April – Okt

220Vi hytta som gir alle muligheter

Hvishvert medlembruker
•
•
•

–

–

Bensin
–
–
–

•

Øyangenvel er 200 aktive medlemmer

Gas
–
–
–
–
–

•

Ringhytta varm
2x 175 liters tanker under hytta
Forbruker 350 – 400 liter avhengigav bruksdøgn

•

–

–

Parafin: 50l -> 10.000l plussuhellsutslipp
Gas:40kg->8.000kg
Bensin:30l -> 6.000l

Ringerikehar ca 4000hytter, de fleste ligger
innenfor LNFmen utenfor Markalovens
område
Markalovenomfatter ca. 3.200hytter i alle
kommuner
Bruk av fossilt brenseler økendeog faren for
utslipp er definitivt tilstede
Lydstøyfra aggregaterer økende

Hyttas «uønskede»energikilder
•

Trengerhytta tilkoblet strøm for å ha komfort?
– Nei, ikke med dagensteknologi,full 220Vinne i hytta.
– Alt som er mulig med innlagt strøm er mulig med alt. energisom vist
• KLDbrukte dette i dispensasjonenpå Damtjern

•

Bør myndighetenetilretteleggefor
– et alternativ til fossilt brensel
•

Snartforbud mot oppvarmingmed parafin,hva brennerfolk da?

– en fjerning/reduseringav lydstøyfra aggregater

– Refarealplanfra 2007
•
•

•

har Ringerikekommunestimulert til å redusereutfordringene?
har Fylkesmennstimulert til endringerav praksis?

El-bilen i Norgeer en suksesspga.tilretteleggelsefra myndighetenesside
– Neppepga.folks miljøbevissthet

Brannsikring
•

Brannvesenetskaliht. plan inspiserehyttene i marka
–

Sværtmangehytter i markavil/bør/kan få fyringsnekt
•
•

–

mangerøykrørgjennomveggerog tak «uten» isolasjon
piper er falleferdige

Burdemyndighetenestimuleretil innleggingav strøm for å bedre
brannsikringen?

Summering
• Det er mye som taler for og mot en oppmykningav arealplanenmht. strøm til
hyttene
–
–

KLDer klar på at fordeleneer størreenn ulempenepå Damtjern.
alternativet fossilt brenseler uønsket

• Strømder det er mulig iht. Markaloven
–
–

fjerner/eliminerer/redusererulempenemed fossilt brenselsom energikildeinkl. lydstøy
sikrer friluftslivets opplevelserav marka

• Har kommune/fylkeet tilrettelegger ansvar?
–
–

Ja,vi føler det.
Dagensforbudslinje er lite hensiktsmessigog foreldet mht. teknologiskalternativ
• Spørsmåleter ikke om hyttene skalha strøm men hvordande ordner segmed strøm
• Dagensforbudslinjeender i uregulerteløsningerog er ute av kontroll

Øyangeni solnedgang

Innspill til kommuneplanens arealdel
Dette innspillet fra MDG til kommuneplanens arealdel konsentrerer seg om Ringerikes
rike grusforekomster med tilhørende grunnvannsressurser og friluftslivs- og naturverdier.
Forekomstene er gruppert på mange langstrakte rygger, furumoer, især nord for Hønefoss.
Disse forekomstene er dels av internasjonal, nasjonal og regional betydning, noe som igjen
betyr at bevaringen og utnyttelsen av dem er særlig viktig i et overordnet perspektiv som
kommuneplanens arealdel skal være.
1 Vi foreslår derfor at kommunen utarbeider en egen oversikt over natur- og friluftslivs verdiene
som så langt mangler i temautredningen Masseforvaltning, vedtatt i formannskapet
18.08.2015. Om ikke kartleggingen av alle relevante verdier er fullstendig på de områdene
som loven krever, bl.a. er ikke Friluftsloven nevnt, må dette arbeides med for å fullføre.
Tillatelser for omfattende masseuttak må ikke gis før dette er i orden.
Nå er Norge ikke særlig dyktig på å ta vare på sine grusressur ser. Regionsgeologen Sven
Dahlgren tok nylig opp dette i et foredrag for Buskerud fylkesting og sa der at Norge faktisk er
en sinke i slike saker. Om vi går til Sverige, er det der lagt en avgift på uttak og ellers
begrensninger for bevaring for ettertiden. Det er derfor på tide med en ny nasjonal politikk,
men hvorfor kan ikke Ringerike gå foran?
2 Derfor mener MDG at Ringerike kommune må endre på sin praksis med å gi altfor romslige
tillatelser for masseuttak av grus, og at vi nå har en gylden anledning til å sette en ny
standard. Det må da også stilles strengere krav til opp rydding og deltakelse fra tiltakhavers
side med reelle avbøtende tiltak. (MDG har tidligere sendt inn høringsinnspill til to grusuttak på
Hensmoen og på Kilemoen. Disse sakene utdyper vårt standpunkt og derfor er de to
høringsuttalelsene også lagt ved her som påminnelse. )
MDG har allerede tatt opp en sak om henholdsvis en geopark lagt til Hensmoen og en
lokalisering av et geoinformasjonssenter. Dette er overlevert til administrativ behandling via
verbalforslag, opprinnelig fra oss i 2016, og har sammenheng med Ringerikes spesielle
kvartærgeologiske historie med store oppdemminger under siste istid. Gjennom de siste 50
årene, helt fra funnet i 1966 a v en 48000 år gammel furustokk, er det gjort flere interessante
funn, og det er pekt undervisningsverdier og vitenskapelig interesser knyttet til Hensmoen området, sist nevnt av limnologen dr. philos Dag Hongve i et brev til kommunen 12.3 2017.
3 MDG vil foreslå at det arbeides planmessig også i denne arealplanen for at en geopark og et
slikt vitensenter opprettes. Det vil da også være på sin plass å ta opp igjen arbeidet med å
lokalisere et landskapvernområde, noe som ble foreslått av prof. Kåre Elgmork allerede i 1974.
Konklusjon: Bevaringen av de ressursene vi her har pekt på, må følges opp av en planmessig
og eventuell skånsom utnyttelse av dem. Det er nå lagt opp til en svært høy utvinningstakt på
flere områder, senest behandlet i kommunestyret er Hensmoen og Kilemoen. I disse dager er
også Follummoen oppe til behandling, her riktignok ikke for gru suttak primært, men arealene
kan bli nedbygget. Ressursene er av høyeste interesse for drikkevannsforsyning, bevaring av
biomangfold og for bynære fritids - og friluftsaktiviteter som bare vil øke i omfang ettersom
Hønefoss by vokser. Vi foreslår derfor at områdene merkes som LNF -områder utover
områdene der særlig verdifulle glasiallandskap fins, hvilke bør avklares for landskapsvern.

Hønefoss 25.8 2017
Mvh Knut Arild Melbøe, MDG Ringerike
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Kilemoen sanduttak – klage over vedtak
Fire partier gikk imot å vedta «344 - Områderegulering for Kilemoen »
Sanduttak » i Kommunestyret 6.4.17 (sak 40/17). Protokollen opplyser at 6
medlemmer gikk imot. De representerte Venstre og SV, som begge har to
representanter, samt Solidaritetslistas ene medlem og Miljøpartiet De Grønne s
ene . Det er sistnevnte som her frembringer denne klagen s om også kan
b etraktes som en stemmeforklaring fra MDG.
Det er flere grunner til at Miljøpartiet De Grønne ikke aksepterer den planlagte
utvidelsen av masseuttaket på Kilemoen. Usikkerheten knyttet til
grunnvannsmagasinet under planområdet har vært oppe i debatten og g jorde at kote
160 ble valgt. Føre-var-prinsippet om å sikre en fornuftig og trygg utnytting av
ressursene i naturen, lå bak dette. Etter vår oppfatning bør grensen settes høyrere,
ved kote 175, og slik utgjøre tidspunktet for vurdering av ny reguleringsplan.
Usikkerheten som planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i planområdet,
samt svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvannsfluktasjoner som kan
oppstå gjennom masseuttaket, kan være i strid med EUs vanndirektiv. Det må tenkes
helhetlig da Ringerike vannverk Kilemoen som er situert nord for planområdet, er der
for å forsyne ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. Med en flerdobl ing av
befolkningen har vi et framtidig behov for store mengder grunnvann. Masseuttakets
omfang er derfor ikke «bærekraftig», les: vannressursene er ikke opprettholdbare i
det tidsperspektiv som planene åpner for og slik i konflikt med kommunens eget
vannbehov for å møte befolkningsveksten.
Et uttak av det omfang det legges opp til på Kilemoen – med et ut taksregime ove r
kanskje mer enn 35 år før ny reguleringsplan – er uakseptabelt slik det står til med
presset på grusressursene. Kilemoen er blant landets desidert største og har
nasjonale verneverdier knyttet til sandfuruskogen. 70 % er bevart ett er
Fylkesmannens innsigelse. MDGs oppfatning er at det hele bør vernes. Sverige har
et langt strengere vern om sine grusressurser med avgift lagt på uttak , og politikken
der er i tråd med SGUs anbefalinger. Grus er en begrenset ressurs, og NGU ønsker
økt bruk av pukk, blant annet pga. konflikt med grunnvannet som vi har pekt på over.
MDG har også foreslått et geoinformasjonssenter i området, gjerne samstemt med
Hensmoen, noe kommunen har under utredning. Forekomstene på Kilemoen er del
av de rike verdiene som Ringerike har, og som vi gjennom et slikt senter vil vise frem
og hegne om. Kommune må ikke ødsle bort sine ressurser for kortsiktige hensyn. Vi
har verdier for fremtiden. Ringerike kommune bør nå fremskaffe en he lhetlig plan for
bruken av sine samlede grusressurser og oppmuntre til redusert bruk. Grusen hører
hjemme i naturen, hos oss er den også grunnlaget for de rike nasjonalt verneverdige
sandfuruskogene som ligger oppå dem. Slik har de stor verdi for friluftslivet samtidig
som de har en naturlig ledningsevne for vann.

Med dette vil MDG peke på et til dels oversett faktum: Det som er på overflaten,
spiller sammen med som er nedi grunnen . At representantene fra formannskapet
valgte å sitte i bussen ved befaring og ikke inspisere arealet og vurdere reelle
grenser mot sandfuruskogen og friluftsområdene slik de vil bli om masseuttaket i
foreslått plan gjennomføres i sin helhet innen 2095, synes MDG er beklagelig. Med et
tidsperspektiv på 78 år for uttak, med en kanskje sterk befolkningsvekst og tilhørende
behov for nærnatur og friluftsområder, og krav til bærekraftig utvikling og press på
naturressursene nevnt over, kan ikke kommunestyre binde opp arealbruken for et
stort antall kommunestyrer fremover. Ved kommende arealrevisjon er av
kommuneplanen må en kunne justere grenser på ny. Det vil si at uttak av masse må
grensesettes og tidsfestes, helst med årlig e tak angitt i kubikk allerede nå og det
vesentlig lavere enn dagens nivå. I tråd med dette bør også planforslaget reduseres
tilsvarende i areal ned til en tidshorisont for uttak på 20-35 år, noe som kan gi
forutsigbarhet og mulighet for etappevis avgrensing i terrenget for å hindre rasering
av skog og toppmasse før masse i pågående uttak er tatt ut (noe skjedde på
Hensmoen i 2016). Dette bør legges inn i reguleringsplanen med tilhørende
bestemmelser.
Det må derfor tenkes og besluttes trinn for trinn i reguleringsplanen for Kilemoen. Det
er slett ikke tid nå for å gi langtidsgavepakker for en utvinner og da uten å kreve noe
tilbake. Mineralloven stiller krav til istandsetting av uttatte områder til frilufts -og
rekreasjonsformål i området. Ja, den har fokus på naturmangfold, friluft og
folkehelse, hvor vi i § 50 kan lese: «Undersøker, utvinner og driver av
mineralforekomster skal sørge for forsvarlig opprydding av området mens arb eidene
pågår og etter at disse er avsluttet». Det foreligger ingen samlet oversik t over tiltak i
det som bør bli en liste over avbøtende tiltak. Kun ett er nevnt i kommunestyrets
vedtak (punkt 7): «opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest,
lengst nord i planområdet».Forslaget treffer dårlig til tross for at det også nevnes
rekkefølgekrav, kanskje fordi det ikke har kommet fra innbyggerne , men fra
administrasjonen som kanskje heller ikke gikk ut av bussen? Det er kommet
uttalelser fra dem som kjenner området, og det er også dem vi som politikere bør
lytte til. Når det gjelder punkt 4 i kommunestyrets vedtak som peker på vurdering av
hensynssoner og den nye reguleringsplanen som skal sikre etterbruk av området,
nevnt i punkt 8, bør også lokalkjente, idrettsforeninger og andre lyttes til. Deres
uttalelser bør danne punkter i den listen av avbøtende tiltak som skal utarbeides , før
en reguleringsplan godkjennes.
For Miljøpartiet De Grønne, Ringerike
Knut Arild Melbøe

Miljøpartiet De Grønne
v/ Knut Arild Melbøe
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INNSPILL TIL HØRING AV DETALJREGULERING HENSMOEN
Direktoratetfor mineralforvaltningtildelte i brev av 28.11.16 driftskonsesjontil JohnMyrvangAS
som «Tiltakshaver»over et ca. 400 mål stort areal der det alleredeer gravdfemti meter ned i
grunnenover flere hunder dekar.Tidligerevar det en sandfuruskogher som over store deler av
Hensmoen. I kommuneplanenfor Ringerikeer arealet for konsesjonsområde
t oppgitt til 431 da.
Uttaket har for Myhrvangsdel foregått siden1954,og det gjenstårenda24 år med uttak av sandog
grusfør nåværendekommuneplanskonsesjonsgrense
er nådd. Oppepå overflaten ble riktignok
dette arealet ryddet for skogi 2016.Sågrensensestydelig i terrenget.
I det private reguleringsforslagetfra JohnMyhrvangASog NorStone ASsom nå foreliggertil høring,
skisserertiltakshaveren dramatiskutvidelseidet 900 da foreslåsgravdut innenfor en 75 års periode.
Det eksisterendeområdet og den eventuelleutvidelsenkallesi sin helhet planområdet, mens
områdenerundt har fått betegnelsen«influensområde». Kommuneplanenfra 1994har en rosa
skravurfor deler av dette planområdet,men kallesda fremtidig uttaksområde.Sammenligneren
kartenefra side 106 i planforslagetmed kommuneplanen, ser en at grenseneikke er
sammenfallende
. Planområdeter blitt noe større, særligi spissenmot nord, men ogsånede mot
Nymoen. Kart- og planforskriftenstiller krav til at kommunensplankartkvalitetssikres, og dette må
absolutt gjøresetter hvert som grenserfor uttak bestemmes.
Planforslagetstiller tilsynelatendeopp to formål med planen alleredei forordet:
1 Ivareta miljø- og samfunnshensyn
2 Sikresand- og grusressursersamt gi rammer for den videre drift av masseuttaket(seside 5)
Under lesningav planenblir det klart at det er rammer for videre drift som det i praksisskalsikres
tilgang til , og dissekrevesså vide som mulig. De verneverdigeområdenerundt Store- og Lilletjern
setter klare grensertil et 100-meters belte, og planforslagettar ingen miljø og samfunnshensyn
utover et absolutt minimum. At sand- og grusforekomstersikresved at de fjernes er et paradoks.
Selvsagtgår de tapt. Dennasjonalepolitikken hengerdessverreetter i Norgepå dette området. Som
vi vet, er de bådesjeldneog har viktige funksjonerfor vannhusholdningen.Svenskenehar forstått
dette og tatt konsekvensenav det ved å leggeskatt på uttak. I dag går en ogsåi Norgemer og mer
over til uttak av pukk og nedknusing.
For ossi Ringerikehar sandfuruskogsmoene
ogsåen avgjørendebetydningfor friluftslivet, noe for
øvrig planforslageter helt klar på. Men at miljø- og samfunnsinteresserivaretasgjennomå fjerne
hele grunnlaget,et innpå 500 da stort friluftsområde som er rangert blant de mest populære i
Hønefoss, er noe dette planforslagetprøver å tåkelegge. Teknikkenbestårbl.a. å leggearealet som
alleredeer ødelagt- altsået krater - sammenmed det nye ønskede uttaksområdetog så vurdere
gjennomsnittetav dette som verdi i friluftsøyemed. Det går selvsagtikke i hop. Det sammegjelder
temaet landskap.Vi presenteresfor mangefjernbilder, f.eks.hvordanser Hensmoenut fra Krokkleiva
når hele planområdeter gravdut i 2090. Påavstandser vi jo nesteningenting.Verdivurderingen
påvirkesog underestimererområdeverdieneslik at de blir konsekventlavere.Slike grep er ogsågjort
for tallene som presenteresi ROS
-analyseni planforslagetskapittel 7. Haddelokalbefolkningenhatt
slike ressursertil å utrede en reguleringsplan(somdet tiltakshaverhar), ville nærperspektivetsom er
på sin plassher, kommet frem - med vekt på nettopp miljø og samfunn. Likefullt står det respektav
lokalbefolkningen, de har sagtfra. Det er bare å lesealle høringsuttalelseneog lytte til dem.

Næringsinteressene
må ikke få bestemme i sakersom dette. Spesielt ikke da området vårt har så
mangealternativemuligheter ogsåfor lignendevirksomhet.Myhrvangselvhar 900 da på Kilemoen
til disposisjontil pukkverksdrift. Der bor det færre mennesker,og støy og støvproblemeter langt
mindre. Likevelvil tiltakshaverutvide den dagligedriftsfasenpå Hensmoen.Her bør
formannskapets
vedtakfra 28.03.2017 om nye driftstider gåskritisk gjennomi sømmene.Vi i
MDGmener det er politikerensoppgavei en saksom dette nettopp å ta miljø- og samfunnshensyn.
Folkskalleve og trives på Hensmoen.Målene er i konflikt, og det er kommunensoppgavegjennom
sitt arealplanarbeidå sikrebrukeres og beboeresinteresser, samt å gi uttaksinteresserforutsigbare
rammer. Friluftsinteresseneer svært viktig da det ikke er andre som sikrer dem. Det er langt flere
menneskersom har nytte av området enn de arbeidsplassenedet dreier segom, 19 er oppgitt for
Myhrvangsdel. Men bare 4 stk arbeidermed uttak, r estensitter i administrasjonensom er lagt til
Hensmoen.Som kjent har Myhrvangvirksomhetmangesteder. NorStone som er en ny regner med
fem arbeidsplasser.Etter vår meningbør ikke nye tiltakshavereslippetil i området.
Konsesjoner så langt gitt for 24 år fremover. Det er faktisk en brukbar driftshorisont i våre dager.Og
nå før videre konsekvensutredning
er foretatt – og den bør gjøreslangt mer grundigenn det
AsplanViakhar gjort i foreliggendeforslag– bør tiltakshaverfå det signaletat drift etter 2040 faktisk
er usikker.Tiltakshavermå ogsåfå forelagt en liste med avbøtendetiltak og de arealbegrensninger
kommunenfinner nødvendigfor å sikre miljø- og samfunnshensyni saken.Arealbegrensingen
må
ogsåsesi sammenhengmed industriområdetpå Hensmoensom fra sin kant setter begrensningerfor
områdetsinnbyggere. Fremtidigbefolkningsutviklingog presspå arealeri Ringerikekrever gode
friluftsområder – med plasstil alle brukere- som er Hensmoensforce! I et 5-10 års perspektiver det
ogsåhøy sannsynlighet for at det vil komme en mer restriktiv nasjonalgruspolitikk.
To andre arealkrevendeprosjekterer ogsåaktuelle og krever utredning. Et forslagom
Landskaps
vernområdeble fremlagt alleredei 1974.Det er igjen kommet opp via UIO gjennomdr.
philos DagHongvei 2017. Områdetvil ha sin kjerne rundt Store- og Lilletjern,men arealgrensenbør
t enkesvid og selvsagtomfatte en god del av de 500 da tiltakshaverønskerseg. Kommunenarbeider
ogsåmed en lokaliseringav en geoparkog et geoinformasjonssen
ter. Beggedele krever opparbeiding
og parkering, f.eks.på noe av arealet som i dag ikke er tatt ut av grustaket. Slikeprosjektertar tid å
realisere,men de ligger snarereinnenfor en 5-10 årsperiodeenn lengre ut i tid og de vil kunnegi
arbeid til minst like mangemenneskersom det grustaketforespeileross.Å sette klarere prinsipper
for etterdriften bør heller ikke utsettesi tid. Dette er ogsånoe tiltakshavervil sette pris på å forholde
segtil nå og ikke oppleveat det dukker opp som overraskelser om 15 år.
Planforslagetpeker selv på manglendeundersøkelserav biomangfoldet på den delen av
sandfuruskogensom ligger i planområdet.Denkan godt inneholdeverdifulle rødlistede arter. Vi vet at
dennedelen er avgjørendefor avviklingav presisjonsorientering der bla. NM er arrangertto ganger.
Områdetbrukesogsåsom demonstrasjonsområder
for skoleri Ringerikeog Universiteti Oslohar
brukt det gjennomen årrekke. Ogsåulike momenter,det som sessom betegnessom et bærekraftig
uttaksregime«innenfor de avsattearealeri kommuneplanen»,og er knyttet til vannhusholdning,
testbrønnerog grunnvannsamt lagringav masserog forsuringtrenger utredning.Konklusjonenblir
derfor at før konsekvenseneer klarlagt,skaldagenskonsesjonsgrense
gjelde.Planforslagetbør derfor
hvile i skuffenog sespå igjen i lys av det som er miljø-og samfunnssidenav saken.

Vedsidenav å visetil generelleprisnipperfor disponeringav grus- og sandressursenenevnt i
uttalelseom Kilemoen,vedlagtunder,vil MDG til slutt påpekeat bærekraftigbruk av
grusressurserbør kommetil en avklaringtilsvarendeden somhar funnet sted i Sverige.Disse
ressurseneer begrenseteog bør brukestil noe annetenn som fyllmassetil betongog asfalt.
Fremtidensbyggerierbør bruke langt mer trevirke. Såledesdannerbådeklima-,
naturforvaltnings- og friluftspolitiskeprioriteringer bakgrunnfor vårt nnspill.
For Miljøpartiet De GrønneRingerike
Kommunestyrerepresenta
nt Knut Arild Melbøe

RingerikeArbeiderpartis høringsuttalelse
på kommuneplanens arealdel
For Arbeiderpartieter det viktig at kommuneplanensarealdelgjenspeilersamfunnsdelen.Tettsteder
som Tyristrand,Nes,Soknaog Hallingbymå ha mulighetertil å voksemed bådebo og næringsarealer
i tillegg til Hønefoss.Vi mener at arealplanleggingen
må ta hensyntil de strukturer som finnes og er
planlagt,slik at vekstenskjer på en kontrollert måte, og at kapasiteteni kommunaletjenester som
må utvidesskjer på en kontrollert måte og kan planleggesi god tid.
Statligekrav til fortetning rundt kollektivknutepunktmå være førende.Vi mener det er stort
potensiale for fortetning i Hønefoss.Arbeiderpartietmener at det må kunnebyggeshøyerei
sentrum,men at det er det viktig å tenke på en helhetlig utvikling som skapergodebyrom selvom
det byggeshøyere.
Det må planleggesfor helhetligeløsningerrundt gang,sykkelveiog kollektivtransport.Byenbør
vokseinnenfra og med en fortet ning av dagensarealerog tillatelse for høyerebyggvil behovetfor
nedbyggingav matjord være lavere.
Dagensopparbeidedegrøntarealerog parker i Hønefossbør videreutvikles,fremfor at nye opprettes.
Petersøyamå tas vare på og det må jobbesmed tilgjengelighet.Kommunenbør ogsåaktivt være
tilrettelegger godemiljøvennligeløsningersom er tilrettelagt for en sosialprofil med felles arealer
bådeute og inne.
Mvh
Mons-Ivar Mjelde
Leder
RingerikeArbeiderparti
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Det vises til planforslaget,lagt ut pähøring,med høringsfrist 25.0g.17.

Innledning
Det er viktig at kommuneplanen legger opp til utvikling i hele kommunen.
Økt bosetting og
næringsutvikling må komme hele kommunen til gode.
må legge til rette for at
innbyggere kan leve gode liv i lokalsamfunn.n.,-og oppleve nærhet
til goae kommunale
tilbud' Kommunen må legge til rette for kommunale arüeiosplasser, så iel som
andre
arbeidsplasser, i hele kommunen.

ko--*"n

Det må i kommuneplflg"s arealdel legges til rette for ballansert utvikling
og en fremtidig
vekst må kanaliseres både til byen og lokalsamfunnene. Kommunestyret
må l*gg. til rette for
at befolkningsveksten ikke bare kommer i Hønefoss.

Innledningsvis vil Senterpartiet påpeke at høringsdokumentet ensidig
bygger på innkomne
innspill' Det kunne vært formålstjenlig at kommunen selv hadde tatt en rããr
aictiv rolle, ved

selv å foreslå både utbyggings
- og næringsområder. Senterpartiet registrerer at den valgte
fremgangsmåten har giort at enkelte lokalsamfunn er tilført ^fä
utbygfrngro-rÀd"r, i forhold
gi eldende kommuneplan.
Dett-e

gir

seg særlig utslag ved at man

til

i svært beskjeden grad legger til rette for ny

næringsutvikling utenfor Hønefoss og omegn.

Jordvern
Senterpartiet mener høringsdokumentet i for stor grad legger til
rette for nedbygging av dyrka
av innspillene omhandler omdisponerìng urrã!*a mark, og seffiaftiet
Tgk llere
mener
Ringerike kommune ikke kan akseptere at dyrka
onrãirpon.r", tíu"iigf"tråI, sett hen
til andre tilgiengelig arealer i Ringerike kommune.

**t

Flere av de innspillene som er tatt med i høringsdokumentet
som berører omdisponering av
dyrka mark, vitner om kortsiktig tenkning og ikke samsvar
med nasjonale føringer eller det
"i til matproduksjon.
som er samfunnstjenlig hva gielder å ha arealer

F

Det vises i denne sammenheng
høringsforslaget.

til Senterpartiets

alternative forlag ved behandlingen av

Lokals amfunns utvikling
Ringerike kommune har definert noen prioriterte lokalsamfunn. Senterpafüetvil presisere
at
selv om man har fremhevet noen lokalsamfunn, skal ikke det være til hinder for utvikling
av
andre områder.
Det bør også i planbestemmelsene giøres endringer slik at man åpner for spredt boligbygging,
der det er hensiktmessig, og ikke kommer i konflikt med andre tungtveiende hensyn.

Avslutningsvis
Ringerike Senterparti viser til sitt alternative forslag ved behandlingen, og ber om at
kommunestyret ser hen til dette ved endelig behandling. Det er ør S""teóafiiet vilefig
at
endelig plan har bredest mulig politisk forankring, for ã skape forutsigbariret over tid.
Med

Leder
Ringerike Senterparti

Høringsuttalelse til arealplan for Ringerike
Ringerike Venstre vil ha grønn vekst og næringsutvikling, nye
arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse, en kompakt miljø - og kulturby,
tettsteder og distrikt det er godt å bo i, leve i og arbeide i.
Vi lever av det naturen gir oss og vi m forvalte ressursene p en
bærekraftig m te. Bærekraftig utvikling handler om velge arealer for
boligutbygging som ikke fortrenger dyrkbar mark. Nedbygging av matjord
er sparke bena under v rt livsgrunnlag, og skal unng s .. Ringerike
Venstre vil styrke jordvernet og stille krav til reetablering av dyrket mark .
Vi må velge arealer for utbygging som tar hensyn til behov for redusert
bilbruk og nærhet til kollektivtransport,, trygge gang / sykkelveier til
skoler, tettsteder og jernbanestasjon.
Ringerike kommune er stort og grønt, har langstrakte områder med
gårdsdrift, åker, fjell, myr, skog og spredt bebyggelse. Dette en del av
Ringerikes kvalitet og kultur. Her må vi være varsomme med fortetting og
akseptere bil som daglig transportmiddel.
Vi må sette klare krav til variert arkitektur, unngå stereotype ferdighus på
flate tomter der ingen gamle flotte trær er beholdt. Nivåforskjeller skaper
variasjon.

Generelle i nnspill:
1. For å hindre nedbygging av jordbruksområder, redusere bilbruk,
øke andel gående/syklende samt styrke kollektivtilbudet til
jernbanestasjon og sentrum skal økt boligbehov først og fremst
dekkes gjennom fortetting i og nær Hønefoss og i og nær sentrum
av de prioriterte tettssteder.
2. Ingen nye boligområder skal etableres uten krav til
gang/sykkelveier og nærhet til kollektivtilbud mot sentrum av
tettsted/by.
3. I den grad store samfunnsinteresser (jernbane/vei) fortrenger
matjord skal denne flyttes til deponier og tilbakeføres til landbruket.
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4. Der det gis anledning til privat ikke-kommersielt masseuttak må det
settes tidsfrist/tilbakeføringskrav for å unngå åpne sår i
landsskapet til evig tid.
5. Viktig med fortetting av eksisterende industriområder, fremfor
oppbygging av nye.
6. Landbruksjord skal fortettes tungt/tett dersom det mot Ringerike
Venstres stemme omdisponeres til boliger .
7. Alle som bor i Ringerike skal sikres nærhet til grønne lunger i by og
tettsted samt kort vei til frilufts- og turområder.
8. Man bør kanalisere investeringer i G/S og annen infrastruktur til de
allerede prioriterte tettsteder før man bygger ut nye.

Konkrete innspill til enkelte av kommunens forslag (følger
nummereringen i konsekvensutredningen):

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nes i Ådal
Fritidsbebyggelse Nes i Ådal. Området egner seg ikke til hytter, til
det er det for verdifullt. Beslaglegger skog av høy bonitet og har en
sentral beliggenhet. Kan under tvil kanskje forsvares til boliger
pga sin sentrale beliggenhet. Foreslår at det utredes videre.Krav
om G/S
Boliger Østsida Nes i Ådal. Det er behov for boliger så sentralt i
Nes. Alt ligger til rette for et godt bomiljø der bilbruk begrenses.
Kan forsvares å beslaglegge skog for dette formålet.
Fritidsbegyggelse Smørhølkollen Ådal. Motsetter oss dette. Ikke i
tilknytning til eksisterende hyttefelt.
Utmarkfiske/reiseliv I utgangspunktet positivt, utredes videre.
Masseuttak Gravlimoen. Vi motsetter oss dette.
Masseuttak Veslesetermoen.Vi motsetter oss dette, bør heller ikke
tillates til eget bruk
Masseuttak. Nord for Nes. Motsetter oss dette. Terrenginngrepet
vil bli svært synlig, nær bebyggelse.
Masseuttak, Lindelia. Motsetter oss dette. Området ligger innenfor
verneplan

10. Masseuttak. Utredes ikke videre
11.Masseuttak. Utredes ikke videre
12. Masseuttak.Utredes ikke videre
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13.Masseuttak. Utredes ikke videre
Hallin g by og Ådal:
14. Buttingsrud camping. Positivt med utvidelse av næring. Noe skeptisk
til masseuttaket på oversiden av veien. Utredes videre.
15.se punkt 14
16. Ringmoen skole. Positivt tiltak. . Utredes videre.
18. Hytter Samsjøen. Greit. Fortetting av hyttefelt med 2 enheter.
21. Boliger Gamle Ådalsvei. Det er søkt om ytterligere 4daa til boliger i et
mindre boligfelt som skal etableres. Dette vil forringe bokvaliteten til
allerede godt etablerte boliger vesentlig. Skog av høy bonitet. Bygger
ned buffersonen mot dyrket mark. Motsetter oss dette.
26. Masseuttak Djupdalsmoen, Sokna. Anbefaler at uttaket utvides. Stor
nasjonal verdi/kvalitet.Bør utvides for å hindre åpning eller utvidelser av
andre uttak med større natur/friluftsverdi.
Heradsbygda
27. Boligbygging Bålerud/Oppenåsen BC
Det settes som et absolutt krav til at et godt kollektivtilbud til/fra
jernbanestasjon/sentrum er formelt avklart med rett instans før planen
ev. utredes videre på et senere tidspunkt . Må sees i sammenheng med
områdeplan for Hønefoss.

Haug sbygd og Åsa
Boligbygging i Haug stiller i samme kategori som Heradsbygda, avventer
gode kollektivløsninger til jernbanestasjon/sentrum og områdeplan
Hønefoss. Det kan vurderes et unntak for Åsa som har ny skole. Vi har
valgt å kommentere kun to forslag, hvorav ett positivt.
43. Boligbygging Nedre Klekken gartneri. Vi motsetter oss dette. Arealet
ønskes først og fremst videreført som gartneri, er dette ikke mulig bør
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eiendommen selges eller leies ut som jordbruksareal til nærliggende
bønder som kan drive det som tilleggsareal.
46. Østre Berg/Klekken Økogrend . Alternative og miljøriktige bygge-, boog leveformer med fokus på miljø er en ønsket utvikling. Det faktum at
store deler av arealet skal være felles tun med parseller for egen
matproduksjon gjør at vi vil støtte viderebehandling av tiltaket.
Kommunen har frarådet utbygging av eiendommen i sør, støttes.
Hønefoss
56. Heen Sand. Utvidelse av masseutttak
Vi er sterkt imot en utvidelse.
60. Spenncom,Hensmoen utvidelse av næringsanlegg for produksjon av
jernbanesviller. Vi støtter den beskjedne utvidelse det nå er søkt om.
Dette er en utvidelse av et eksisterende næringsområde og har få
negative konsekvenser. Beslaglegger ikke jorbruksareal, kun skog av
middels og lav bonitet.
65 Masseuttak Eggemoen
Vi motsetter oss dette på grunn av natur og kulturverdier.
70 Kilemoen. Motsetter oss enhver søknad om videre utvidelser
72 Sentrumsformål Hønengata positivt
75 Boliger Ve, motsetter oss dette, jordvern
76. Boliger ved Veien skole. Motsetter oss dette pga jordvern, fulldyrket
jord i sammenheng med større jordbruksareal
77. Kilemoen nord
Vi motsetter oss enhver søknad om videre utvidelser fremover på det
sterkeste. (Vi berømmer administrasjonens sterke innsats for å få
stanset uttak gnr/bnr 52/1 til tross for at Fylkesmannen i 2015 opphevet
Ringerike kommunes vedtak om midlertidig stans).
80. Boliger Tandberg. Motsetter oss dette. Dyrkbar jord,lang vei til
tjenestetilbud, sårbare arter.
82. Boliger Trygstadveien. Motsetter oss dette. Kulturminner, usentralt.
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94. Boliger Kindsåsveien. Settes som vilkår at jorden tilbakeføres
landbruket.
95. Vælerenveien Tyristrand. Motsetter oss dette, ikke i tråd med ønsket
utbygging av Tyristrand.
97. Boliger Ask Sentrum. Ikke i tråd med ønsket utbygging på Ask.
Settes uansett som vilkår at området med dyrket mark tas ut av planen.
For øvrig slutter vi oss til følgende uttalelse i høringsutttalelse fra fra
fylkeskommunen av 23/8:
”Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere m støtte opp
om skape et godt kundegrunnlag for Ringeriksbanen for sikre at
banen n omsider realiseres. Kommunen m derfor prioritere boligvekst
rundt stasjonen / Hønefoss sentrum. Fylkesutvalget frar der følgelig at
det pnes opp for nye store boligomr der i Haugsbygd og Heradsbygda i
denne kommuneplanrevisjonen. Fylkesutvalget anbefaler at behov for
nye boligomr der i tettstedene kan vurderes etter at omr deplanen for
Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og
transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering
av kommuneplanen etter at omr deplanen er vedtatt for sikre en god
arealutvikling samlet sett for kommunen ”

Hønefoss 9/9 2017
På vegne styret av Ringerike Venstre
ved Anita Ulvseth og Marianne Wethal
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Fra: Martin Amundsen[martin.amundsen@hotmail.com]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: RagneMarthe[ragnemarthe@hotmail.com]
Sendt: 23.08.201713:07:51
Emne: Merknadtil kommuneplanens
arealdel
Vedlegg:
Hei.

Viser til min tidligere merknadinnlevert ved åpenkontordagplankontoret17/8-17.
Jegvil ogsåtilføye følgendekommentarer
:

Plankartetviser at min og naboenstomt ( Engensvei 2 og Benterudgata5, 3511 Hønefoss)
delvis er planlagtregulertsomparkeringsplassfor RingerikeRådhus.
Dette er selvfølgeligsværtlite ønskeligfor våresdel, og jeg ønskerat våretomterregulerestil
boligformål slik som de brukesi dag.

Med tankepå hvordanfremtidensHønefossskal være,kan jeg ikke se hvordandet er
hensiktsmessigå rive husog eksproprieregrønne,fine boligtomtertil fordel for
overflateparkeringsåsentralti byen.
Det striderogsåmot all miljøtenkningog ønsketom flere myke trafikanter,i motsetningtil
biler, i sentrumfremover.

Med vennlig hil sen
Martin Amundsen
Engensvei 2, 3511 Hønefoss
Tlf: 926 87 588

Fra: FrodeAndresen[frodeandresen@outlook.com]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no
[fmbupost@fylkesmannen.no]
Sendt: 25.08.201715:57:50
Emne: Merknadertil kommuneplanens
arealdel-Klekken gartneri.
Vedlegg:
FrodeAndresen
Borgergata3
3514Hønefoss
RingerikeKommune
Areal og byplankontoret
Pb. 123,Sentrum
3502 Hønefoss

Sendtvia E post:postmottak
@ringerike.kommune.no
Klekken25/8/2017
MERKNADER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KLEKKEN GARTNERI
Jegviser til forslagtil revidert kommuneplansom er på høringmedfrist 25/8/2017.
BAKGRUNN:
RingerikeKommunehar stilt segpositivetil å byggeut Haugsbygd medboliger.Dettei lys av
dentiltenkte veksteni innbyggertallifbm byggingav Ringeriksbanenog ny E16 mot Oslo.
Somet resultatav dettehar en rekke prosjekterteutbyggingsområder
blitt dratt frem i lyset
igjen ,etterat de tidligere har fått avslag/ligget på vent pga jordvernmm.Ett av disse
prosjekteneer utbyggingav Klekken gartneri.(somer LNF områdemedA klassifisertjord)
Det er alleredeomregulertog igangsattto prosjekteri umiddelbarnærhet.(Klekkenhagen
og
NedreKlekkenhagen,somogsåer A klassifisertjord).Andrestederi Haugsbygder flere
tilsvarenenedbyggingerav dyrkbar mark igangsatt.KlekkenGartneridrives idag ,på en
utmerketmåte,avfamilien Chaudhryog sysselsetter5 personer.Deønskerå fortsettedriften
og har utvidet medsaueholdog tenkerpå å utvide videre medproduksjonav andrematvarer.
FAKTA:
KulturlandskapetKlekken ligger ca 7 km fra Hønefossjernbanestasjon,og
ca 10 kilometerfra
tiltenkt evt ny E16.Kjøretidenfra Klekken til Hønefossstasjoner er mellom 12 og 18
minutter,altettertrafikkforhold.Kjøretidtil påtenktny E16 er mellom 15-21 minutteralt etter
trafikkforhold.Tideneer gjort av undertegnede.Veien
fra Klekken til Hønefossbelastesav opp
til 600 biler i timen(inkl tungtrafikk )og fører rett nedtil en av Norgesmestkøutsatte
gater(Strandgata
medHønengataog Kongensgate).
KulturlandskapetKlekken ,ligger sydvestvendtog har optimaledyrkningsforholdfor
landbruk.
Hele dyrkningsområdethar A KLASSIFISERT JORDog er LNF område.
VERDEN blir varmereog matproduksjonenblir vanskeligereå opprettholdei de største
deleneav den.
JORDA har idag en befolkningpå 7 mrd mennesker.Dette
skal ifølge prognoseneøke til 13
mrd i løpetav 25 år.

800 MILLIONER MENNESKERSULTER idag.Om 25 år tror man2 MILLIARDER
MENNESKERSULTER.
MINST!! Dette som følge av meretørkeog befolkningsøkning.
1 KVADRATMETER dyrkbar jord på KLEKKEN gir ernæringtilsvarendeminst 1 brødpr
år.
En evt omreguleringav Klekken gartnerivil gi et potensielttap på oppimot25000BRØD PR
ÅR.
Dette,da jorda er A klassifisert.
Det er et tosifret antall utbyggingsplanerav dyrkbar jord i Haug.Dettetil trossfor at
Kommunalog Moderniseringsdepartementet
i vedtak7 april ,slo fast at flere boligfelt i
kommuneplanenfor KrakstadmarkaIKKE kan omdisponerestil boliger pga behovetfor vern
av A klassifisertjord.
Krakstadmarkaer et tilstøtendeområdetil Haugsbygd/Klekken.Itillegg mentedepartementet
og Fylkesmannenat kommunenhar storetomtereserveri meresentrale,godkjente
byggeområder.De
påpekteogsådet betydeligefortettingspotensialet
Hønefossby har.Dette
sammenfallermedundertegnedes
observasjoner.Undertegnede
kjennerhver enestegateog sti
i Hønefossog omegn.
Det er enorme mulighetertil å byggeut her først,førmantar av LNF.
SSB forventeren befolkningsveksti Ringerikepå ca 200 personerpr år fram mot 2040.Disse
beregningeneer foretattetterat Ringeriksbanenog ny E16 kom inn i NTP.
Den førsteforsinkelsenav disse prosjekteneer dessverrealleredeet faktum og sentrale
personer
i kommuneog statvirker pessimistiskemhp byggestart.Samtidig
er byggetakteni Ringerike
STOR.
Dette sammenfallermedet boligsalgsom stuper36 prosentde siste2 månedene( pr 25/8/17).
Og Østlandetfaller mest.
Skolensom Klekken sognertil,Vang, har samtidigsprengtkapasitetensin.IfølgeUdir har
Vang skoleen kapasitetpå 340 elever.Dagens
elevtall er 356.Veden evt utvidelseav skolen
er det vanskeligå seat dyrkbarmark ikke vil bli berørt.
KONKLUSJON :
KLEKKEN GARTNERI MÅ IKKE OMDISPONERESfra jordbruksarealtil boligformål.
Begrunnelse:
1) Gartnerieter et LNF områdemedA klassifisertjord.
2)En utbyggingvil danneviderepresedensfor andreLNF områder.Mangeområderer allerede
tapt.
3)Grunnlagetfor utbyggingi slik stor skalaer ny Ringeriksbaneog E16.
a) detteprosjektetligger i løselufta
b)Klekkenligger for langt unnatrafikknutepunktenei disseprosjektene.
4)En utbyggingpå Klekken vil generereflere hundre(flere tusenom flere områder
omreg.)bilbevegelser
ekstradaglig.Detteigjen medførerendastørrekøeri et Hønefosssom
har levd i et "køhelvete"i 40 år.Folkpå bygdakjører bil!.
5)Det er lett å finne alternativetomter i nærhettil sentrumav Hønefoss.
6)Boligbyggingapå Ringerikeer allerededimensjonertfor de kommende10 års vekstifølge
SSB.
Skal det byggesmå det byggespå steingrunn/kratt/industriområder.
7)Skolekapasiteten
på Vang er alleredesprengt.
8)KlekkenGartneriblir idag drevetpå en utmerketmåteav familien Chaudhry.
De sysselsetter5 personerog har planerfor videredrift.

9)OG IKKE MINST.....................Ringerike
er et lite stedi verden,mener tilgodesettmedden
beste
Jordapå kloden.DenmestkjenteRingerikingener Ringerikspoteten.Ikke
tilfeldig.
Om 30 år er det endamerevann og matmangelenn idag.Om30 år vil 2 milliarder
mennesker
kunnegå sultnetil sengshver dag.Barnebarna
våreskan IKKE SPISEBETONG.
Ringerikeer ogsåen del av verden!!
TIL BESLUTTNINGSTAKEREi kommune/fylke/stat;
VÆR VISJONÆRE
Velg BRØD FORAN BETONG
Velg KULTURLANDSKAP FORAN CASH.
Hilsen
FrodeAndresen

Kopi:fylkesmanneni Buskerud
fmbupost@fylkesmannen.no

Få Outlook for iOS

Fra: Kjell Baug[kkb@ringeriks-kraft.no]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: 'HanneBaug'[bauhan@live.no];per.strande1
@gmail.com[per.strande1
@gmail.com]
Sendt: 23.08.2017 11:18:39
Emne: Kommentarertil kommuneplanens
arealdel
Vedlegg:
Ringerikekommune
Areal- og byplankontoret
Det visestil kommunensnettsider hvor kommuneplanensarealdeler lagt ut til høringetter første gangsbehandlingmed svarfrist 25.8.2017.
Undertegnedeer berørt av planenved at deler av vår eiendom Gnr/bnr 97/1 er foreslått disponerttil boligformål.Dette gjelder områdetsom er omtalt som
B_F12i kommunedelplanenfor Krakstadmarka.Vi er positivt til og støtter dette forslaget.
OmrådeB_F12var det knyttet innsigelsetil. Kommunaldepartementets
har på nåværendetidspunkt ikke godkjentat feltet B_F12omdisponerestil
boligformål,jf departementetsbrev av 7.4.2017.Departementetviser imidlertid til at det er naturlig å vurdere feltet B_F12(og B_F8som heller ikke ble
godkjent)i forbindelsemed kommunenspågåendearbeid med revisjonav kommuneplanensarealdel.Departementetvisertil at ved dennerevisjonenkan
arealeneB_F12og B_F8vurderesut fra et helhetlig behovfor nye utbyggingsområderi Hønefoss.
Kommunestyrethar ved første gangsbehandling lagt nevnte områderinn i ny arealdeli tråd med kommunensønskefor kommunedelplanenfor
Krakstadmarka,et forslagsom støttesfra undertegnede.
Utbyggingav Krakstadmarkaer et viktig ledd for å leggetil rette for veksteni Hønefossog utvikle byen på beggesider av Storelva.Krakstadmarkaer viktig
for å kunneutvikle sentrumsnæreboområdermed miljøvennligetransportløsningersom kommuneplanenforutsetter. Med den foreslåtte gang-/sykkelbro
fra Støalandettil Ringeriksgata,vil det væreca 900 meter å gå/sykletil idrettsanleggenei HønefossIdrettsparkog ca 1 700 meter til byenssentrum (Søndre
Torv)fra arealenei B_F12.Tilsvarendevil det være ca 1 800 meter å gå/sykletil den nye skolenpå Eiklinår den foreslåtte broen Eikli til Sjongslunden er
bygget.
I arbeidet med kommunedelplanenfor Krakstadmarkable det gjort en rekkeanalysersom viser at områdeneB_F12og B_F8er avgjørendefor å skaffeen
tilfredsstillendeøkonomii utbyggingenav Krakstadmarkas
nordlige planområdesett i lys av de infrastrukturinvesteringenesom vil følge.Uten disse
områdeneinne i planenevil mulighetenfor å realiserede 250 -300 boenhetenesom ligger i Krakstamarkanord bli sterkt svekket.Å ta med B_F12og B_F8vil
dermed værei samsvarmed Kommunaldepartem
entets føringer om å se disseområdenei sammenhengmed revisjonav kommunedelplanensarealdel.

OmrådetB_F12utgjør i overkantav 30 mål dyrka mark. Vi ønskerå peke på at i 1999ble hele området fra Vesternbakkentil Tandbergavsatttil fremtidig
boligformål, samletca 900 mål. Det er dette området som i planarbeideter omtalt som Krakstadmarka.Denneomklassifiseringenvar i tråd med gjeldende
JAV.(JAVenklassifisererområdet til C som er definert som områdemed mindre sterkelandbruksinteresser).Av disse900 måleneble områdenefra
Støavangentil Vesternbakken,ca 180 mål, tatt ut av opprinneligplan og er tilbakeført fra boligformåltil LNRF.Dette skjedde ved førstegangsbehandling
av
kommunedelplaneni 2012etter anbefalingfra styringsgruppenfor kommunedelplanenfor Krakstadmarka.Av dissetilbakeførte områdeneer ca 35 mål
dyrket mark. Dette innebærerat å omdisponereB_F12til bolig ikke gir nedbyggingav dyrket mark i forhold til når planarbeidet startet i 1999og den JAV
som gjaldt bådeda og gjelder nå.
Avslutningsvisvil vi visetil at bådeFylkesmannenog departementethar i sin begrunnelsefor ikke å godkjenneB_F12til boligformål bl a vis til at «….destore
sammenhengende
jordbruksarealeneøst for Krakstadmarkamå forbeholdesmatproduksjon….»Dette er en faktabeskrivelsesom for områdeB_F12ikke er
korrekt når kommunedelplanenfor Krakstadmarkaer realisert.B_F12vil da liggesom et avgrensetområde omkransetav boliger og høyeskråninger.I en
eventuell videre dialogmed fylke og stat vedrørendekommuneplanensarealdel,bør dennefaktabeskrivelsenkorrigeres.
Vi imøteserden videre behandlingav saken.
Med vennlighilsen
Hanneog Kjell Baug
Gnr/brn 97/1
Tlf 917 91 805

RingerikeKommune
Postboks123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 22.08.2017

OmreguleringLisletta
Tilbakemeldingpå Kommuneplanensarealdel
Vi bistår LarsButtingsrudi forbindelsemed det innspillet han har gitt til Kommuneplanensarealdel og som
er sendt inn som innspill 80.
Vi registrereri Planbeskrivelsen
med konsekvensutredning
at dette området ikke er medtatt og vil gjerne
kommemed kommentarertil grunnlagetfor den konsekvensutredningenav innspillene som er gjort da den
etter vår oppfatninger gjort på feilgrunnlag.
Generelt:
Fradette brevet ble sendt inn i januar 17 så registrerervi at veien over til Lislettaer tatt inn på kart samt at
det har tilkommet ett enormt område inntil vårt områdemed hensynsoneFriluftsliv, se utsnitt under. Vårt
områdeer markert med rød ring på utsnittet og liggerinntil den foreslåtte veitraseenog den foreslåtte
hensynsonen.
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HensynsoneH530:
Områdethar, unntatt de sammenhengendejordene, potensialesom et stort bynært utbyggingsområdei nær
tilknytning til Hønefosssentrum.
Sidenkommunenønskerstørre vekst,vil utvikling her kunnebli effektiv utbygging,langt utover det en bl.a
kan få direkte i sentrum,der eiendomsforholdeneog arealbrukener komplisert.
Det foreslåtte friluftsområde(H530_)må derfor etter vår oppfatningtas helt eller delvisut. Innimellomde
potensielleutbyggingsområdene
innenfor kommunedelplanKrakstadmarkaer det og vil det fortsatt bli store
naturområdermed sammekvaliteter som dette. Dette området er heller ikke benyttet i særlig grad som
friluftsområde i dag.
Om det skalinn som soneså vil det båndleggestore deler for utbyggingog må i det minste reduseres
betydelig.Gir en området en slik signaturer det stor sannsynlighetfor at dette vil hengemed over sværtlang
tid.
Saksfremleggetsvurderingeromkring lokalisering,infrastruktur og behovmener vi derfor er direkte feil.
Konklusjonenbør derfor heller bli at hele området vurderessom et byutviklingsområdeog at delområdenevi
har foreslått blir tatt med i kommendearealplan frem til år 2030.
Ny veg til Lisletta:
Når det gjelder den foreslåtte vegenfra Krakstadmarkasyd og til Lislettaså må veitrasemot et nytt krysspå
Lislettatilpassesog optimaliseresi forhold til dagensarealerslik at veien får en optimal linjeføring.
Vi er positiv og åpen for alle løsningerher og vil ikke protesteremot den viste traseen,men kun gjøre
oppmerksompå at dette avvikerfra det forslagetvi har diskutert med FossenUtviklingog det som nå er
foreslått i Kommuneplanen
.
Konsekvensutredning av forslag 80:
Vi mener videre at den konsekvensutredningen
som er utført av COWIASinneholderen rekke feil fakta som
gjør at COWIASfeilaktig faller ned på en samletnegativvurderingbasertpå feilaktige/mangelfulle
innsatsfaktoreri konsekvensutredningenog ønskerderfor å gi noen utfyllende kommentareri forhold til de
vurderingenesom er gjort av COWIi dette dokumentet.
Kommentareneer gjort etter sammenummereringsom i Cowisoppsett.
Kriterier
Forhold til
overordnedeplaner

Vurdering/ begrunnelse-COWI
Ikke fortetting eller i tilknytning
til eksisterendeboligområder
med tilhørendeinfrastruktur.

Vår kommentar
FossenUtviklingAS(FU)har varslet oppstart på
ny veitraseinn til nye områdersom er under
planleggingog denne er vi positiv til og ser at
den er tatt inn på plankartet.
Det er derfor ikke riktig at området ikke er
tilknyttet eksisterendeboligområdermed
tilhørendeinfrastruktur.
Vedtatte kommunedelplanKrakstadmarka
leggeri tillegg opp til en veiforbindelse
gjennomde innspilte områdeneog som
knytter Krakstadmarkaopp mot Lislettaog FV
241.
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Kriterier
Tekniskog sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Landskapsbilde

Vurdering/ begrunnelse-COWI Vår kommentar
Ikke i tilknytning til eksisterende Det er derfor ogsåfeil at området ikke kan
infrastruktur. Må etableres.
tilknyttes til eksisterendeinfrastruktur og at
dette må etableresved utbyggingav de
innspilte områdene.Infrastrukturenvil
etableressom følge av utbyggingi
Tanberghøgda.
Veientil Lislettakan fungeresom en samleveg
for de innspilteområdene,og kapasitetenpå
veien vil trolig være sværtgod og må i tillegg
sespå som en avlastningsveimot Oslosiden
for den foreståendeutviklingenav
Kragstadmarka
.
Områdetlengstøst grensermot
Hadelandsvegen,
mensområdet
vest ikke liggeri tilknytning til
veg.
Områdetøst liggerpå den flate
delen av Tandbergmoen,hvor
det er landbrukog spredt
bebyggelsesom dominerer.
Tett boligbebyggelsevil bryte
med disseomgivelsene.
Områdetvest liggeri mer
småkupertlandskap,nærmere
planlagtbebyggelsei
Krakstadmarka,og bør sesi
sammenhengmed planer for
Krakstadmarka.

Trafikksituasjonenvil bli løst ved påkobling på
Lislettai planenetil FUmed tilfredsstillende
sikt og kryssløsning.
Vi er enigei at innspillet må seesi
sammenhengmed utbyggingi Krakstadmarka
,
noe de ovenståendemomenter ogsågjør.
Vi er ogsåenigeat det ved en utvikling av de
innspilte områdeneså bør det tas hensynfor å
ikke bryte landskapsbilde.
Dette tar ogsåkommunedelplanenfor
Krakstadmarkainn over seg.
Vi kan ikke se at en utvikling her trenger å gi
«noe negativlandskapsvirkning»,
det kan i
tilfelle tas med tilsvarendei en ny
kommunedelplan,og/eller ved regulering.

Naturmangfoldog
vassdrag

Bekkeri det vestligsteområdet.
Fleresårbarearter er registrert i
områdene.

Det er ikke naturlig å byggened bekkeri
området, bekkedragenebør fremdelesvære
intakte som en del av de naturlige
grøntdragenesom brer segi området.
Områdeter så stort at en uansett ikke ser for
segbyggened hele arealet.

Kulturmiljø

Kongevegenmed uavklart
vernestatusgår gjennom
området.

Kongevegenblir behørigbehandletved
reguleringslik den ogsånå behørigblir
behandletved detaljreguleringav veien til
Lisletta.

Jord- og
skogressurser

I hovedsakskogav høgbonitet.
Dyrkbarjord.

Det er riktig at skogenhar høy bonitet men
den er lite dyrkbar.

Folkehelse/ bomiljø /
nærmiljø / friluftsliv /
barn og unge /
universell utforming

Ca.3-4 km til skole,barnehage
og diversetjenestetilbud.

Det er regulert ny barnehagei reguleringsplanenTanbergliaog etter det vi erfarer er det
vedtatt at ny barneskolei Ringerikeskal
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Kriterier

Vurdering/ begrunnelse-COWI Vår kommentar
utredes i området Tanbergmoen,dvs i
umiddelbarnærhet til det innspilte området.
Kollektivtilbudlangs
Kollektivtilbudvil kommetil området som en
Hadelandsvegen.
konsekvensav utbyggingenav Tanbergliaog
Tanberghøgdaog trolig automatiskkomme til
det innspilteområdet som en følge av veien til
Lisletta.
Klassifisertsom B-områdei
Planeni Krakstadmarkaer at deler av området
kartleggingav bynære
friluftsområder2014.
blir bevart som friluftsområdesamt at
området ytterligere blir tilrettelagt for
friluftsaktiviteter ved utbygging.De innspilte
områdenevil kunneforholde segtil det
samme.

ROS

Ingenkjente forhold

Samletvurdering

Ikke i tilknytning til eks.
boligområder/ infrastruktur.

Vi mener den samletevurderingener feil da
den etter vår vurderingikke er basertpå den
faktiskesituasjoneni området.

Beslagleggerskogog dyrkbar
jord.

Byggegrunnener i hovedsakligskogbunnsom
har høy bonitet men som er lite dyrkbar.

Fleresårbarearter er registrert.

Områdetligger for øvrigattraktivt til i forhold
til rekreasjonsområderog liggerbåde solrikt
og bynært med kun en liten gå-etappe på 3,5
km ned til sentrum og 2,5 km til
handelssentrenei Dalsbråten.

Ca.3-4 km til skoleog diverse
tjenestetilbud.

Vi ber om at våre innspill gjennomgåsog vurderespå nytt og at konsekvensutredningen
rettes opp i forhold
til våre innspill og at prosjektet flyttes over til punkt 5.6.1 i Planbeskrivelsen.
Med vennlighilsen
FokusRådgivningAS

JanMyrlund
Mobil : +47 90 55 25 95
E-post : jan@fokusraad.no

KOPI:
-

LarsButtingsrud
FossenUtviklingASv/ FrederikSkarstein/Bjørn Leifsen
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Kristin BjerkestrandEidog Tor Eid
Borgergata1
3514 Hønefoss

Ringerikekommune
Areal- og byplankontoret,
postboks123, sentrum,
3502 Hønefoss
Sendtvia e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Haugsbygd,23. august2017

Bærekraftigutvikling for utbyggereller innbygger?
M erknadertil kommuneplanensarealdel
Vi viser til forslaget til revidert kommuneplansom er ute på høring med høringsfrist25. august
2017.
Sombeboerei Haugsbygder vi både overrasketog sterkt kritiske til at kommuneni planforslaget
ser ut til å være positive til en betydelig omdisponeringav dyrka og dyrkbar mark til fordel for
boligbyggingi bygda vår. Planene åpner for rundt 1000 nye boenheter og en fordobling av
innbyggertalleti Haugsbygd.
Utbyggingsvolumet
, og konsekvensenedette får for bomiljøenei et lite bygdesamfunn
, er etter
vår vurderingmangelfulltutredet. Forslagetser ogsåellersdelvisut til å værebyggetpå sviktende
faktagrunnlag,og er dessutensterkt i strid med både nasjonal jordvernstrategi,overordnede,
vedtatte føringerfor samordnetarealog transportplanlegging,samt vedtatt politisk plattform for
BuskerudFylkeskommune
.
Når kommunenstår overfor en stor infrastrukturutbyggingmed Ringeriksbaneog ny E-16, har ikke
kommunen råd til å bruke av «omdisponeringskvoten
sin» til boligbygging.
Kommunenhar som planmyndighet,gjennomplan og bygningsloven,fått bådemakt og ansvartil
å fremme en bærekraftigutvikling til bestefor den enkelte,samfunnetog framtidigegenerasjoner.
Vi krever at Ringerikekommunetar dette ansvaret og sørgerfor at utviklingenskjer innenfor gitte
nasjonaleog regionale, rettslige og politiske rammer.
Ennærmereredegjørelsefølger nedenfor.

Omdisponeringav dyrka mark til boligformål strider mot nasjonaleog regionaleføringer
Det er ikke mer enn drøye4 månedersidenKommunal- og moderniseringsdepartementet
i vedtak,
7. april slo fast at boligfeltene B_F8og B_12 i kommunedelplanen for Krakstadmarkaikke kan
omdisponerestil boliger. Fylkesmannennådde dermed frem med sin innsigelsetil kommunens
plan. Departementet la vekt på at områdene innebærer omdisponeringav dyrka mark av god

kvalitet og at kommunen har en stor tomtereserve i godkjente byggeområderog et betydelig
fortettingspotensiali Hønefossby!
a) Nasjonaljordvernstrategi
Kommunen har et betydelig ansvar for oppfølgingav nasjonaljordvernstrategiav 8. desember
2015. Vi forutsetter at kommunens administrasjon både er kjent med jordvernstrategienog
Landbruksdepartementets orienteringsbrev datert 8. mars 2016 til kommunene. Skal
jordvernstrategiensmål om å reduserenasjonalomdisponeringfra 6000dekarpr. år til 4000dekar
pr. år innen 2020 nås, må kommuneneikke bare unngåomdisponeringav nye arealer,men i stor
grad tilbakeføretidligere omdisponertedyrkingsarealertil jordbruk dersomdisseikke alleredeer
nedbygd. Ringerikehar matjord av sværthøy kvalitet, høyereenn store deler av distrikts-Norge.Vi
mener derfor at Ringerikehar et særligansvarfor å byggened mindre enn den promillen som rent
teoretisk ellers kunne byggesned her i kommunen.
b) Buskerudsjordvernspolitikk
Vi forutsetter ogsåat både administrasjonenog de folkevalgteer kjent med, og retter seg etter
Buskerud Fylkeskommunesvedtatte jordvernpolitikk, jf. politisk plattform for Buskerud
Fylkeskommuneav 17.september2015 punkt 4.2 underpunkt7:
«Nullvisjonfor tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket og
dyrkbar jord skal ikke være tillatt . (vår uthev.) Det åpnesfor særskiltpolitisk behandlingnår det
gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbyggog infrastruktur for å drive skogsdriftog
matproduksjon.Ved unntak knyttet til kritisk infrastrukturutfordringer skal det erstatningsjord
etableres.»
Vi forutsetter videre at dissedokumenteneer en del av saksgrunnlagetnår sakenfremleggesfor
de folkevalgte.

Knutepunktutvikling
Det er både forventet og ønsket at ny E-16 og Ringeriksbane skal føre til økt tilflytning og
befolkningsvekst på RIngerike. Kommunen må i sin planlegging forholde seg til statlige
planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
. Regjeringen forventer i
planretningslinjeneat kommunenesikrer høy utnyttelse rundt kollektivknutepunkt,tilrettelegger
for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og
sykkelforbindelserav høy kvalitet. Det er også forventet at potensialet for fortetting og
transformasjonutnyttes før nye utbyggingsområdertas i bruk.
Utvikling bør derfor skje innenfor en radius på ca 2 km fra de sentrale trafikknutepunktene.
Haugsbygdligger vesentliglenger ut. Folk flest vil ikke gå ellersykle til sentrum/togstasjonenfra
Haugsbygd.

Bo- og nærmiljø
Forslagettil kommuneplanåpnerfor rundt 1000nye boenheterog en fordoblingav innbyggertallet
i Haugsbygd.Det leggesi planen opp til en høy utnyttelsesgradmed 4 boenheter pr daa. En slik
utnyttelse vil i de fleste deler av bygdabryte med dagensboligstruktur og -størrelse.Det er viktig
for oss som innbyggerei bygdaå ta vare på de kvaliteter bygdahar med kombinasjonenmarka,
landbruk, kulturlandskapog boligområdermed luft rundt boligene.Det er grunnen til at vi har
bosatt ossher og ikke i et bysentrum.
Med 1000 nye boenheter og et anslag på 2600 nye innbyggere vil det bli en dramatisk
trafikkøkning.Veisystemeti Haugsbygder ikke dimensjonertfor dette. Vi kan ikke se at det er tatt
høyde for dette i planen. Veiene går i stor grad langs dyrka mark. Utvidelse av veikapasitetvil
dermed ogsåtrue jordvernet.

Skole
Vangskolehar en kapasitetpå 340 elever.Kapasitetener alleredesprengtmed dagens356 elever
(kilde Udir). Det er i forslaget til revidert kommuneplanikke redegjort for hvordan behov for et
potensielt behov for dobling av kapasitetenskal løses.Det er vanskeligå se hvordanen utvidelse
av Vang og Haugsbygd skoles skal løses uten at det går utover dagens uteareal eller
omkringliggendedyrka mark.

KlekkenGartneri, B 19
Somnabo til Klekken gartneri er vi spesieltkritiske til forslagetom omdisponeringav dette
jordbruksarealettil boligbygging.Områdeter et godt landbruksarealog det er i dag er
gartneridrift på eiendommen.Nabolagetrundt gartneriet har i dagca. 40 innbyggere.
Grunneier/forslagsstillerønskerat et arealpå 22 daaavsett es til eneboliger.Hanhar også tidligere
forsøkt å få dette inn i kommuneplanen.Vi er kjent med at det nå skal være inngått en opsjonseller salgsavtale med en utbygger, og at utbyggerenav profitthensynhar ønskeom en langt høyere
utnyttelse enn eneboliger.
Dersomdet i tillegg åpnesfor boligbyggingpå KlekkenGartneri, med en utnyttelse på 4
boenheterpr daa, betyr dette at det åpnesfor større komplekser, eksempel 44 stk 2mannsboliger,22 stk 4-mannsboliger,eller 7-8 stk leilighetsbyggmed 12 leiligheteri hver. Vi ser
med stor bekymringpå den type bebyggelseog utnyttelsesgradkommunenfaktiskgodkjenner
for utbyggerne.
Med den alleredeiverksatteutbyggingav Klekkenhagen(34 enheter)og utbyggingi Nedre
Klekkenhagen(12 enheter), vil vårt nærområdei løpet av kort tid få 46 nye boenheter, eller 120
nye innbyggere. Dersomdet i tillegg åpnesfor boligbyggingpå KlekkenGartneri, med en
utnyttelse på 4 boenheterpr daa, som kommuneplanenbruker som utgangspunkt,tilsvarer dette
88 enheter. Med 2,6 beboere pr bolig utgjør dette ytterligere ca 230 beboere, totalt 350 nye
innbyggere.
Med plan om ytterligere utbyggingav Klekkengartneri til boligformål,vil dette lille området gå
fra "et rolig, landlig boligstrøk"til et tettsted. Dette vil ødeleggedet flotte kulturlandskapet vi
har rundt oss.Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et rolig og godt boligstrøkog mener
denne type fortetting med store boligmaskinervil føre til en vesentligforringelsebådeav vår
bokvalitet og for våre eiendommer.

Vi krever at kommunent ar hensyntil eksisterendebeboere/miljø,og ikke godkjenner bebyggelse
som vil føre til en vesentligfortetting .

Hilsen

Kristin BjerkestrandEidog Tor Eid

Kopi:Fylkesmanneni Buskerud(fmbupost@fylkesmannen.no
)

Uttalelse i forbindelse med kommunedelsplanenshøringsrunde.
Sak46, g.nr /b.nr 103/4, Bånntjernvegen19, 3414Hønefoss
Konklusjon
Vi anmoderom
at prosjektet blir tatt ut av LNF-kategorienog fremføressom
eiendomsmessig
helhet (konf Nerbytunet)
at søndredel blir medtatt med reduksjonfra 7 til 5 eneboliger
at prosjektetsmangepositiveog tidsnødvendigeaspekterblir fremhevet
med signaleffektog senerebehandlinger/instanserfor øye.
Nedenforer disseanmodningerbegrunnet.

Innledning
Den nylig ferdigstilte konsekvensanalysen
tilknyttet kommunedelsplanener
preget av travelhet og stort presspå kommunaleplanleggere.Denmer
generelledelen av høringsutkastet,og særligpkt 6.6.3,som tar for segområdet
Haug/Klekken
, har vi ingentingå si på.
Innleidekonsulenterhar i første omgangbehandletvårt og andre prosjekter
individuelt og avgitt noksåkortfattet karakteristikk(konsekvensanalyse
) med
anbefalt konklusjonsom støtte for kommunalsluttbehandling. Med
fargesymbolerog tekst i telegramstiler det ikke lett å få frem særegne
kvaliteter i et nyansertbilde. Muligenser det rigorøsitet og manglende
smidigheti regelverkog praksissom presserCowitil så negativkarakteristikkav
vårt prosjekt i forbindelsemed blant annet f ølgende forhold: avstand,nærhet
til bebyggelse,skogbruks- og jordbruksinteresserinfrastruktur og kommunal
VA.
Her skullevi for det mesteværet karakterisertpositivt Kande i det hele tatt ha
vært på stedet eller lest vår etter forholdenetemmeligdetaljerte og

omfattende fremleggelseav prosjektets viktige kvaliteter i forslagtil
reguleringsbestemmelser,
prosjektbeskrivelse,ideskisseog planbeskrivelse
.
Administrasjonenhar imidlertid skjøntbedre, konsekvensanalysert
langt mer
konsekventog derfor sluppetossgjennomdette nåløyet, riktignok i noe
redusert format.
Øversteog søndredel av vårt planforslag, dvs 7 eneboliger(B15-B21) med
tilhørendeparsellerpå beitet, oppfatter vi at administrasjonenanbefalertatt
ut. Vi er selvkommet til at B18og B19bør tas ut fordi de egentligliggerpå
beitet, og for konsekvensensskyldderfor bør overgåtil parseller.
Administrasjonens”kjøttøks” huggermed dette vekkprosjektetsindrefilet, det
er en sak,men verre er at utbyggingenblir mer uspennende med tapt
variasjonsfylde,eksemplifiserer dårligereog taper appell og oppmerksomhet
rett og slett ved uanselighet.Vi er redd for at hele parsell-ideens
spredningspotensialsvekkesfatalt når parselleneanonymiseressom fortsatt
LNF.Er det ikke bedre å si at dette er tapt LNFog at parselleneblir en spesiell
kategoriunder reguleringsbegrepet
, grøntareal, hvis ingenbedre løsningerfins
i regelverketav i dag.
Det er klart at regelverkog praksisoverfor prosjektersom dette som kunne
vært aktuellei de mangeog langegrensesonermellom utbyggingog LNF, blir
altfor mangelfullog unyansert.Sentrumsfortetninghar sine trivsels- og
tetthetsgrenser.Satelittutbyggingsom vår på Klekken,der det er god
infrastruktur, burde ønskesvelkommen.Vi har eksempelvisallerede muntlig

avtale med eier av VA-ledningene med stor overkapasitetsom går langs
vår østre tomtegrensenog er knyttet til kommunaltnett
(Cowikommenterernegativt at det ikke er kommunaltVAsystemi
området). Skolebussordningen
og øvrigebusstilbudeti området er bra og får
bedre passasjergrunnlag
noe som bidrar til sikringeller eventuellforbedringav
dett e. Sentrumspressetminker ved å gi mennesker,som ikke liker eller
helsemessigikke tåler tette byrom, frostrøyk og dårligereluft, et godt
alternativ. Her bør gjelde: både og, ikke: enten eller.

LNF-absoluttisme.Entrussel mot matberedskapen

LNFstår for landbruk,natur og friluftsliv. Dette er tre viktige områder hvor ulike
hensynrår og derfor har innbyrdeskonfliktpotensialnår det gjelder
menneskeligeaktiviteter. Alt kan ikke ivaretaspå ett og sammeområde.Hvis
L’en i LNFbare skalkunneivaretasav bøndereller tjene til beskyttelseav
bondeyrket,slik rådendeoppfatningbak reguleringerog regelverki dagsyneså
være,blokkererdette for et viktig alternativ som vil væreav stor betydningfor
matsikkerhet.Vi ivaretar derfor i besteforstand L’en i LNFog er av helt
marginalinteressefor N og F som i Ringerikegenereltog klekken-området
spesielt, er dekket i rikt monn.

Hvorfor jordvern er viktigere enn jordbruksvern
Vår matberedskaper katastrofaltdårlig og den forverres irreversibelthvert år i
takt med omdisponeringav produktiv mark til asfalt og betong.Begrepet
jordvern oppfattes for snevertsom kun vern av arealerfor tradisjonelt
levebrødbasertbondedrevetjordbruk. Når arealerav ulike årsakerikke passer
inn i et slikt bilde, står vernet tilsvarendesvaktmot nedbyggings
-interessene.I
et matberedskapsperspektiv
burde slikearealeri de fleste tilfeller vurderesopp
og ikke ned, fordi de ligger tett ved potensiellebrukere og konsumenterog kan
drivesmanuelt. Parsellsalgi stedet for tomtesalgkan væreet sårt etterlengtet
optimalt alternativ for å sparedyrkbart eller dyrket areal.Hensynettil landbruk
må ikke få skyggefor matproduserendebruk av land.
Vårt prosjekt på ØvreKlekkeneksemplifisereren slik løsningtemmelig ideelt.
Vi forestiller osså selgetomter med dedikerte parsellerfor 1/3 av den
kvadratmeterprissom tilhørendetomt selgesfor, noe som demperpressetfor
å begrunnefull nedbyggingøkonomisk. Tomtene, der husenebyggespå kupert
kupert skogsterreng,vil i stor grad opparbeides som hage.Samletsett vil
parselleneog hageneeksponertfor intensivt økologiskhagebruki mange
t ilfelle utgjøre et sterkerebidragtil matberedskapenenn om arealenehadde
blitt implementert i drif ten av et nærliggendegårdsbruk,noe som likevel
fortsatt vil væreden riktige løsningi mangetilfeller. Der landbruksløsningen
svikter eller er marginaltrengssom sagtsårt parsell-løsningensbruk av land i et
matberedskapsperspektiv.
Økologiskdyrking,manuelt drevet er uomtvistelig
mer robust i krisesituasjoner.

Aktivhuskonseptetkontra passivhuskonseptet
Utstyrsleverandørerhar gjennommangeår drevet ivrig lobbyvirksomhetfor
det høyteknologiskepassivhuset.For spesieltinteressertemed velfylt
lommebokkan det væreet bra konsept.Likevelmå vi slå noe malurt i det
begeret.For det første går vi sterkt inn for sunnehus; et hensynvi finner bedre
ivaretatt av det ”pustende” hus i aktivhuskonseptetenn av den tette
plastboksensom passivhusetegentliger.
Det er alleredemangenegativeerfaringermed passivhusetf or et bredt spekter
av følsommemennesker.Når slikei desperasjon åpner vinduer og kaotiserer
den automatiserteventilasjoneneller ikke makter å følge opp regulerings– og
driftsbehovene,kan resultatet bli temmeligdårlig. Trekkesi tillegg produksjon,
vedlikeholdog utskifting av høyteknologiskekomponenterinn i
energiregnskapet,faller dette neppetil fordel for passivhuseti det totale
bildet. Aktivhusetsstore fordel er dessutenalt man sparerøkonomiskved den
enkle naturligeteknologienog den langt større robusthet denneenkelhet
utgjør overfor fremtidige kriser med strømutfall og leveringsproblemerfor
utstyr. Vellykketgjennomføringav aktivhusi større skalaog med
gjennomtenkteløsningertrengssårt, som eksemplerog til inspirasjon,men
ogsåsom boldverkmot den omtalte lobbyvirksomhet, der faren er at
regelverket etter hvert vil påvirkestil å stengefor det helt nødvendige
alternativ, som aktivhusetvitterlig er.

Co2-lagring.
Ingentingspiller noen rolle når man låsersegtil et snevertnok perspektiv.Bare
ved eksempletsmakt kan optimale vektleggingerbre segog samletsett få
tyngde.Vi inntar skogsterrengav høy bonitet og omgjørdette til tomteland.
Ved maksimalanvendelseav trematerialertil byggingog superisoleringmed
halm – eller cellulosefiberog minimal anvendelseav sement,leca,folier eller
andre oljebaserteprodukter, samt andre materialerfra energikrevende

produksjon,vil vi lagremer Co2enn det opprinneligeskogarealeti
gjennomsnitt og dessutenha et meget gunstigenergimessigfotavtrykk.
Treklyngenburde bejuble slik satsingpå distriktets overskuddsprodukter!
Tetthetenmellom parsellerog hagenepå tomtene gjør det nødvendigå ta et
valg mellom økologiskog konvensjonelldyrking: Vi vil gå for økologiskuten
kunstgjødselog kjemiskesprøytemidler.Dermedvil gradvisøkningav humusi
jordsmonnkunnefinne sted, dvs.ytterligere Co2-lagring.
Alle slike bestemmelsermå stort sett kontraktfestesved tomtesalg,fordi
reguleringsbest
emmelserdessverreikke kan ivareta det nødvendige
detaljnivået.

Jevnaker28.08.2017
For EierfellesskapetBergØstre(gnr/bnr 103/4)
Otto Krog

KaareFleten,Vikersundvn.82, 3533Tyristrand.
kaare@fleten.netMobil 97412125

Tyristrand,25.08.2017
Sendtsomepost.
Ringerikekommune,
Areal- og byplankontoret,
v/ Heidi Skagnæs,
Postboks123 Sentrum,
3502 Hønefoss.

Merknadvedrørendehensynsone ved Nikkelverket og eiendomsforholdene
270/9.
Det visestil flere møterom hensynsonefor Nikkelverksområdethvor jeg i mitt brev 25. mai 2016sier meg enig i en
løsningetter§ 11 i Plan og bygningsloven.Det ble avtalt at StefanBakkenskulle tegneinn min foreslåttehensynsone.Den 17. juni foreliggerdet et automatisksvar om at du har permisjontil 31. okt. 2016 og at Elin Greener
konstituert enhetsleder.Jegfølger opp sakenmedbrev til Elin Green02.07.2016.Hun svareri mail 06.07.2016.
«Takk for innspill om hensynsone.Dette vil bli lagt inn i høringsutkastettil kommuneplanen.»
Kort tid etter,den
12.07.2016kommerdet korrigeringom at den vil bli inntatt i forbindelsemedrevisjon av kommuneplanens
arealdel.
«Vi vil ta kontaktnår hensynsonenskal leggesinn i kartet. Den 16.08.2016gjennomførteStefanBakkeninntegningav
hensynsonen.
Den 31.10.2016kommerdet brev fra arealplanleggerMari SolheimSandsundom foreløpigkartavgrensning. Det foreligger to utkastutenat mitt forslager med.Jeghar heller ikke blitt kontaktet.Undertegnedefikk vite
om høringenfra en av de bosattepå Nikkelverketog sendtemine merknadertil Mari SolheimSandsund22.11.2016.
Hensiktenmeden mindrehensynsoneer å dempeeventuellkonflikt medgrunneiere.Når det foreliggerflere lovlige
forslag må de få lik saksbehandling.
I pkt. 3 i mitt brev er det nevntat Knuterud270/12med en misforståelseer sammenslåttmed270/9.Fra 2016har jeg
begyntpå et bokprosjektom Nikkelverket.Jeghar spesieltgransket«Hjemfallsretten»av gruveeiendommer
som
Industridepartementet
sattei gangfra 1956til 1959 på følgendeeiendommer270/7-9-11-12 og Elsrud.Diisse
ei endommene var kj øpt og l ovl i g ti ngl yst, da departementet krevde ei endomsretten i ht I ndustri konsesj onsl oven §13 nr
13 og 15. De f i kk ti ngl yst si n mel di ng uten at det bl e f oretatt noen vurderi ng. Dersom en l eser i nnl edni ngen ti l §13 så
gj el der l oven bare i nnen det område som det er gi tt muti ngsrett og konsesj on knyttet ti l dette areal et. De som mi stet si ne
ei endommer på grunn av en mi sf orståel se av l oven, krever nå retti ng i medhol d av Ti ngl ysni ngsl ovens § 18. Ankef ri st
f or den f ørste saken ti l l agmannsretten er satt ti l 16.09.2017. K ommunen bør merke seg dette f aktum i f orhol d ti l de
ei endomsgrenser som Statskog SF har f or si n ei endom 270/9.
Når det gj el der byggeti l l atel se i nnenf or det f oresl åtte L NF området er det to f orsl ag ti l di spensasj oner som er svært
aktuel l e i ti l knytni ng ti l Ni kkel verket som kul turmi nne. Dette gj el der f orsl ag om gruvemuseum som Sti f tel sen
Ri ngeri kes Ni kkel verk har l evert ski sse f or og en pl an j eg j obber med f or å f å ti l et overnatti ngsted f or pi l egri mmer.
Ori enteri ng om kul turmi nner l angs en pi l egri msl ed bl e gi tt i brevet ti l Sandsund 22.11.2016. Dette kan skj e ved at
en av sti gerbol i gene bl i r kj øpt ti l f ormål et el l er at det bl i r gi tt adgang ti l å sette opp en tømmerbygni ng f ra ca. 1870 på
grunnmuren hvor l aboratori et sto. Undertegnede har f ått en tømmerbygni ng på l i tt under 60 m2 f or f l ytti ng. Det er
nedl agt mye f orhåndsarbei d f or å f å dette real i sert.
Det er ønskel i g med et møte med kommunen f ør j eg off entl i ggj ør detal j er i denne pl anen.
Med hilsen

KaareFleten

Ringeríke kommune
Area l- og bypla nkontoret
Postboks l-23 sentrum
3s02 HøNEFOSS
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HøRING AREALDEL, SAK NR 51. oG 52 KI-ÆKKEN oG HAFNoR.

lnnledning
Vi bor i en kommune som ønsker og forventer stor vekst i de kommende 1-0 år.
På bakgrunn av dette mener vi det er beklagelig og svært lite tilfredsstillende at våre forslag til
kommunens arealplan ikke tas på alvor av Ringerike kommune. Vi mener det helt klart er begått
saksbehandlingsfeil i disse to sakene når våre innspill ikke blir tatt hensyn til og ikke blir lagt frem til
den politiske behandling.
Vi har følgende merknader til den fremlagte arealplan

a)

MØte med saksbehandlerTollefsen den 16 juni20L6.
I møte ble VA løsningen for nr 51 og 52 gjennomgått. Denne løsningen (se vedlegg nr L)
ínkluderte en mulig felles avløpsordning for hele Briskebyen enten i privat eller kommunal

regi.

Hvis kommunen ville involvere seg i denne avløpsordningen så kan ikke vi forstå noe

annet at det i løpet av kort tid ville gi store netto inntekter for kommunen.
RESULTAT: Cowi as, lagde ferdig konsekvensutredning for kommunen i august 2016 (altså
mnd. etter vår mpte). Vi kan ikke se at dette er vurdert hos Cowi as og heller ikke i
kommunens regisiden.

b)

2

Den 15 okt. 2015 sendte Marthin Klækken brev til saksbehandler Tollefsen (se vedlegg nr 2)
om at det var ønskelig at tomteområdet ble utvidet tíl flere tomter fordi VA løsningen ble dyr
og ikke kunne bæres av to tomter (som skal gis bort til bror/s6ster). Tollefsen svarer 30. okt
20L5 at saken skulle registreres inn i kommuneplanens arealdel.
RESULTAT: Det er ikke endret noe når dette legges frem til ny behandling for formannskapet
den 25.4.L7 , det opereres fortsatt med to tomter som skal utskilles og at <omfanget er lite>.

Marthin Klækken sendte mail til Tollefsen den L0 juli og spurte om de to ovennevnte
punktene var vurdert. Tollefsen svarer den 13 juli, men hun svarer ikke på de to enkle
spørsmålene over. Dette må tolkes som at dette ikke har blitt vurdert og styrker dermed
argumentet om saksbehandlingsfeil. (se vedlegg 4).
Gunnar Hafnor hadde en samtale med Tollefsen tidligere i 2OL7, hun opplyser da at det er
problematisk med trafikkstØy og avkjøring. Dette er feil, det er lagt ny avkjøríngsvei til
Hadelandsveien og den er beregnet for tung bil. Evt. trafikkstØy kan man gjØre tiltak mot.
Marthin Klækken hadde befaring med Knut Grande i Statens Vegvesen i 2015 vedrørende
avkjøring til Hadelandsveien. Grande sa at avkjøring var greit, fra begge ender av teigen.
Vi må også anføre at nr 50, 200 meter oppe i gata er godkjent og dette området er 45 da.
stort med avkjøring til Hadelandsveien. Vi krever likebehandling.
Statens Vegvesen opplyser at Hadelandsveien fremover vil få mindre trafikk, bla.a. av tunge
biler, pga. ny vei mellom Olimb og Eggemoen. Det vil bli enda bedre forhold når en planlagt

ny strekning mellom Eggemoen og Risesletta er klar.
I tillegg har vi to, Gunnar Hafnor og Marthin Klækken, laget vår vurdering på momentene i den
konsekvensutredn¡ngens mal som er benyttet av kommunen. Vår vurdering etter nøye gjennomgang
er at vi scorer med beste resultat på 11 av 13 punkter. Vi vil her særlig bemerke at vi på punktet
<Samarbeid med flere grunneiere> har vært 3 parter (sak nr 50, 51 og 52) som har samarbeidet om
VA anlegg og at slikt samarbeid blir bemerket som veldig positivt i kommunens
konsekvensutredning, (se vedlegg nr 3).

Vi ber om at overstående tas hensyn til i den videre politisk behandling av kommunens arealplan.

Hønefoss 18 .august 2017

Wenche Hafnor

Gunnar Hafnor
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- Forslag om samarbeid mellom sak nr 51,52 og
Ringerike Kommune om avløpsanlegg iBorgerhagen/Breskebyen (heretter B/B) iHaugsbygd.
Sak nr 50, 51 og52, ny kommuneplan i Ringerike

Sak nr 5L og 52 var først vurdert

til avslag/rødt i kommuneplan men ble i sak 80/15 Formannskapet

vurdert tilgul.

Det er søkt om utskillelse av tomter i sakene 50-51-52/Bergsund-Klækken-Hafnor, ref. ny
kommuneplan for Ringerike. Dette vil utgjøre samlet et betydelíg antall boenheter i et geografisk
samlet område i Haug.

Gjennom prosessen har vî også sett på muligheten for å koble på en forbedret avsløpsordning til B/8.
I dette området er det i dag ca 37 boliger med tette tanker/slamavskillere. Det er 2-3 private
minirenseanfegg i området, menkanskje bare 1 som er godkjent i forhofd til dagens krav. B/B er et
område som er høyt prioritert ift. ny avløpsordning, ref. rapport fra siv.ing Steinar Skoglund. Ca 5
boliger på nordsiden av Hadelandsveien vil da også ha fall til den avl¿psledningen som nr Sl/Klækken
vil anlegge. Totalt víl altså denne planen kunne gi 42 bolíger offentlig avlppsordning i tillegg til de
nye boligene gjennom sak nr 50,51 og 52..

Firmaet Berntsen har vært i området B/B og målt og har tegnet inn en selvfallsledning ned til en
planlagt pumpestasjon. (Se vedfagt skisse). Denne pumpestasjonen er en del av det VA anlegget
som sak nr 5L-52/Klækken-Hafnor har planlagt for síne tomteområder.

Sak nr 5l-S2/Klækken-Hafnor har også fall i sine planlagte avløp
samme vil da hele Borgerhagen/Breskebyen ha.
Fra pumpestasjonen pumpes kloakken ca 700 m

til denne pumpestasjonen og det

til offentlig ledningsnett

(se

vedlagte skisse).

Grunneier er informert (Bergsund) om planlagt pumpeledning og samtykker i planen.
Sak nr 51-52 Klækken-Hafnor har ønske om et samarbeid med Ringerike Kommune om finansiering
av dette VA anlegget som inkluderer B/8. Dette er vårt prímære må|. Hvís dette ikke kan

gjennomføres så har sak nr 51-52 Klækken/Hafnor prosjektert et privat VA anlegg og funnet at dette
er økonomisk og teknisk greit å gjennomføre for tomteområdene. Det vil da også bli vurdert en
privat lØsníngfor B/B itilknytning tildette.

Klekken, 17.6.2OL6
Gunnar Hafnor

Roger A Lippert

Sak nr 52

Beboer Borgerhagen

Johan Bergsund
Sak nr 50

Marthin Klækken
Sak nr 51.

Ansatt i TeknÍsk Tjeneste
Ringerike Kommune
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Marthin Klekken
Fra:

G

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Guro Skinnes
SV: Sak nr 51 i kommuneplan, Putten A

rethe To lefsen < G rethe.Tol lefsen
30. oktober 20L5 17:IO
Marthin Klekken
I

@ rin

gerike. kommu ne.no >

Bekrefter at e-post er mottatt.
Vi registrerer den inn isak om kommuneplanens arealdel.
Men nye henvendelser og forslag til endringer i dette arbeidet er ikke enkelt å håndtere.
Alle forslag som gikk videre fra formannskapets grovsifing skal nå vurderes videre i en finsiling og ROS-analyse mm
Dette til orientering

H

ilsen

Grethe Tollefsen
Avdelingsleder på areal- og byplanavd
Ríngerike kommune
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss
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Fra : Ma ft hin Klekken [mailto : Marthin. Klekken@budstikka. no]
Sendt: 15, oktober 2015 t7:32
Til: Grethe Tollefsen

Emne: Sak nr 51 i kommuneplan, Putten A
Hei,

Søknaden gjafdt utskillelse av 2 tomter, til min søster og bror.

Kommunen sa i sin redegjørelse at saken var av liten betydning; vel fordi det gjaldt utskíllelse av kun to tomter.
Jeg ønsker derfor å få vurdert et større område av denne teigen til utbygging, se stiplet kart som er vedlagt.
På området som er stiplet, ca. L0 må1, kan det være plass til 7-8 tomter og da blir det et omfang og driftsmessig
bedre eller mulig ift. opparbeidelse av vei, vann og kloakk.
Jeg vil samtidig opplyse om at jeg har hatt en befaring av vei sammen med Knut Grande i Statens Vegvesen (tlf. 902
1,3 3421. Han uttaler at avkjøring til Hadelandsveien er helt greit og at den beste løsningen er felles avkjøring med
gnr.IO2/I9. lnnkjøringsveien til nr t02/19 er delvis mín fordiden går over min eiendom, se kartet, Grande
mente avkjørÍng også kunne være greit i andre enden av teigen. Knut Grande kan gjerne kontaktes om dette.
Det erfint om du kan bekrefte mottagelsen av denne mailen, gjerne kommentere, og opplyse om du
eve ntue [t tre nge r me re opplysni nge r/i nfo rm a sjon.

Med vennelig hilsen

Marthin Klekken
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Valg av €tn¡nq lor vekst og ulbygging av bol¡gor, friùdsoobyggelse, næring
osv
Konsenlrasion i utbyggingsrnønst6r: Fot€tllng ved knutepunktor.
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SprsdlulbygglñgEmøn6t€¡
Lokallsering av vlktlge funk6jonel
Før|îget ¡ot arøalforvalln¡ng ut ftr h6nsyn tll nalumãngfold og kulturlandskap

Allemal¡ve konkrÊtÊ utbyggingsfoñlsg omlalEs der dBt er aktu€lt,

Konsskv€n8ul
Edningen skal kons€nlteres om de lemaer som Br ßlevant6 for d6n
akluallg arsalbruken. I ul€dningen av enksllomtádst er deffot kun tsmasns sm er
bðslutningsrBlevants omlslt.
KU skal tllpesss plsnniväel ag væra Blovanl for b8slutnlng€r som sksl tas. KU
sg ¡ hov€dsak pâ eksisterende kunnsksp I üll6gg er dot utførl nosn
l€meutredn¡nger ¡ lorb¡ndels€ m€d plsf,srbeid€1. S€k6p. 5.3.1 Eksistsrândo
kunnskop

bassßr

Konslsensutredn¡ngen er avgrenm tll da d€lEn€ âv planeß som fasls€tl€r Emmer
lor framUdlg utbygglng og som ¡nn€bæÞr endring€r I lorhold Ul gl€ldBndâ plsn, jf. KUloEkrina S 7.
KU sv arêåldal6n innêholdår kunnskáp lor A kunnB BvklEle ereatlomál for mråder
D6ßom del vGd e€nêß regulerlng av et utbygglngsomráds kommer fram ny
kunnskåp som påvlrk6r sgnethstsn ev eGalfomâl€t, mâ dsn skluellå ulbygg¡ngEn
úlpâsses ved pâf6lgende regulering fot â h€nsynts kunnskapsn ôom sr kommôt
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Mafthin Klekken
SV: Kommuneplan sak 50-52.+mulig ny avløpsordning
Bo rgerhagen/Breskebyen.

Emne:

Forslag om utbygging av boliger ved Putten gikk videre fra formannskapets grovsilÍng. Disse arealene ble dermed

tatt videre i konsekvensvurderingene (KU), KU skalBjØres både for det enkelte forslaget (en finsiling) og så skal det
gjØres en samlet KU for hele arealdelen i kommuneplanen. En KU (finsiling) for hvert innkomne forslag som gikk
videre fra grovsilinga var det konsulenter som gjorde. Her fikk Areal- og byplanavdelingen vurderingene tilbake i
form av en rapport som ligger ute sammen med høringsdokumentene. StØy, avkjør¡ngsforhold til ñ¡lkesveg 24L,
sammen med minimums byggegrense på 50 meter fra fylkesveg og nr. 52 der jordvernhensyn også kommer inn,
gjorde at disse ikke ble tatt med videre.
I

ettertid har planforslaget vært til behandling og dískusjon hos regionale myndigheter (bl.a. Fylkesmannen,

fylkeskommunen Statens Vegvesen, BaneNor mm) der vi fikk tilbakemeldinger på at ytterligere <spredtel
boligområder må ut av arealdelen. Fortetting skal skje i sentrum av Hønefoss.
H¿ringsfristen er ikke ute enda og vifår se hva som blir resultatene utpå høsten.

Hilsen

Grethe Tollefsen
Avdelingsleder på areal- og byplanavd.
Ringerike kommune
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

Tlf 94r3s233
grethe.to llefsen @ rÍngerike.kom

Fra : Mafthin Klekken fmailto:
Sendt: 10, juli 2017 10:45
Til: Grethe Tollefsen
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Emne: VS: Kommuneplan sak 50-52.+mulig ny avløpsordning Borgerhagen/Breskebyen,
Hallo,
Ble dette vurdert av deg elfer Cowi, ref. forslag til arealdel.
Snarlig svar imøtesees,

Mvh.

Marthin Klekken
F

hin Klekken

Sendt: 20.
13:4L
Til: 'Grethe Tollefsen
Kopi: 'Gunnar Hafnor'
'barco@borger.no'<
Emne: Kommunepfan sak 5
Hei,
Vi

Roger A Lippert'
u lig

<

Roeer.A. L¡poert@ ringerike.kommune.no>;

rhagen/Breskebyen

ny av

yggelig mØte p å ditt kontor den 16 d.m..
[Side #]

Høringssvartil Kommuneplanensarealdel,Nesi Ådal
Kommentartil punkt 04 fritidsbebyggelseSmørhølkollen
Forhold til overordnedeplaner:
De viktigste styringsdokumentenei denneplanprosessener Kommunalplanstrategi2016-2020, og
Kommuneplanenssamfunnsdel.
Dokumentenegir føringer for hvordankommunenskalutviklesi kommendeplanperiode.
Nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanlegging,vedtatt ved kongeligresolusjon12.
juni 2015er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepart
ementet. Dokumentetgir nasjonale
føringer for kommunaleplanprosesser.
I konsekvensutredning
for Smørhølkollenleggesdet vekt på at området ikke alleredeer utbygd.
Dette ble bekreftet som hovedargumentfor at forslageter tatt ut av planprosesseni møte med leder
for planavdelingen17.08.17.
Det står ikke i noen av styringsdokumentenefor kommuneplanensarealdelat områdertilsvarende
Smørhølkollenikke bør utviklesfor fritidsbebyggelse.Tvert imot er det ønskeligmed økt aktivitet
knyttet til Nessom prioritert lokalsamfunn,og det har gjentatte gangerkommet oppfordringerom
utvikling av området i det politiske ordskiftet. Det har tidligere vært først utvikling av den nordlige
delen av Ådalsfjellasom sognertil Nes,dette har blitt avslått med de sammeargumentene- ikke
påbegyntehyttefelt og nærhet til verneområder.
Styringsdokumenteri form av kommuneplanenbør forsikre forutsigbarhetfor grunneieresom
ønskerutvikling.
At Smørhølkollenikke liggeri et satsningsområdefor hytteutbyggingslik det står skreveti
konsekvensutredningen
skalikke liggetil hinder for utvikling utenfor eksisterendehyttefelt.
Dette er direkte motstridenemed kommuneplanenssamfunnsdelder det oppfordrestil økt
næringsutviklingog utbyggingfor å sikre veksti kommunen.
Kommuneplanenssamfunnsdel
Punkt1 s: Aktuellearealerbør utviklestil mer fritidsbebyggelse.
Dette viser med tydelighet at det er ønskeligmed utvikling av nye arealer,og i særdeleshetområder
tilknyttet de prioriterte lokalsamfunnenesom Nes.Det fokuseresvidere på utvikling av
primærnæringene,noe en i aller høyestegrad gjør med dette prosjektet. Utvikling av Smørhølkollen
vil væreet viktig ledd i det skapeet næringsgrunnlagfor eiendommenog andre næringsaktørerpå
Nesi Ådal.
Nasjonaleforventninger til regional og kommunal planlegging
Utvikling av områderfor fritidsboligerog reiselivgir grunnlagfor viktig næringsutviklingi
mangedistriktskommuner.Landskapetog friluftslivsmuligheteneer i dennesammenheng
både en viktig ressurs,og et hensynsom må ivaretasgjennomkommunalog regional
planlegging.
Det er et nasjonaltmål å leggetil rette for økt verdiskapingknyttet til jord- og skogbrukets
ressurser,blant annet gjennomsatsingpå grønt reiseliv.
Smørhølkollenegnersegsærdelesgodt som utviklingsområdefor grønt reiselivog utmarksturisme
mtp. beliggenhetforhold til Selsjøenbarskogvernområde,
Sperillen,Urula- og Begnavassdraget.
Områdetmå seesi sammenhengmed forslag05 Utmarksturisme/fiskeved Begna,der vassdraget,
naturområdene,jordbruks- og kulturlandskapettrekkesnærmerehverandreved at de utvikles
parallelt som et ledd i næringsutviklingenav eiendommen.

Tekniskog sosialinfrastruktur, trafikksituasjon:
Det er etablert bilvei helt inn til Selsjøen barskogvernområde.
Veiengår tvers gjennom
hytteområdet,noe som gjør at man får lett tilgjengeligetomter i nærhet til eksisterende
infrastruktur.
Landskapsbilde:
Områdetskalbebyggesmed småhytter med lite fotavtrykk. De er tenkt å gli lett inn i landskapsbilde
hva gjelder materialvalgog arkitektur. Det er ønskeligå etablere samarbeidmed produsenterav
massivtrehytterfor å skapeen profil med godemiljøegenskaper.
Miljøtilpasset
Naturmangfold og vassdrag:
Svaresut i punktet nedenfor.
Samlet vurdering:
De negativevurderingenerundt hyttefelt på Smørhølkollenknytter segførst og fremst til at området
er relativt urørt og ligger nær Selsjøenbarskogvernområde.
Vi mener at nettopp dette gjør det unikt
som hytteområde.Feltet ligger helt ut mot kanten av åsen,med god utsikt mot Sperillen,Vikerfjell og
Vassfaret.Selsjøennaturreservater frivillig vernet. I løpet av verneprosessenvar det enighet mellom
grunneiereog Fylkesmannenat det ikke skalværenoen buffersonerrundt verneområdetsom
hindrer for eksempelhyttebygging.Nærhettil verneområdeter såledeset argumentsom strider mot
forutsetningenefor vernevedtaket.Verneforskriften
åpner i tillegg for oppkjøringav skiløyperinne i verneområdetsom gir feltet unike naturverdieri
umiddelbar nærhet.

Kommentartil punkt 06 masseuttakGravlimoen
Det visestil søknadang omreguleringav områdetil masseuttak,samt utskrift fra grusdatabanken.
Det visesogsåtil tidligere innspillfra HelgeSyverHolte, som ble overlevert i møte 17.08.17.
Jegvelgerå kommenterepunktvisderesvurderingerog begrunnelse,samt en generellkommentar.
Forhold til overordnedeplaner
Allerede åpna grustak skal prioriteres.
Grustaketpå Gravlimoenhar vært i mer og mindre aktiv drift siden60-tallet. Det var et
relativt stort uttak på 70-tallet da Statensvegvesentok ut massertil oljegrusproduksjon.Før
og etter dette har det stort sett vært tatt ut massertil skogsbilveier.
Avgrensningsamsvarerikke med NGUsine registreringer.
Dette vil vi selvsagtendre så det tilsvarer de registreringersom finnes.Jeghar tegnet inn
forslagtil avgrensingpå vedlagtkart. Dette er langt mindre enn NGUsin registrering,men
sannsynligvistilstrekkeligtil den drift som er realistiskde kommende50 år. Endelig
avgrensingmå avklaresi samsvarmed kommunenslik at dette ikke er en grunn til avslag.
Tekniskog sosialinfrastruktur, trafikksituasjon
Kort privat vei inn til Østsideveien(kommunal). Det er strøm i området.
Landskapsbilde
Dereskonklusjonom at grustaketer visuelt synlig og at det er vanskeligmed avbøtendetiltak er feil
(sevedlagtebilder). Vi kan imidlertid ha forståelsefor at dette kunne vært riktig dersomhele det
omsøktearealet ble blottlagt. Vi ønskerderfor å fortsette å sette igjen en rygg mot dalen som
hindrer innsyntil grustaket.Dette er forsøkt vist på vedlagtekart med skravertareal ned mot dyrka
mark.
Naturmangfold, vassdragog kulturminner
Det er ikke registrert spesiellenatur- eller kulturminner i området.
Jord og skogressurser
Ny avgrensninggjør at evt. dyrkbarmark er utelatt. Resterendeareal er for bratt til oppdyrking.
Folkehelse/bomiljø/nærmiljø/friluft sliv/barn og unge/universellutforming
Østsideveiener en kommunalvei med relativt spredt bebyggelsemed utspringfra gårderog småbruk
langsveien.Ingenstørre eller mindre boligfelt. Alle skolebarnnord for grustaketvil ha rett til
skoleskyss,og pr. i dag er det svært få skolebarnsom bruker denneveien. Dersomdet i fremtiden
skullegodkjennesaktuelle boligfelt nærmeresentrum vil disseantageligfå krav om etableringav GSvei. Dersomdette mot formodningskullevise segå bli et problem er vi villige til å se på avbøtende
tiltak som for eksempelbegrensettransport rett før skolestart.For skjermingmot nabo i nord (ett
hus) skaldet etableresgrusvollsom støyskjerm.Dette vil ogsåhindre evt. avrenningmot bekk i nord.
ROS
Det er ellers ingen merknadertil trafikksikkerhet.
Samletvurdering
Det er absolutt ingen usikkerhet knyttet til forekomsten,se grusdatabankenNGU.Vi har 50-60 års
erfaring med bruk av massene,og dette har vist at f orekomstenegnersegmeget godt til uttak av
veimasser,pukk, sand,strømasser, uttak av kulesteinog lignende.Det har etter hvert vist segat det
er et lokalt markedfor dissemassene.Nærmesteuttak av tilsvarendemasserer meg bekjent

Hønefoss,5-6 mil unna.Bådekostnaderog miljøhensynburde alenevære gode nok argumenttil å
godkjenneet slikt massetaki dennedelen av kommunen.Kommunenhar selvgrusveierrett i
nærhetender det er meningsløstå hente grusfra Hønefossi stedet for å kunne hente lokalt. Dette
gjelder selvsagtogsåalle andre med slikebehov.
Det er som beskrevettidligere ikke vanskeligå skjermemot innsynved å sette igjen en rygg mot
dalen.I dag er grustaketpraktisktalt umulig å se fra veien/dalen.
Det er ikke riktig at det er flere boliger i rimelig nærhet,men en bolig som vi ønskerå skjermemed
en grusvoll.Uttaket i overskueligfremtid vil uansettikke være større enn at dette bør være mulig å
leve med. Vi snakkerikke om kontinuerligdrift igjennom året, men kanskjeknusing2-4 uker om
gangenfor å leggeopp på lager.Det er avgrensetmed skogmot nærmestenabo,som vil gjøre
støvplageneminimale.
Generelt
Dette er etter vår oppfatningdet enestemassetaketav dette slagetpå Nessom egnersegfor salg.
Det dreier segom massersom er etterspurt og velegnettil veigrus,pukk, sand,strømasserog
lignende.Beliggenhetener svært godt skjermet (vi blir gjerne med på en befaringsom kan vise dette)
Hensynettil miljø burde veie tungt når en slik vurderinggjøres.Dette vil spareE 16 for trafikk og
slitasje,mindre bruk av dieselog utslipp, og lokal produksjonuten særligmiljøskade.
I tillegg vil jeg pekepå at RingerikeKommunehar et uttalt ønskeom en positiv utvikling for Nesi
Ådal. Det er bevilgetog brukt mangetitalls millioner på infrastruktur, ønskeom ny skoleosv.Da bør
det ogsåfølgesopp med å leggetil rette for lokal verdiskapning,som kan gjøre det mulig å ha
næringsvirksomhetpå Nes. Jegtror ikke det er fornuftig å opprettholde en bosetningpå Nessom i
hovedsakskalpendle til Hønefossfor å jobbe. Dersomman lykkesmed å få en vissnyetableringpå
Neser et lokalt massetakogsåviktig for å kunnel everemassertil nye boliger og opprustingav gamle.
Det har stor betydningfor byggekostnaderå kunnespare50-70 kr pr tonn leverte masser.
Hyttefelt i Velteliaog andre nyetablertefelt vil ogsånyte godt av lokal leveranseav slikemasser.
Til slutt vil jeg minne om at dette er spesielt viktig for å styrke og videreutviklenæringsgrunnlagetfor
eiendommen.Vi er inne i en faseder ny generasjonønskerå etablere segog samtidigskapeny
aktivitet som igjen kan gi lokale arbeidsplasserog verdiskapning.Dette er særligvelkommentpå et
sted som Nessom er preget av forgubbingog negativutvikling. Jeghåper kommunenser viktigheten
av alle store og småbidrag som kan løfte Nesut av en negativspiral.Et lokalt massetakav denne
typen vil kunnebety mye for småog store prosjekt på Nes i fremtiden, i tillegg vil det være et plussi
miljøregnskapetfor alle lasssom ikke trenger å hentesfra Hønefoss.

Med hilsen
AndersH. Holte

Kommentar til vurderingen av innspill til Ringerike
kommunes arealplan
Innspill 4, 5 og 6 fra Anders H. Holte (Gravlimoen,

Nes i Ådal)

Innledning
Jegskal i løpet av året overta gården Gravlimoen på Nes i Ådal etter min far Anders H. Holte. Jeger 35 år, og ønsker å leggetil rette
for et best mulig inntektsgrunnlag fra gården i årene framover. Faren min driver tradisjonelt jord - og skogbruk, men har gradvis blitt
mer og mer avhengig av biinntekte r. Til nå har dette dreid seg om snøbrøyting og småskalaentrepre nørvirksomhet. I et forsøk på å
få flere bein å stå på i framtiden, sendte vi inn tre innspill til kommuneplanens arealdel. Disse var to mindre hytteutbyggin gsområder
og i tillegg innspill om et masseuttak.
Vurderingene, konsekvensutredningeneog anbefalingenefra kommunen og COWIvirker så langt å være negative (”gul” eller ”rød”
status). Jeghar derfor valgt å skrive dette, i et (noe fortvilet) forsøk på å belyse de positive sidene ved våre innspill.

Innspill 04 – FritidsbebyggelseSmørhølkollen
De negative vurderingene rundt hyttefelt på Smørhølkollen knytter segførst og fremst til at området er relativt urørt og lig ger nær
Selsjøenbarskogvernområde. Vi mener at nettopp dette gjør det unikt som hytteområde. Feltet ligger helt ut mot kanten av åsen,
med god utsikt mot Sperillen, Vikerfjell og Vassfaret.Selsjøennaturreservat er frivillig vernet. I løpet av verneprosessenvar det
enighet mellom grunneiere og Fylkesmannen at det ikke skal være noen buffersoner rundt verneområdet som hindrer for eksempel
hyttebygging. Nærhet til verneområdet er såledeset argument som strider mot forutsetningene for vernevedtaket. Verneforskriften
åpner i tillegg for oppkjørin g av skiløyper inne i verneområdet. Det går bilveg tvers gjennom hytte området. Hytter er tenkt bygd
langs denne vegen.Det gjør at man får lett tilgjengelige tomter i nærhet til eksisterende infrastruktur.

Innspill 05 – Utmarksturisme/ fiske ved Begna
Vurderingene knyttet til dette innspillet virker noe mer positive. Vi mener området kan åpne for en ny og spennendeform for
turisme/ hytteutleie som utnytter det flotte vannmiljøet og fiskemulighetene vi har rundt Nes.Vi håper innspillet tas med vi dere.

Innspill 06 – MasseuttakGravlimoen
Konklusjonene og vurderingene rundt dette innspillet er det som forbauser meg mest. Deler av området innspillet gjelder, har vært
brukt som masseuttak siden 1960-tallet, resterende er skog. Såvidt jeg vet, er dette det største masseuttaket i området rundt Nes i
Ådal. Det har vært en jevn bruk i over 40 år, tilpasset behovet i nærområdet. Massenehar vært brukt på både offentlige og pr ivate
veger. Det har ogsåblitt produsert oljegrus/ asfalt her av Vegvesenet.Vårt innspill har ikke til hensikt å øke bruken i stor grad utover
bruken slik den har vært til nå. Vi ønsker kun å få regulert området til den bruken som faktisk er. Dette er en direkte følge av
Mineralloven (2010), som satte nye krav til masseuttak for salg av en viss størrelse. Vi ønsker å fortsatt kunne tilby lokale
grusmasserfor salg i nærområdet, slik vi gjorde inntil 2010. Vi vil uansett benytte området til uttak av masser til eget bru k.
Følgende innvendinger har kommet mot vårt innspill, jeg vil kort kommentere disse:
•

•

Avgrensningen samsvarer ikke med NGU´savgrensning av viktig grusforekomst.
o
En større avgrensning ble satt for å sikre nødvendigelagringsområder og vegtilgang. Dersom det er en
forutsetning at det skal samsvaremed NGU,kan dette tilpasses og er uproblematisk. Dette vil evnt. rettes opp
hvis vi får mulighet.
Området ligger i en skråning, uten skjerming ut mot dalen. Vanskelig med avbøtende tiltak i dette terrenget. Nær- og
fjernvirkning vurderes som negativ.
o

COWIkan ikke ha befart området, da dette ikke stemmer med virkeligheten. Masseuttakethar hittil vært utført
innover i skråningen slik at det praktisk talt ikke synes fra dalen. Det er i tillegg beholdt en urørt rygg på
utsiden, som sørger for enda bedre skjerming. Dette framgår av vedlagte bilder.

•

Dyrkbar jord

•

Østsideveiener skoleveg uten G/S, med flere boliger langs veien. Nærmestebolig fra eksisterende uttaksområder ca.

o

Området er ikke dyrkbart, grunnet terrengets helling.

100m mot nord.
o

Det er et meget begrenset antall barn som i dag benytter Østsidevn.som skoleveg.Flere av disse barna bor her
fordi foreldrene deres lever av naturressursene som finnes i nærområdet. Det har vært foreslått et boligfelt
nærmere sentrum (Granum) som forhåpentligvis kan øke bruken som skoleveg.Dersom dette blir realisert, tar
jeg det for gitt at ny G/S etableres til et nytt boli gområde. Vår framtidige bruk vil ikke være mye større enn i
dag. Nærhet til bolig i nord antas derfor å være av liten betydning.

Oppsummering:
Jegmener at Ringerike kommune og distriktet rundt Nes er tjent med å utnytte lokale grusressurser. Alternativet er å transportere
masser lange avstander, selv for små kvantum (gårdsplasser,skogsbilveger og lignende). Dette har negative økonomiske og
miljømessige konsekvenser.At viktige eksisterende masseuttak med beviselig nytte og få (om ingen) store negative påvirkninge r på
nærmiljøet vurderes som uegnet i planprosessen,er for meg bemerkelsesverdig.Det kan virke som om utredingene stort sett har
foregått ved skrivebordet, og i liten grad ved oppsøkendeinformasjonsinnhenting.
Næringsdrivende og andre har, kanskje med rette, ved flere anledninger blitt utfordret til å komme med lokale initiativ for å sikre
bosetting og øke aktiviteten på Nes. Det er da forunderlig at de som faktisk ønsker å sette i gang med ny virksomhet ikke får
muligheten til dette. Særlig når beslutningene tas på tilsynelatende feil og/eller dårlig grunnlag.
Mvh
Helge Syver Holte (Tlf: 911 38 155)

Vedlegg:Bilder Masseuttak, Gravlimoen

Bildetekst 1:
Bildene til venstre viser nær - og
fjernvirkningen av masseuttaket. Øverst vises
grusrygg på nedsiden som skjermer innsyn.
Nederste bilde er tatt fra Østsideveien. Det
viser at masseuttaket ikke er synlig fra veien i
det hele tatt.

Bildetekst 2 :
De tre bildene under viser masseuttaket slik det framstår i dag. Moreneryggen registrert av NGUseesi bakkant av uttaket.
Grusrygg for skjerming seestil høyre for skråningen.

Merknader til kommuneplanen
Ringerike kommune, Areal - og byplankontoret,
Ringeriksregionens

postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss

utvikling

Om det er noe i det politikere og administrasjon i Ringerike kommune sier, bør det også legges til
rette for spredt utvikling i mellomfasene av reguleringsplanen og samfunnsdelsplanen .
Ringerike ønsker utvikling og innbyggere , og de refererer til flotte boligområder og fin natur
utenfor stuedøra. Det vil blant annet si at det er naturen rundt oss som skal trekke nye tilflyttere.
Det har stått flere avisinnlegg og reportasjer om hvor heldige familier føler seg som har fått
naturen tettere innpå og flyttet ut fra tet tbebyggelse i Bærum og Oslo. Det må Ringerike kommune
ta innover seg at det ikke er bare Hønefoss og andre store tettsteder som er aktuelle boligområder.
Utvikling av en region handler også om rekr e asjon og aktivt liv, som igjen gir oss god helse og god
livskvalitet.
De som ønsker å bo på bygdene og de som ønsker å bo i byen må få en viss form for muligh et til å
velge selv. Ringerike kommune annonserer om at befolkningen må komme med innspill for å få
eierforhold til planene, men da må også de som ønsker et liv på bygdene bli hørt.
Ringerike kommune er tjent med at de legger opp til en naturlig utvikling og ikke kun en styrt
utvikling til de aller største stedene i regionen.
Så jeg ber om at dette innspillet som jeg vet mange stiller seg bak, blir hørt.
Samfunnsdelen som rådmannen viser til har overvekt av økonomiske interesser og ikke det
mange av folkene ønsker.

Hold muligheteneåpnefor spredt boligbygging.Byggpå knauserfjell ikke på store jorder,
selv om dette er dyrere.
Det er ofte på bygdenedugnadsinteressene
er størst,ta vare på dette også.
Leggtil rette for sykkelveieri områdeneutenom Hønefossogså,blant annet inn mot marka
og rundt fjorden.
De områdersom det leggesopp til offentlig kloakkog vann bør dette utnyttes ved søknader
om boligutvikling.
Leggtil rette for bruk av Steinsfjordenpå offentlige badestrendermed bryggerog
sanitæranlegg.
Leggtil rette for områderhvor brannvesenkan komme til fjorden for redningsaksjoner.
Jomer aktiv befolkning,jo mindre helseplagerog trygdekostnader.
Prøvå løfte omdømmeav lokalprodusertmat og gjør dette attraktivt, for å slippefor mye
transport.
Leggopp til mat på skolene,så elevenegjennomførerdagenpå en sunnog god måte.
Leggogsåopp til sunnebarnehagerog skolemiljøersåfolk kan velge.
Leggopp til at barn og voksenekan leve og bo der de bor uten om å måtte kjøreshit og dit
hele t iden, ta sykkelen,bruk bena,bruk naturen.

Såjeg ber til slutt om at ikke planener så strengog manipulert at innbyggerevelgerandre steder å
bo.

Med ønskeom et godt liv
Mvh EspenHval

Ringerike Kommune
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

22. August2DtT

Vedr Merknad

til kommuneplan Ringerike

Dokid:

17069512
(141995-164)
Merknad til kommunePlan

vegne av familien til Hanna Olaug Lundberg fremmes et formelt innspill om å innlemme ytterligere et
areal som fremtidig bolígbebyggelse i Heradsbygda,
På

Arealet er eiendommen Gnr 55 Bnr 2 med adresse Heradsbygdveien 27. Eiendommen består av to teiger
og innspillet gjelder teig 1 beliggende langs Heradsbygdveien (se vedlagte kart Vedlegg 1.).
Bakgrunn;
Området har tidligere blitt foreslått som boligområde i et innspill til kommuneplanen i august 2013
(Vedlegg 2). Etter grovsilingen ijuni 20L5 anbefalte ikke rådmannen å ta dette med videre på grunn av
hensyn til jordvern (ble satt RØd), Formannskapet vedtok allikevel den 18.8,20L5 at skulle endres til Gult
(Vedlegg 3).
I kartet Soneplan Hønefoss 15000 lnnspill ijuni 2015 (Vedlegg 4) var området merket med et rØdt tall nr
75 beskrevet som (tas ikke med videre>. Andre områder som var merket med røde tall har allikevel
senere blitttatt med idagens høringsutkastav Juni20t7. Eksempelvisområde Bl.7 iHeradsbygda hadde
2015 blitt merket med Rød nr 27.

i

Ärsaken til at vi igjen foreslår området som fremtidig boligbebyggelse er at vi finner det urimelig at et slikt
sentralt område avslås med begrunnelse jordvern. Dette med bakgrunn i at vår eiendom fremtidig blir et
lite restareal adskilt fra 6vrig dyrket mark og inneklemt mellom fylkesveien, golfbane/idrettsanlegg og
eksisterende boliger. Utdyper dette med følgende;

¡
o
o
o
o

Vår eiendomsteig er på ca22,6 da hvorav ca 3,2 da allerede er boligeiendom. Av de gjenstående
t9,4 da er 16,5 da dyrkbar mark / fulldyrka areal.
Det dyrka arealet grenser inn til et større fulldyrka areal mot nord på en annen eiendom som i
dagens høringsutkast er regulert til ldrettsanlegg basert på reguleringsplan 306-02 HØnefoss
Golfbane. Fulldyrket areal mot nord blir dermed borte.
Reguleringsplan Hønefoss Golfbane har allerede beslaglagt \,2 da av vår dyrka mark.
Ved å avsette vår eiendomsteig til fremtidig boligbygging fjernes i realiteten kun ca 15 da dyrkbar
mark,
HØnefoss Golfbane beslaglegger til sammenlígning over 100 da fylldyrka areal.

Vår eiendom 55/2 pâ 22 mäl blir liggende inneklemt mellom idrettsanlegg, golfbane, boligfelt og fylkesvei
174 (Heradsbygdveien), og vil være svært godt egnet til boligbygging. Det vil være helt naturlig at dette
området avsettes til fremtidig boligområde som en komplettering av eksisterende boliger på begge
sider. Eiendommen ligger ideelt til i forhold til en enkel adkomst, trygg skolevei, kollektivtrafikk med
busstopp inntil eíendommen. Den vil heller ikke blir en <boligsatelitt> da den utfyller en allerede bebygd
strekning oB uTgør dermed en effektiv arealdisponering. Samtidig er vår eiendom innenfor et område
som er prioritert for utvikling og vekst.

Med de store foryentningene om økt befolkningsvekst ifbm utbygging av E16 og Ringeriksbanen vil det
være et stort behov for boliger i mer landlige omgivelser og ikke bare leiligheter í sentrum av Hønefoss.
Vår eiendom kan utnyttes i en kombinasjon av mindre boliger og leiligheter, og kan tilby kvaliteter som

spes¡elt innflyttere fra storbyer er opptatt av, Ber om at Ringerike kommune revurderer sitt forslag og
innlemmer vår eiendom som fremtidig boligbebyggelse.
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Eiendommerr er rclativt t'lât, og det cr ikke
färe for ras.

Innspillskjema t"or innlevcring av dokumerrtasjon som må følge l.blslaget, kan ltrstes ned på
lvg¿yg.rinscrilie..k-onlllJ.t¡Jle.no/komrnu¡rcplan samt ffis på Serruicctorget, Storgata l3 l{ønefoss.
I(artutsnitt kan lastes ned fra kommunens nettside eller fås tilsendt på for,ospørsel til
Seruicetorget.
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Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill

Vedtak i

l.

2,
3.
4.

Formannskapeî

Dokid:
1 706951 3

Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.
$ii?,go?;I.ÎÍ'
Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). --.'-r'
Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.
Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke
arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.
Innspill som skal utredes næffnere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at
grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at
man unngår nedbygging av dyrka mark.

Behandling i Formannskapet I 8.08.201 5:
Forslag fra Alf MeÍer (Ap) p.v.a.Ap, H og Krf:
Konklusjonen endres frarødttil gult i følgende punkter i grovsilingen:
02, 04, 07, 09, ll, 12, 13, 15, 278, 39, 39, 5r, 52, 59, 64, 75,90, 91, 95.
Punktene 100, l0l og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå. Kommunen kan
selv foreslå disse områdene.
Forslag fra Høyre og Frp:
Punkt 79 i grovsilingen endres fra rødt til gult.
Forslag fra Marit Hollerud (H):
Punkt 92 i grovsilingen endres fuarcdttil gult.
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
<Tilleggspunkt:
Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at
grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man
unngår nedbygging av dyrka mark.
Tilleggspunkt:
I den videre planprosessen bør det legges til rette for større utbyggingsområder i
skogsområder på Ask og i Ä,sa.>

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Punktvis avstemming:

Dag Henaug (FI) erklærte seg inhabil og forlot møtet under avstemmingen i punktene 7 og
80.

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt med unntak av punkten e 38, 52, 7 5, 9I og 95 hvor Sp
og Sol stemte imot.
HøyresÆrps forslag i punkt 79 fikk 5 stemmer og falt (H og Frp).
Holleruds forslag i punkt 92 ftkk4 stemmer og falt (Hollerud, Bolstad og Johansen (H) og
Frp)).
Rådmannens forslag pkt. l, 2 og3 ble enstemmig vedøtt.
Aasens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Aasens forslag til nytt punkt 5 fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp).

Ann Kristin Steinbakken

Emne:

Johnny Martinsen < heffalompen63@gmail.com>
23. august 20L7 22:47
postmottak
fmbu post@fyl kesman nen.no
Merknad til kommuneplan for Klekken gartneri
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Merknad til kommuneplan for Klekken gartneri

Vi ble nylig giort oppmerksom på at eier

av Klekken gartneri har søkt om å fü etablere eneboligtomter på
gartneriområdet, og at kommunen så langt ser ut til å være positiv til prosjektet.

Vi har forstått det slik
17

Vi

at

jordbruksarealer ikke skal bebygges? Jevnfør vedtak Buskerud Fylkeskommune

.09.2015 Punkt 4.2 underpunkt

7.

ser med stor bekymring på den type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner for

utbyggerne.

Fra å være et lite eldre eneboligområde vil dette område bli bebygd på alle kanter og gå fra å være et rolig
boligstrøk til et tettsted, og vi mener det blir en forringelse av vår trivsel og eiendom.

En utbygging av denne størrelse
ikke ønsker.

vil føre til mere belastning på en allerede dårlig vei og mere støy noe vi

Vi henstiller kommunen til å ta hens¡m til
føretll en vesentlig fortetting.

eksisterende husstander, og ikke godkjenne bebyggelse som

Vi legger med dette inn en protest på det sterkeste mot utbygging på Klekken

vil

gartneri

Med vennlig hilsen
Nedre Klekkenvei
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Fra: ÅsmundMartinsen[asmundm@hotmail.no]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 22.08.201717:51:37
Emne: Merknadtil kommuneplanen
Vedlegg:
KOMMUNEPLANhøringsfrist25.08.17
G.nr 100 bnr. 139 Fløytingen.
OmrådeFløytingener i følgekommuneplanenfortsatt NLFområde.Det for såvidt naturlig sidendet bestårav jordbruksareal– da unntatt 100/139.
100/139 liggerklemt mellom 100/35 og 100/45 og tomta har tilgangtil vei,vann,kloakk,strøm etc. i umiddelbarnærhet.
Jegønskerat 100/139 skalkomme inn under den nye arealplanfor bebyggelse.
Mvh
ÅsmundMartinsen
Bånntjernvn.35
3514 Hønefoss

Fra: KathinkaMohn [mohn@buskerudmuseet.no]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 24.08.201710:27:51
Emne: Kommentartil kommuneplanens
arealdel
Vedlegg:
Til Ringerikekommunev/Areal- og byplankontoret
Det visestil kommuneplanensarealdel,forslagtil soneplanHønefoss,jf link: http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Kommuneplanen
s-arealdel--horing-og-offentlig-ettersyn/

Jeger delvisgrunneiertil områdeH530,som er foreslått til friluftsområde.For meg som grunneierrepresentererdette en helt uakseptabelbegrensningi all
mulig bruk av området og jeg ber om en redegjørelsefor grunnlagetfor kommunensforslag.

Med vennlighilsen

KathinkaMohn
Telefon+4795166608

FELLESPROSJEKTET
RINGERIKSBANEN
OGE16

INNSPILL
OGMULIGHETSSTUDIE
SAMFUNNSHENSYN:
SAMFERDSEL
OG
VEITRAFIKKNETT
SØRUMSMARKA
NÆRINGSPARK

1

1. PRESENTASJON
– FORELØPIGE
PLANLAGTE
OGSIGNALISER
TETILTAK
Vi er grunneierei Sørumsmarka,som Fellesprosjekte
t Ringeriksbanenog E16(«FRE16»)
kaller
«Tolpinrud»eller «Tolpinrudjordene».Spesifiktsiktes det her til det arealet som grensertil dagens
jernbanespormot Tolpinrudi øst / sydøst,og det nye jernbanesporeti sydvest/ vest / nordvestsom
går inn til «Storskjæringa».Dette arealet utgjør jorder som er eiet av hhv. AsleOppen(gnr 48 bnr 1),
GuroDæhlen(Gnr47 bnr 3) og EngebretAasen(gnr 47 bnr 5). Områdeter vist i fig. 1. Dissetre
grunneiernehar en dialogangåendeSørumsmarkaog er omforente om at Oppenog Dæhlentar et
initiativ til dialogmed Ringerikekommune.
I løpet av planleggingsarbeidet
har vi sett og hørt
om det som skalskje ved og på våre
eiendommer.
Førstlå det an til at vi ville miste grunn til selve
jernbanesporet.Altsåat vi beholdt arealenesom
ble igjen.
Etter en tid fikk vi vite at det planlegges
togparkeringog vaskehall,som plasseresenten i
Sørumsmarkaeller på Pålsgård.Dette ble i
kartskisserforeløpigplasserti Sørumsmarka.
Altsåat arealeneble ytterligere innskrenket.
Signalenevi fikk var at FRE16ønsketå bevare
øvrig dyrkamarki det «inneklemte»området.
Deretter fikk vi signalerom at FRE16ønskerå
unngåat andre har tilgangtil arealet,slik at
FRE16ogsåvil ervervedet «inneklemte»
området.

fig. 1 - Sørumsmarka

Dette medførerat vi står i fare for ikke bare å miste areal til jernbanesporene,men ogsåalt øvrig
areal innenfor området.

2. BAKGRUNN
Vi stiller osspositivetil ny vei og bane.Bakgrunnen for dette er at Ringeriksregionen
generelt– og
Hønefossspesielt– får en sværtviktig og nær tilk nytningtil Stor-OslogjennomInterCitytrianglet.
Forutenet ønskeom å miste minst mulig eiendomog dyrkamarkønskervi at Ringerikeog Hønefoss
sikresen god offentlig kommunikasjon/ veinett / infrastruktur, og ikke minst praktiskeog
fremtidsrettedetrafikkløsninger.
Det vi erfarer er at FRE16nå arbeidermed konkretiseringav planenfrem mot endeligplanforslag
(statlig reguleringsplan)som tilsiktes fremlagt ti l høringi desember2017/ januar 2018.Doghar vi
mottatt signalerom at dette sannsynligvisutsettes til slutten av 2018 / begynnelsenav 2019.Når
planforslageter fremsatt har planleggernebrukt svært mye tid og ressurserpå å kommefrem til
denneløsningen.Erfaringsmessig
vil høringsinnspill ha innvirkningfor mindre tilpasninger,og det skal
da svært mye til før planleggernegår tilbake på større deler av de prosjekterteløsningenefor å
omarbeidedisse.
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trafikantenevil få en opplevelseav å «kjøreforbi» Hønefossog stasjonsområdetfor deretter å måtte
«kjøre tilbake»langsen vei som leder inn igjen ti l stasjons-/ sentrumsområdet.Fortrinnsvisbør en
avkjøringsyd for Sørumsmarkavelgesfor å oppnåden mest gunstigeløsningen.

Alternativ 2

Alternativ 1

fig. 2 – Stasjonsvegen
med t ilknytningsalternativer
I planprogrammet(s. 38 og 39) fremgår det at «Kryssløsningene,
bådeplasseringog utforming med
tilknytningsveger,skal optimaliseresmht. funksjonalitet, inngrepog kostnader.Optimaliseringenvil
omfatte vurderingav nytt krysspå strekningenmellom Prestmoeni Ringerikeog Styggedalen,og det
vil bli gjort vurderingerav kryssplassering,
krysstype, trafikale konsekvenser,
trafikk på lokalt og
regionalt sidevegnett,tilgjengelighetfor trafikk til og fra nærområdeneog konsekvenserfor natur og
miljø».
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Vi vil fremhevede særligemomenteneom å sikre en god kryssløsning-og plassering,og især
hensynettil trafikale konsekvenser,samt trafikk og tilgjengelighettilknyttet andre tilknyttede veier.
Enoptimal funksjonalitetmå sikresfor at kryssetskalkunne tjene som et hovedelementi den totale
trafikale løsningenfor Hønefoss.
Et alternativ er å lede avkjøringenfra ny E16inn på Askveien(fig. 2 – alternativ 1). I forbindelsemed
FRE16er det foreslått et massedeponipå Tunga(vedlegg4). Pånordsidenav Askveien,mellom to
jorder, liggerdet en skogteighvor Stasjonsveienkan ha sin begynnelse.Veienkan ledesvidere og
tilretteleggesi forbindelsemed massedeponiet,over / under jernbanelinjen,gå øst for området hvor
det er foreslått henstillingsplassfor togsett, og videre inn i Storskjæringa.
Et annet alternativ er å lede avkjøringenfra ny E16 inn på dagensE16og der dennefølger jernbanens
østre side(fig. 2 – alternativ 2). Stasjonsveienkan krysseover eller under jernbanelinjen,forbi
området hvor det er foreslått henstillingsplassfor togsett, og videre inn i Storskjæringa.I 3D-filmen
som FRE16har lagt ut på internett ser man at det allerede er skisserten vei langsdennetraséen.
Beggedissealternativeneer aktuelle og uavhengigeav om avkjøringenblir i Styggedaleneller ved
Prestmoen.I sistnevntetilfelle bør trafikken ledes i nordlig retning fremfor mot syd langs
eksisterendeE16.Dette for å unngåat Hvervenkaste
t forblir en overbelastetadkomstveigjennom
Hønefosssentrum.Likeveler det hensiktsmessigmed en tilkobling av Hvervenkastetvia gamleE16.
4.2.Avlastningog forlengelseav Meieri- og stasjonsområdet
Vi registrererat det leggesopp til en betydeligutvikling i Meieri- og stasjonsområdet(fig. 3). Selvom
det er snakkom et forholdsvisstort arealtotalt sett vil en utvikling av dennenye bydelensom
stasjons-,bolig- og næringsområdekrevemye plass.I tillegg vil det være skrankerfor hva slags
bebyggelseog aktivitet som kan akseptereseller som passerinn i området. Såledeser tilgjengelig
areal et knapphetsgode.
Dette er belyst i analyseom utvikling i tilknytning til HønefossInterCity-stasjonfra april 2016samt
mulighetsstudieom InterCitystasjon– illustrasjoner, ogsåfra april 2016 (vedlegg2 og 3). I disse
dokumentenefremgår behovog muligheter,men samtidig ser man ogsåbegrensningenei hva som
kan etableresi stasjons-og Meieriområdet.

fig. 3 – MulighetsstudieInterCity-stasjonog Meieriet (et av flere alternativer)
Vi ser at Sørumsmarkakan utnyttes som en avlastning og forlengelseav Meieri- og stasjonsområdet.
Ettersomplanleggingenrundt strekning5 i FRE16er kommet et godt stykkepå vei ser vi det som
viktig å spille dette inn på nåværendetidspunkt. Se nærmereom dette i punkt 5 nedenfor.
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Våreinnspill er tuftet på – og harmoniserermed – FRE16sitt planprogramog høringsinnspillene
(vedlegg5 - 7). Ennærmerehenvisningtil detaljene i dissedokumentenefølger av punkt 7.
4.3.Effekter og muligheter vedrørendetrafikksituasjonen i Hønefoss
Nedenforsettesdet fokus på de positiveeffektene av våre innspill om veinett med tanke på en
effektiv og hensiktsmessig
trafikkløsningfor Hønefoss,og ikke minst visjonenom et bilfritt sentrum.
Dette innebærerogsåinnspill om ytterligere veitiltak.
Ny bru over Begna– tunell frem til kryssetHønengata / Vesterngata
Stasjonsveiensom ny hovedårevil kunnekoblesvidere til bådeeksisterendeog nytt veinett (fig. 4).
Nærmerebestemt vil en slik ny vei kunneanleggesover elven ved stasjonen.Slikvist i
mulighetsstudienog analysenvedrørendeInterCitystasjonen(vedlegg2 og 3), og som ogsåfremgår i
nevnte rapporter tilknyttet kommunedelplanfor veiløsninger(vedlegg1 – kun forsider og kartskisse),
kan det tenkesen bru over elven enten nord eller syd for den gamlejernbanebruenved fossen.
Påden andre sidenav elva kan det lagesen tunell under Rabbaog som leder til lyskryssetmellom
Hønengataog Vesterngata.Dette grepet vil åpnefor at befolkningeni Haugsbygdog på
Vesterntangen,samt i HønefossNord, vil kunnefå direkte adkomsttil stasjonsområdetog videre til
E16.Fordelenevil blant annet være at dette avlaster veinettet og forebyggerflaskehalsproblematikk
over Hønefossbru og sentrum,og at trafikken ledesbort i en tunell som redusererstøybelastningen.

fig. 4 – Stasjonsveien:
bru og tunell frem til lyskryssHønengata/Vesterngata
Envesentligeffekt vil kunne være at store deler av trafikken over Hønefossbru forsvinner.Dermed
vil Hønefossbru, samt områdenesyd og nord for denne, kunnerealiseressom en grønngate hvor
det tilretteleggesfor gående,syklendeog kollektivtrafikk.
Ny trasé for Askveien
Somen tilleggsmulighettil Stasjonsveiensom skissert i punkt 4.1 og 4.2 kan det ogsåanleggesen ny
trasé for Askveienslik at veien krysserjernbanelinjen over en ny bru før man kommer til bebyggelsen
på Tolpinrud(fig. 5). Denneveien kan føresvidere i nordlig retning opp til Storskjæringaog
SørumsmarkaNæringspark.I forlengelsenav dette oppnåsdirekte tilknytning til ny E16samt Rv.7 og
Rv.35 – via Stasjonsvegen.
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Bru over jernbanen

fig. 5 – Askveien:Tilknytningtil Stasjonsvegen
via bru over jernbanesporet
Slikvil Stasjonsveienogsåkunnebetjene trafikk som skaltil Hønefosssentrum / Hønefosssyd.
Ringeriksbanenvil medføreøkt støy og sjenansefor beboernepå Tolpinrud,og dersomRv.35 slik
den er i dag blir hovedadkomsteninn til stasjonsområdet og Hønefosssentrum,så vil denneeffekten
bli betydeligforverret gjennomstøy fra flere kanter. Dersomtiltaket beskrevetovenfor (en
forlengelseav Askveienover jernbanelinjen)blir realisertvil dette imidlertid kunneavhjelpede
negativekonsekvenseneav Ringeriksbanen.Effektenvil være at dagensRv.35 / Askveienikke lengre
vil utgjøre en sentral innfartsveitil Hønefossigjennomboligområdetpå Tolpinrud,og det blir
vesentligredusert trafikk i boligområdetog frem t il eksisterendebru over E16ved Styggedalen.
Stasjonsveienblir såledeshovedadkomstenfor de som skalta tog, for de som skalkjøre varer til og
fra stasjonenog E16,og de som skaltil den nye bydelen på Meieriet (bolig / næring).Trafikkenvia
andre veitraséerog frem til Hønefossstasjon/ Meieriet vil bli betydeligredusert.Dersomalternativet
med videreføringav Askveienover jernbanelinjenved Tolpinrudrealiseresvil dette dessutenavlaste
Tolpinrudmv, og en ytterligere kanaliseringav trafikken til de forskjelligedeleneav Hønefossoppnås.
Enannenkonsekvenser at enkelte deler av trafikken vil kunne kanaliseresviderened til lyskrysset
ved Arnemannsveien,men hvor trafikkmengdenda vil være betydeligredusert.Dette fordi mange
skaltil Meieriet eller stasjonen,videre mot Hønefosssentrum via Askveien,eller de kjører videre
under Rabbatil Hønefossnord. Dermedvil ogsåkryssutfordringeneved Arnemannsveienløses,og
man unngåren eventuelltematikk om å utvide Arnemannsveienslik at store bolig- og næringsarealer
i bykjernengår tapt.
Parkering
Parkeringsutfordringeni Hønefosser et eget tema. I forbindelsemed målet om et bilfritt sentrum,i
en region som i stor grad er avhengigav bilbruk, vil parkeringsplasser
rundt sentrum spille en viktig
rolle. Parkeringsplasser
/ parkeringshus/ parkeringskjellerkan tenkesfor eksempeli stasjonsområdet
slik som skisserti vedlegg2 og 3. Enmulighet kan ogsåvære parkeringshusi Sørumsmarka
Næringsparkmed kollektivtransportinn til stasjonen og sentrum for øvrig.Dersombegge
lokaliseringeneetableresvil SørumsmarkaNæringspa
rk kunneta i mot biler fra E16nord, E16syd,
Rv.7 og Rv.35, mensstasjonsområdetkan ta i mot biler fra Nordsiden,Vesterntangenog Haugsbygd.
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Beboerei Hønefosssentrum
Når det gjelder befolkningensom bor i Hønefoss
sentrum vil store deler av denneha kort
gangavstandtil stasjonenslik at de ikke vil ha behov
for bilbruk på sammemåte som befolkningen
utenfor bykjernen(fig. 6). Dette vil kunnebidra til
målet om et bilfritt sentrum.
Øvrigeinnfartsårer:Trafikkspredning
For øvrigvil de andre innfartsårenevia Risesletta,
Vesterntangen– og fra Hvervenkastetsom lokalvei
– sikre spredningog kanaliseringav trafikken slik at
risikoenfor flaskehalserog trafikal overbelastning i
Hønefossblir minimal. Vi ser at dette ogsåbidrar til
å fjerne trafikk fra store deler av
sentrumsområdeneslik at veienekan benyttesav
kollektivtrafikk,gåendeog syklende(sefig. 6). Slik
fjerning av trafikk bør skje gjennomincentiver,
tilretteleggingog kanaliseringsnarereenn gjennom
forbud. Vi mener at løsningenskissertovenfor
oppnårdette.

fig. 6 – TrafikkavlastningHønefosssentrum

Oppsummering- gang-,sykkel-og kollektivbyenHønefoss
Enslik effektiv og kanaliserendetrafikkstrategisom beskrevetovenfor vil ikke bare redusere
praktisketrafikkutfordringer og gjøregang-,sykkel- og kollektivbyenHønefossrealiserbar.Det vil
ogsåresulterei en svært betydeligog gunstigeffekt for miljøet; trafikantene bruker kortere tid fra A
til B, og utslipp som følge av tomgangog kø gjennom Hønefossblir redusert.

5. SØRUMSMARKA
NÆRINGSPARK
SørumsmarkaNæringsparker tenkt i lys av den samfunnsutviklingensom distriktet nå står overfor.
Arealet liggermellom jernbanesporenei Sørumsmarkaog vil være tilknyttet Stasjonsvegen
(se fig. 7).
Hønefossvil væreet knutepunktfor til sammenfem baner; Roa-linjenfra øst, spor fra Hensmoenfra
nordøst,Bergensbanenfra nord, Randsfjordbanenfra syd,samt Ringeriksbanen.
E16kommer fra
Osloi syd og går videre mot Fagernesi nord / nordøst, samt mot Gjøviki øst. Rv.7 går mot Gol og
Bergeni nordvest,og Rv.35 går mot Hokksundog Drammeni vest.
Dette er en unik situasjonog hvor Hønefossblir et sentralt knutepunkt.I tillegg vil dagensog
fremtidige etableringernår det gjelder bådebolig, næringog industri nyte godt av vei- og
jernbanenettet.
Forutenmulighetenfor parkeringshuser det i lys av ovenståendebådenaturlig og viktig å
tilrettelegge for etableringav gods,transport og lager/ kjølelageri regionen.
Hønefossvil utgjøre en viktig lokaliseringfor omlastingfra vei til jernbane,og fra jernbanetil vei.
Dette vil medføreat varer kan leverestil og fra Hønefoss;både til lokale bedrifter og til aktører som
er etablert lengrefra Ringeriksregionen.
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Dette krever tilgjengeligog sentrumsnærtareal.Areal med slik lokaliseringvil redusere
transportavstanden,hvilket vil værepositivt med t ankepå kostnadseffektivitet,miljø og støv /
støyulemper,samt reduksjonav belastningi veinettet. Slikestrategiskearealerer en
knapphetsressurs.

fig. 7 – SørumsmarkaNæringspark
Vi vil fremheveplanprogrammetsside25 (vedlegg5) hvor det i punkt 3.1 står om overordnede
føringer fra daværendeJernbaneverket,nåværendeBane NOR.
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Om jernbanestrategifor godstransportstår det at «Godstransportpå jernbanespilleren viktig rolle
for å gjøre den nasjonalegodstransportenmer effektiv, pålitelig, sikkerog miljøvennlig». Ordinær
godstrafikker planlagtå gå via Roa,altså ikke via Ringeriksbanen.
I sekretariatetfor Osloregionenshøringsuttalelsedatert 7. juni 2016 til grunnlagsdokumentfor
NasjonalTransportplan2018– 2029 (vedlegg8) uttales det at tilnærmingen«fra-nav-til-nettverk»i
konseptvalgutredningen
(KVU)for Oslo-Navetkan leggestil grunn og utvidestil et større geografisk
område.Osloregionenunderstrekerbehovetfor et nav-satellitt-konseptfor godsterminaler,i tillegg
til opprustningav hovedgodsterminalenpå Alnabru.
Alnabruer navet, mensflere mindre og spredtegodsterminaler tjener som satellitter. Til sammen
utgjør dette et effektivt nettverk.
Etter det vi forstår arbeidesdet nå med en slik utvikling med hovedfokuspå avlastningav Alnabruog
en effektiviseringav godstransportenpå Østlandet.Dersomen slik etableringskjer på Ringerikevil
dette ha stor betydningfor regionen.
RingerikeUtviklingarbeideraktivt
for å tiltrekke godsnæringentil
Ringerike.Her er Hensmoen,
Eggemoen,Bergermoenog
Sørumsmarkatrukket frem som
alternativer (fig. 8). Sevedlagte
presentasjonutformet av Ringerike
Utvikling(vedlegg9).
Uavhengigøvrig lokaliseringav
godsnæringvil Sørumsmarka
Næringsparkmed sin sentrumsnære
lokaliseringi et hvert tilfelle være
attraktiv for lager,kjølelagerog
terminal i tilknytning til stasjonenog
lokalebedrifter.
Styrkenetil Sørumsmarka
Næringsparkhar en direkte
tilknytning til (i) E16,Rv.35 og Rv.7
herunderkryssmot ny E16,(ii)
stasjonsområdet,og (iii) de
næringsdrivendei
Hønefossområdet.

fig. 8 – RingerikeUtvikling:RingerikeGodsterminal

Dette gir en kostnadseffektivdrift samt redusert negativmiljøeffekt ettersom avstandeneblir
kortere.
Vi kjenner ogsåtil at cargoaktørerhar praksisfor å etablere lagreikke bare for videretransportf.eks.
som i postverket,men ogsåfor å leie ut lagringsplassfor lokalt næringsliv.Kjølelagreeller vanlige
lagrekan etableres.Dette fremstår som attraktivt for næringsliveti Hønefossog omegnettersom
behovet for egnelagre i selvebutikken blir lavere. Dermedkan leveringog lagringskje i
SørumsmarkaNæringsparki stedet for svært mangesmå og kontinuerligeleveringerrundt om i
Hønefosssentrum.SørumsmarkaNæringsparkkan da samle diversemindre leveringerfor deretter å
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fig. 9 – Stasjonsvegen
– helhetligløsning
9. VEDLEGG
Vedlegg1: Alternativspresentasjon
/ grovsilingsrap
port (2004)og planbeskrivelseog
konsekvensutredning
(2008)til kommunedelplanfor hovedvegsystemeti Hønefoss(kun forsider og
kartskisse)
Vedlegg2: Mulighetsstudie:InterCitystasjon– illustrasjoner,april 2016
Vedlegg3: Analyse:Utviklingi tilknytning til HønefossIC-stasjon,april 2016
Vedlegg4: Innspillog kartutsnitt over Tungamassedeponi tilknyttet Sørumsmarka/ Tolpinrud
Vedlegg5: Forslagtil planprogram,07. oktober 2016
Vedlegg6: Merknaderfra myndigheter,14. februar 2017
Vedlegg7: Merknaderfra organisasjonerog næringsliv, 14. februar 2017
Vedlegg8: Osloregionenshøringsuttalelse7. juni 2016
Vedlegg9: Presentasjonav godsterminalv/ Ringerike Utvikling
Vedlegg10: Kart over helhetligløsningvedrørendeStasjonsvegen
og SørumsmarkaNæringspark
Vedlegg11: Sentrumsplanfor Hønefoss(saksfremlegg
, planprogram,planavgrensningog
Kommunestyretsworkshop)
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Godsterminal
Ringeriksregionen
har med sin sentralebeliggenhetog
unike arealberedskapog infrastruktur forutsetningerfor å
bli et sentralt logistikkpunkti Norge

Sentral beliggenhet

Infrastruktur

Arealberedskap

Nærmede store
befolkningsområdene
og
markedene,med gode
kommunikasjonsmuligheter
I alle
retninger.Avlastertrafikk gjennom
Oslo.

Eksisterendejernbanefor godsI
området.Jernbanespor mot alle
landsdeler.E 16 går gjennom
området.Storeinfrastrukturtiltak
under regulering.Flyplass2200 m.

Mer enn 3.000dekartilgjengeligtil
formålet.Reguleringpåbegyntfor
store deler av områdeti Ringerike
og Jevnakerkommuner.

Ringerike godsterminal
Ringerikeutvikling ser det som en mulighet at godsterminal og logistikksentral på Alna i Oslo vurderes
utflyttet. I tillegg er det et økende regionalt behov for terminaltjenester.
Engodsterminalpå Ringerikevil bidra til å flytte trafikk ut av Oslosentrum,og avlastepressområderfor bolig- og
næringsutviklingi Oslo.GodsterminalAlna med tilstøtende areal er i overkantav 1500 dekar i dag.

Ringerikesfortrinn
Ringerikehar jernbanespormot Vestlandet,
Sørlandet,Gjøvikog Oslo.Til Drammenhavn
er det I overkantav 70 km langsjernbanen.Et
eget godsjernbanesporgår mot Jevnaker
(tidligere Randsfjordbanen).Langsdenne
banestrekningenfinnesdet i dag godsintensiv
industri. Områdettiltenkt godsterminalligger
tett opptil E 16, RV 7 og RV35, under en time
fra bade Oslosentrum og Gardermoen.Det
finnesog en flyplassmed asfaltert rullebane
på 2.200meter i området. Tiltenkt
godsterminaler overveiendeflate
grusavsetningermed lite høydeforskjell.

NTPstyrker Ringerikesom trafikknutepunkt
Nasjonalemyndigheterløfter frem Ringerike
som et sentralt knutepunkti fremtiden, med
realiseringav Ringeriksbanefor
persontransport,ny firefelts motorvei fra
Sandvikaog store forbedringerpå E 16 i
retning Gardermoen.Ringerikevil med disse
utbedringenekunne bidra til en viktig
avlastningav trafikken i Osloområdet,og
regionenfår en særdelessentral beliggenhet
som muliggjørkostnads- og tidseffektiv drift.

Arealstatus
Deler av området er allerede
regulert til industri.
Ytterligere reguleringsplaner
er i arbeid på Bergermoeni
Jevnakerog Eggemoeni
Ringerike.
Kommunenehar en proaktiv
næringspolitikkog inviterer
interessentertil å presentere
sine behov.

Avstander
Oslo

60 km

Hensmoen– Eggemoen- Bergermoen-Sørumsmarka

Gardermoen

55 km

De store, flate skogsområdenei Jevnakerog Ringerikekommuner har
i dag betydelig industrietablering, vilje og evne til videre vekst og
rikelig areal til plasskrevende etableringer

Lillehammer

130 km

Bergen

400 km

Etablertebedrifter i området omfatter blant andre TronrudEngineering,
Spennconog Andritz Hydro.Det er omfattende planer for ytterligere
næringsutviklingi privat regi rundt teknologibedriftenepå Eggemoen
.
Områdenerundt Sørumsmarkavil bli sterkt endret av ny infrastruktur, og det
er naturlig å se på logistikkindustrimuligheterher.
Offensivekommuner
Ringeriksregionen
er i sterk vekst,og ønskerny næringvelkommen.Vi gir din
virksomhetgod informasjon,bistår i analysearbeidog søkerå avklare
eventuelleutfordringer på et tidligst mulig stadium,slik at risiko minimeresog
din etableringskalbli en suksessfor alle parter.

RingerikeUtvikling
c/o HøgskolenSørøst-Norge
Postboks165 Sentrum
3502Hønefoss

Bredalsveien14
3502Hønefoss

PelleGangeskar91 11 36 36
ClausFrølund 40 52 54 64

pelle.gangeskar@ringerike
-utvikling.no
claus.frolund@ringerike
-utvikling.no

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Siv Hege Nordhaug og
Jan Pedersen
Trøttilsrudveien 14
3513 Hønefoss

I

Dokid:
17069527
(141995-167)
Merknâd til kommuneplanens areald€

22.08.2017

INNSIGELSER TIL KOMMUNEDELPLAN . UTBYGGING AV KRAKSTADMARKA
Vi viser til kommunedelplanen over Krakstadmarka som er sendt ut til offentlig høring, og
fremmer med dette tre innsigelser.

Kulturlandskap og matproduksjon
Øvre del av Krakstadmarka består i dag av nydelig kulturlandskap rundt Trøttilsrud gård og
Krakstad gård. Det er et flott sted å bo, nært sentrum, men landlig og luftig, og med flott
utsikt. Vi ønsker at dette særpreget fortsatt skal ivaretas, ved at dyrket mark ikke skal
bebygges. Det er mye skog i området, hvor det er rikelig med plass til å oppføre
bebyggelsen. Bebyggelsen bør også være lav nok til at utsikten fortsatt beholdes.
Når vi leser om fremtidens prognoser om behov for økt matproduksjon for å mette en stadig
økende befolkning i verden, så har vi vanskelig for å skjønne logikken i at områder hvor det i
dag produseres mat skal fylles opp med boliger. I stedet bør det legges til rette for videre
matproduksjon, eventuelt i nye former. Vi foreslår av marken e i øvre del av Krakstadmarka
fortsatt dyrkes, enten av gårdene i området eller ved å dele opp parseller som innbyggerne
kan leie rimelig for å drive selvhushold.

Eiendomsrett til egen adkomstvei på gnr. 97 bnr. 50
Vi er eiere av gnr. 97 bnr. 50. Denne eiendommen ligger inntil et jorde som er planlagt
bebygd. I dag går tomtegrensen midt i adkomstveien, og det er for knapp plass foran
dobbeltgarasjen til at det er mulig å få inn to biler. Det er også svært utfordrende å kjøre inn
èn bil . Dette er en lite holdbar løsning, og vi ønsker at det foretas en arealovertøring som gir
oss eiendomsrett over hele adkomstveien, samt at vi kan fylle ut 1,5-2 meter utenfor
garasjen.
Vi er kjent med at flere av de tidligere eierne av huset tidligere har fremmet ønske overfor
grunneier om å finne en løsning på plassproblemet foran garasjen, uten hell. Vi antar at
dette grunnes usikkerhet rundt fremtidig bebyggelse. Vi har derfor valgt å awente, men ber
om at vårt behov hensyntas når planleggingen av dette området igangsettes.

Avrenning - flomfare
Ved kraftig regnvær ledes overflatevann fra et jorde på baksiden av huset ned skråningen og
inn mot husveggen vår. Dette resulterte i vannskader i kjelleretasje i 2015. Vi ber om at
utbygger/kommunen besørger en trygg behandling av overflatevann, slik at vi slipper å
oppleve dette flere ganger.
Med vennlig hilsen

Fra: Roy Pedersen[roy.pedersen4@gmail.com]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no
[fmbupost@fylkesmannen.no]
Sendt: 21.08.201706:51:23
Emne: Merknadtil kommuneplan
Vedlegg:

Merknadtil kommuneplanfor Klekken gartneri
Vi ble nylig klar over at eier av Klekken gartneri
har søkt om å få etablereeneboligtomterpå
gartneriområdet,og at kommunenså langt ser ut
til å værepositiv til prosjektet.
Det skal ogsåværeinngått en f orm for avtaleom
salgav gartneritomtentil en utbygger.
Med denalleredeiverksatteutbyggingav
Klekkenhagenog foreslåtte(godkjente?)
utbyggingi NedreKlekkenhagen,vil vårt
nærområdei løpet av kort tid få 47 nye
boenheter.Vi ser medstor bekymring på den
type bebyggelseog utnyttelsesgrad
kommunen
faktisk godkjennerfor utbyggerne
.

Fra å væreet gammelteneboligområdemed
landbruks- og gartneridrifti nærområdetblir
detteen stor forandringog vi som bor her vil bli
sterkt berørt.
Med plan om ytterligereutbyggingav Klekken
gartneritil boligformål, vil dettelille områdegå
fra "et rolig boligstrøk"til et tettsted.
Vi som bor her, gjør nettoppdet fordi det er et
rolig og godt boligstrøkog menerdet blir en
forringelseav våreeiendomme
r.
Områdeter et godt landbruksarealog det er i
dag er gartneridrift på eiendommen.Vi ser med
bekymringat det har blitt enklereå byggepå
dyrka mark. (NedreKlekkenhagener dyrka
mark).
Dette er jo medpå å ødeleggedet flotte
kulturlandskapvi har rundt oss.

Med så mangemuligheternærHønefosssom
ikke er jordbruksareal,må det værelett å finne
områdersompassertil boligbygging.Dette er
ogsåklar føring fra bådestat og fylke.
Det finnesnoensom ønskerkjøpe/leiegartnerietog det er derfor mulig for eier å eventuelt
selgetil andresom vil
drive videre.
For vår del som har kårboligenpå gartneriet(skilt fra i 1990) vil vi bli bygd inn og
utsiktenblir borte,og en forringelseav bokvalitetog verdi.
Vil meddette protesteremot boligutbyggingpå Klekken gartneri.
NedreKlekkenvei4
May JanneBotha Pedersen
Roy Pedersen

Vedlegg:vedtakfra stortingog fylke om boligbyggingpå dyrka mark

1. Vedtak i Stortingetom nasjonal jordvernstrategi av
8.desember2015 og brev fra Landbruksdepartementet
til
kommuneneav 8.mars2016 om kommunenesansvarfor
oppfølgingenav den nasjonale
jordvernstrategienhttps://www.regjeringen.no/no/doku
menter/prop.
-127-s-20142015/id2413930/sec14#VED4
Prop.127 S (2014–2015)- regjeringen.no
www.regjeringen.no
Proposisjonenomhandlerjordbruksavtalenfor 2015–2016,somble inngått mellom
statenog NorgesBondelag15. mai 2015. Jordbruksoppgjøret
gjelderbevilgninger...
2.
3. Statlige planretningslinjer for
samordnet areal- og
transportplanlegging der det er et klart
krav om at manskal ha sjekketut mulige
alternativerder det er forslagom å
omdisponeredyrket mark. Flereav
forslagenetil omdisponeringi det
fremlagteplanforslagetligger ikke ved
trafikknutepunktog er ikke formålstjenlig
av hensyntil effektiv og sikker

trafikkavvikling eller transport.Ringerike
har viderestorearealersom verken
kommeri konflikt medjordvern, viktige
biotoper,viktige friluftslivsinteresser,
strandsoneproblematikk,
viktige
kulturmiljøer, flom eller rasfare.Det er
derfor helt unødvendig å omdisponere
dyrket og dyrkbar mark til
utbyggingsformål i Ringerike
kommune.
4. Vedtatt politisk plattform for Buskerud
Fylkeskommuneav 17. september2015 punkt 4.2
underpunkt7: «Nullvisjonfor tap av matjord. Bygging
av fritidsboliger, boliger og næringsbyggpå dyrketog
dyrkbar jord skal ikke væretillatt . Det åpnesfor særskilt
politisk behandlingnår det gjelder fremføringav kritisk
infrastruktur, næringsbyggog infrastruktur for å drive
skogsdriftog matproduksjon.Vedunntakknyttettil
kritisk infrastrukturutfordringerskal det erstatningsjord
etableres.»
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postmottak@ringerike.kommune.no
Deres ref.

Vår ref

Vårt prosjekt. nr:

Vår dato:
09.08.2017

Innspill til kommuneplanens arealdel 2017
Viser til høringsutkast mars 2017 og har kommentarer til punktene nedenfor (merket med rødt).
§ 1.1.2 Krav ved bygging i områder for boligbebygge lse uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mange lfulle/upresise bestemmelser (jf. pbl. §
20-4, 2. ledd, bokstav b)
I områder avsatt til boligbebyggelse skal nye byggetiltak tilfredsstille kravene i pkt. 1-5 nedenfor, inntil
det foreligger reguleringsplan for området. Disse kravene gjelder også som en presisering for
boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. for reguleringsplan nr. 7, 8, 9, 9-03, 9-04, 10, 11, 15, 1702, 18, 18-01, 18-02, 19, 31, 36-02, 38, 41, 44, 53, 77, 89-02, 102, 111, 130-02, 144, 183, 198,
1. Boligeiendom kan være bebygd med en hovedleilighet, samt en bileilighet på inntil 65 m2 BRA eller
én 2-mannsbolig. Ikke tre eller flere boenheter.
Hvis man presenterer et godt prosjekt bør det være mulig å definere kjedet enebolig istedenfor
2 mannsbolig. – utforming av prosjektet vektlegges
2. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA.
Her mener vi at utnyttelsesgraden må settes mye høyere for å gi rom for bærekraftige
prosjekter – muligens helt opp til 45%
3. Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.
Utforming av tak skal være estetisk og harmonere med omgivelsene, nye moderne løsninger
kan gi en fin harmoni og bør godtas.
4. De generelle bestemmelsene i § 1.0.3 vedrørende utbyggingsrekkefølge gjelder. OK
5. Område avsatt til boligbebyggelse må være minst 700 m2 for en tomt med en boenhet og minst 900
m2 for en tomt med to boenheter.
Her mener vi utnyttingsgraden må være bestemmende – 500m2 for en tomannsbolig på 225
m2 kan være et bra utgangspunkt. Dvs at det er utnyttingsgraden som bestemmer hvilke
størrelse tomten må være på.
Det bør kunne lempes på krav til etasjeantall i enkelte planer for å få utnyttet tomtearealet
bedre. På boligene som avbildet ønsker vi en pergola/ takoverbygg for avskjermet uteplass på
takterrasse også mulighet for takterrasse m/ beplantning (grønne soner).
Under viser vi et eksempel på et godt prosjekt som viser fortetting i praksis for Bekkegata 17 – hver
bolig har et BYA på 112 m2
Med litt tomtejusteringer så vil det være mulig innenfor 45%

Firmanavn:
RingBolig
Utvikling as

Adresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss

Mobil : 995 26 875
E.post: per.olav@ringbolig.no

Foretaks nr:
911 897 768 MVA

Situasjonsplan for 2 x 2 mannsbolig Gnr/ Br nr 317/ 125

Med vennlig hilsen
Robin Junge / Per Olav Nordeng

Maria Rosenbergog ØyvindHansen
Harehaugveien5
3514 Hønefoss
Gnr/bnr 131/32
e-postadresse:rosenberg.maria1@gmail.com

Ringerikekommune
Areal- og byplankontoret
Postboks123 Sentrum
3502 Hønefoss

Haug,23.8.2017

INNSPILLTILKOMMUNEPLANENS
AREALDEL
Vi visertil høringenav kommuneplanensarealdelog ønskerå kommemed innspill når det gjelder
foreslått reguleringav vår eiendomgnr/bnr 131/32 i Haugsbygdog foreslått boligfelt i
Harehaugveien/Bølgenveien
131/1.

Innspill til reguleringav vår tomt 131/32
Vår tomt 131/32 er i dag regulert til LNF-formål. Det drives ikke jordbruk på eiendommenvår, og det
har ikke vært jordbruksaktivitetpå flere tiår. I forslaget til kommuneplanensarealdeler deler av
eiendommen foreslått omregulert til boligformål.
Vi mener at hele vår eiendom bør omregulerestil boligformål og vil spille inn dette i høringen.

Utklipp fra kommuneplanensarealdelfor Haugsom nå er på høring. Områdetmed blå ring er den
delenav vår eiendomsom ikke foreslåsomregulert,og som vi menerbør omregulerestil boligformål.

1

Vi mener at man må se hele området som er avgrensetav Harehaugveien
-Bølgenveiensom en
helhet. Dersom131/1 blir omregulerttil boligformål,slik vi oppfatter at liggeri forslagetsom er til
høring,vil vår eiendombli liggendesom en ensligLNF-øy innenfor det som er et boligområdenaturlig
avgrensetav Harehaugveien
-Bølgenveien.Vi mener det er uhensiktsmessig
at deler av vår tomt blir
liggendesom LNFmellom dissearealene.
Det er ogsåviktig for ossat ikke den per nå ubebodde delen av vår eiendombyggesinne, slik at det
ikke senerekan skillesut tomter der. Dette gjelder for eksempelved planleggingav vei og
vann/kloakki et eventuelt boligfelt på tomt 131/1.
Vi kan heller ikke se at det er særligannerledesnaturmangfoldeller andre særligekvaliteter på vår
eiendom, sammenlignetmed naboeiendommen.Dermed mener vi det ikke er grunnersom skulle
tale imot en omreguleringti l boligformålogsåav vår tomt, når det gjøresmed naboeiendommen.
Dersomforslagetom boligfelt på eiendom131/1 ikke blir vedtatt, ber vi likevel om at hele vår
eiendomblir omregulerttil boligformålfordi det vil stadfestedagensbruk.

Innspill knyttet til forslag B27,boligfelt Harehaugveien/Bølgenveien,
Haugsbygd
Dersomdet skaletablereset stort boligfelt som vil medføreøkt trafikk på Harehaugveien,ber vi om
at det vurderestrafikksikkerhetstiltak som gang/sykkelveipå Harehaugveien.Denneveien er allerede
trafikkert og det holdeshøy hastighet.Det er vanskeligsikt i flere svinger,samt ofte veldigglatt
vinterstid. Dette fører til farlige situasjonerfor osssom må bruke Harehaugveienfor å kommeinn på
øvrig gangveinettverki bygda.
For å ta vare på områdetskvaliteter og estetikk,mener vi det er viktig at et eventuelt boligfelt
tilpassesterrenget så mye som mulig. Terrengetgjør at bebyggelsenvil bli synligbåde på nært hold,
og på avstand.

Vennlighilsen
Maria Rosenbergog ØyvindHansen
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Fra: Siri Rua [siri3rua@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 07.09.2017 I 1 :3 1 :03
Emne: Fwd: Merknad til Kommuneplanen - Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Rua
Vedlegg:

Videresendt e-post

Fra: Siri Rua <giti3tua@gq4i1.çgm>
Dato: 7. september 2017 kl. 11:23
Emne: Merknad til Kommuneplanen - Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Rua
Til: postmottak@rinserike.kommune.no
Jeg glemte å skrive avsender i forrige mail, følger i denne.....

Att: Grethe Tollefsen

Hei Grethe,

Dokid:
17073751
(14t995-2O8)
Mêrknâd l¡l Kommuneplanen
Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Ruâ

lgjen takk for hyggelig møte og veiledning, du har vært til stor hjelp

Angående vår søknad om mulig utbygging for boligformål i skogteigen som grenser mot
Almemoen, har vi følgende innspill til kommunens areadel slik det fremstår på plankartet
av Jun¡ 2107.
Vi ønsker å avgrense området ganske betydelig med hensyn til det som fremgår skravert
gult på plankartet, til å gjelde en del av skogen som vender mot Riksvegen, langs
gangveien opp mot Almemoen.
Terrenget i skogteigen er forholdsvis bratt, så det er naturlig å tenke seg
terrasse-/rekkehus, men vi vurderer også andre løsninger. Vi er klar over at
grunnforholdene kan by på utfordringer med hensyn til kvikkleire og vi er forberedt på at
grunnundersØkelser må gjøres, hvis ikke dette ble gjennomføri iforbindelse med
utbyggingen av Almemoen boligfelt. Boligfeltet står på kvikkleiregrunn og med hensyn til
rasfare er det en fordel å beholde noe vegetasjon i skråninger rundt feltet, noe som igjen
gjør det naturlig å avgrense området mot hva som er skissert på plankartet.
Rua Gård ligger forholdsvis avskjermet, med lite innsyn. Bebyggelsen består av to
<funkishus> med store vinduer, flere fra gulv til tak. Man blir godt vant når man bor for
seg selv, og man setter ditto pris på privatlivet. Innsyn er kanskje den største årsaken til
at vi ikke ønsker utbygging i hele skogteigen. Beboere i skråningen på oversiden av
gården ville få en fantastisk utsikt opp mot Haugsbygd, Ringkollen, Asa og Olumslinna
og ned på Rua Gård. I tillegg er det ganske hyggelig å være selvforsynt med ved.

-

Nøyaktig avgrensing vil skje i forbindelse med detaljering av eventuell utbygging. Vi ser
det derfor ikke hensiktsmessig à gjøre endringer på dagens plankart, men gjør
oppmerksom på at hele området ikke ønskes utnyttet til boligformå1.
Vennlig hilsen Siri Rua

ftle:lllC:Nsers/malsob592TlAppData/LocallTempl_l<2_17073751_I23.html
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Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret,

ÈPì

Postboks 123, Sentrum

l-¡rv

3502 Hønefoss

Thomas og Veslemøy Røseth Hansen

Vikheimsveien
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3512 HøNEFOSS

24,08.r7

MERKNADER TIL KOMMUNEDELPLAN HøNEFOSS FRA GRUNNEIERE _ ANMODES BEHANDTET SOM

UNTATT FRA OFFENTLIGHET PGA PERSONOPPLYSNINGER I SAKENS ANLEDNING.
Vi tillater oss som grunneiere av eiendom men 27 /t1i Äsa å komme med innspill til foreslått

kommunedelplan Hønefoss for eiendommen vår.
Vi er

positive

til kommunens forslag til utvikling

i Äsa i sin helhet og merker oss at man i kommuneplanen

beskriver en videre utvikling for bygda. Vi berømmer også kommunen for å ha involvert innbyggerne
i en utviklingsplan med felles forståelse i et geografisk område.
BYA

Eiendomme n

27

/11, er inntegnet i planforsiag :;om boli¡jeientlorn innenfor området "Åsagata". Totalt

areal er ca 5.500 m2 der plankartet viser at ca.

1.13 av

dette er foreslått omregulert til boligformå|.

Det er samtidig beskrevet i forslaget at eiendommer i Åsa skal ha en utnyttelsegrad på maks L0 %.
innspill fra Åsa vel og arbeidsgrurppen Ãsa mot 2030 til ny kommunedelplan ble det spesifikt

I

beskrevet at områdene Åsagata og Äsatorget skulle ha en høyere utnyttelsegrad. Det er også å
bemerke at dagens eiendommer i det angitte utviklingsområde allerede i stor grad består i tett
bebyggelse med langt høyere utnyttelsegrad. Ä regulere et område "ned"
enn eksisterende bebyggelse må bero på en misforståelse i forhold

til lavere utnyttelsegrad

til planinspillet fra Åsa vel der

man beskrev slik regulering av BYA for arealer som ikke lå sentralt plassert i Åsa. Vi anmoder derfor
om at utnyttelsegrad økes til standard slik den er andre tilsvarende steder i kommunen (25%1.
Eiendommen 27/L3, bes i denne sammenheng gis en høyere utnyttelsesgrad, alternativt bes

kommunen om å fjerne bestemmelsen om at eienclornmer iÅsa skal ha egen særbestemmelse for
lavere BYA enn ellers i denne kommunedelplanen.
SEKSJONERING

Det er også beskrevet i planen at det ikke gis anledning til flere seksjoner/ bi-leiligheter på
eiendommer (bl.a. iÅsalsamt noen andre bestemmelser mht bla. etasjer og annen utforming av
bygninger.

2e
>I

REGULERING
I kartgrunnlaget som er noe vanskelig å lese i detalj ser det ut til at kommunen har tegnet inn
regulering på eiendommen vår kun frem til stiplet linje for det vi regner med er en teoretisk
flomsone. Hva angår 200-års flomnivå vil eiendommen tilpasses slik beskrevet i kommunedelplanen

der dette trengs i noen grad.

/tt

er det plassert et kommunalt teknísk anlegg med kulvert og tilh6rende
røranlegg for avløp fra kommunens pumpestasjon. Anlegget er anlagt av kommunen men ikke

lnne på vår eiendom

27

inntegnet i kart. Vi må derved anse hele vår eiendom fullt utnyttbar i forhold til utbygging, det er
ingen nåværende eller fremtidig problemstillinger i forhold til verken natur eller ferdsel. Hele
eiendommen er fullt ut opparbeídet og i bruk som boligeiendom med flere bygninger og opparbeidet
hage. Det er også boligbebyggelse på naboeiendommer i hele eiendommens akse, noe som gjør det
naturlig å regulere også hele denne eiendommen utbygget etter samme, naturlige linje
Det bemerkes også at det også er utelatt inntegnet et eksisterende bygg på vår eiendom i det
nåværende kartgrunnlaget.

Vianmoder på dette grunnlag Ringerike kommune å regulere den angitte eiendom 27/1,Lslik iny
kommunedelplan:

L.
2.
3.

Hele eiendommens areal reguleres

til boligformå1.

Det gis økt BYA for eiendommen,25 Yo.

Seksjonering/ leilighet til bolig tillates på denne eiendommen (dette kan dispenseres

i

byggesak).

4.

Kommunen bes om å registrere og tegne inn kommunens tekniske anlegg og alle
eiendom me ns bygni nger.

5.

Dersom ínnspill ikke oppfyller eventuelle krav til innspill ber vi kommunen kontakte oss om
dette.

Vennlig hilsen
VeslemØy og Thomas Røseth Hansen

Vikheimsveien

2

3s12 HøNEFOSS
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Epost: tottoTO@ hotmail.no
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Vedlegg2

Ringerikekommune
Areal- og byplankontoret
Postboks123 Sentrum
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no

24. august2017

HØRINGSUTTALELSETIL KOMMUNEPLANENES
AREALDELKNESTANGÅSEN
BOLIGTOMTERAS
1.

Innledning

Vi visertil offentlig høringav forslagtil ny arealdeltil kommuneplanenmed frist satt til 25. august2017
og avgir her vårt innspill.
Kommunesambisjonernedfelt i kommuneplanenssamfunnsdeler bra, men foreslåtte arealdel
utelukker forslagsom haddeegnet segtil å nå målene. Skalkommunenklare å tiltrekke seg
høykompetentarbeidskraftmed påfølgendepositivevirkningerfor næringsutviklingen
, må den leggetil
rette for attraktive eneboligtomteri et omfangsom betyr noe.
Høykompetentarbeidskraftvil ikke flytte til Hønefossog Ringerikefor å bo i leiligheter og rekkehus, men
for å bo bedre enn de gjør i dag og da i eneboligerpå attraktive tomter.
Knestangåsenboligtomter er det beste eneboligprosjektetsom kan tiltrekke seghøykompetent
arbeidskraftog det enesteav en størrelsesom betyr noe, og må derfor tas inn igjen i arealdelen.

2.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunenhar nedfelt følgendeklare ambisjoner:
Betydeligøkning i befolkning
Økt verdiskapningog kompetanse
Attraktiv bosted
Ambisjonener klarligvispåvirket av at det skalkommeen ny Ringeriksbane.Målet er en vitaliseringog
vekst i Ringeriksregionen.
Ringerikekommunehar siden2008mistet om lag 800 private arbeidsplasser.For å snu denne trenden
er det avgjørendefor kommunenat den kan trekke til seghøykompetentarbeidskraftsom dannerbasis
for ny og økt næringsutvikling.
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3.

Politikernes ønske - fo rmannskapsmøte 19 . januar 2016

Politikerne trakk eksplisittfrem under Formannskapsmøte
19. januar 2016i anledningav inntagelseav
Knestangåsen
boligtomter i finsilingenav forslagtil innlemmelsei ny arealplanfølgende:
Kommunentrenger høykompetent arbeidskraft
Kommunentrenger og må tilby "høystandardtomter" for å tiltrekke segdette
Knestangåsen
boligtomter er et prosjekt som skiller segklart ut og tilbyr slikeattraktive
"høystandardtomter"
Formannskapetvedtok så med klar overvekt(11 mot 2) stemmerat Knestangåsen
boligtomter måtte inn
i finsilingen.

4.

Areadelen ute på høring - ingen egnete eneboligprosjekter

4.1
Ingen andre forslag som er egnet
Knestangåsen
boligtomter er foreslått ikke tatt inn, men ingenav de prosjektereller forslagsom er tatt
inn i forslagtil ny arealdel,relater segtil eneboligersom omfatter noen større satsningpå
"høystandardtomter".De øvrigeeneboligprosjekteneer for småog representererkun mindre
utbygginger,og kan heller ikke med sin størrelse(antall enheter)forsvarenoen større investeringerog
vil kun la segrealisereved klatt-vis utbygging.
Heller ikke eksisterendearealdelinnebærernoen satsningpå høystandardeneboligtomter.Fokuspå
leiligheter og rekkehustiltrekker ikke høykompetentearbeidskraftfra Osloog andre områder,og
Ringerikenår ikke opp i konkurransenmed andre vekstområderpå Østlandet.
4.2
Kommunen må tilrettelegge - vi vil gjennomføre
Erfaringfra andre områderslik som Drammenog Lillestrømer en aktiv tilretteleggingfra kommunenpå
plannivåav riktige typer prosjekter, men at initiativ og gjennomføringav investeringergjøresav
bedrifter og personer.
For ossinnebærerdet at kommunenmå leggeinn riktige forslagi arealdelensom er egnet til å nå
kommunesmål, og så vil vi gjennomføreprosjektet og tiltrekke høykompetentarbeidskraftsom ellers
ikke haddeflyttet til kommunen.

5.

Hva Knestangåsen boligtomter tilbyr

Vi trekker frem:
Sværtgodt beliggende,romsligeeneboligtomtersom gir et pent og godt bomiljø
Fantastiskutsikt med langsolnedgang
Grensendetil skog
Kort vei til Krokskogen;skiløyper, slalåm, bading,fiske
Ingengjennomgangstrafikk
Rimelignærhet til skole,butikk, legeog frisør (1,7 km)
Rimelignærhet til buss(450m)
2

Tomtenevil med andre ord bli svært attraktive
Prosjekteter grundigutredet og modnet:
Forslagsstillerhar i samarbeidmed Norconsultutredet prosjektet
Vei, vann og kloakker løst og bekostesav prosjektet
Forslagetliggerinnen normer for nærhet til Hauggitt av Buskerudfylkeskommune(3km
diameter)
Seellersvedlagtutredninger
Initiativ - dersomdet tas inn i arealdelen
Vi vil iverksetteprivat omreguleringsprosess
Vi vil utvikle og investerei infrastruktur
Vi har kompetanseog ressursene

Avslutning
Vi har lagt ed betydeligmed innsatsog ressurseri prosjektet.Vi er rede til å bringe det videre og har
som målsetningå ha klart attraktive tomter før Ringeriksbanener ferdig for å utnytte oppmerksomhet
og momentet som kommer med den.
Omreguleringog tilrettel eggingklart for byggingvil antageligta et sted mellom fire til seksår. Dersomvi
ikke kommer med nå, går toget.

Med vennlighilsen,

Peter Aall Simonsen

Vedlegg:

Utredningav 14. februar 2017
Norconsultsrapport av 14. februar 2017
Planbeskrivelse
av 16. desember2017
Artikkel RingerikesBladom Knestangåsen
boligtomter av 20. juni 2017

3

Utredning av konsekvenser
fortatt av forslagstiller med bistand fra Norconsult
KNESTANGÅSEN BOLIGOMRÅDE
ny areadel til kommuneplanen
14. februar 2017

Lokalisering nytt boligfelt

Utsikt til Norefjell
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1

INNLEDNING

Utredningener disponertsomfølger:
Punkt 2 - Kort om bakgrunnfor denneutredningen:
o Planbeskrivelsen
- Knestangåsen
boligområde
o Formannskapets
vedtak19. januar2016- vedtakog vektleggelse
o COWI / ABYs foreløpigevurderingeri forbindelsemedfinsilingen
Punkt 3 - Formåletmeddenneutredningen
Punkt 4 - Gjennomgangav COWI-rapporten
Punkt 5 - Særskiltom vulkanrest
Punkt 6 - Oppsummering

2

KORT OM BAKGRUNN

2.1

Planbeskrivelsen- prosjektets utf orming og konsekvenser

Vi, Elise Simonsenog PeterAall Simonsen,har på vegneav vår mor FrancesSimonsen, fremmet et
forslag om igangsettingav planarbeidfor detaljreguleringav Knestangåsen
den 5. juni 2015.Vi hadde
da utarbeideten relativt utførlig planskrivelsekalt "Planbeskrivelsefor omreguleringav gnr / bnr 128 /
6 til boligformål - 416 Detaljregulering for Knestangåsenboligområde, Haugsbygd, Ringerike
kommune"(heretterkalt Planbeskrivelsen)
.
I Planbeskrivelsenbeskrives prosjektetmed hensyn til beliggenhetog tenkt utforming. Under punkt 5
tar vi punktvis opp om prosjektetog om det vil ha påvirkning på (i) planstatus,(ii) stedetskarakter,
(iii) dagens arealbruk, (iv) landskap, (v) kul turminner og kulturmiljø, (vi) naturverdier, (vii )
rekreasjonsverdi/bruk, (viii) l andbruk,(ix) trafikkforhold, (x) barnsinteresser
, (xi) sosialinfrastruktur
(barnehageog skole), (xii) universell tilgjengelighet, (xiii) teknisk infrastruktur (vann og avløp, og
elektrisitet, (xiv) grunnforhold, (xv) støyforhold, (xvi) luftforurensning, (xvii) risiko og sårbarhet
(ROS)og (xvii) næring.
Under Planbeskrivelsenpunkt 6 går vi i detalj med hensyn til konkret utforming av prosjektet og
konkreteforhold som blant annetkollektivtilbud, trafikale forhold og vann og avløp.
Det ble foretatt en revideringav Planbeskrivelsen
den 16. desember2015 underdennespunkt 6.7.5 om
fortau etterinnspill fra kommunen.
Vår konklusjon i Planbeskrivelsener at det er et sværtlavt konfliktnivå, det er kort vei til offentlig
kollektivtilbud og at andrepraktiskeforhold (tilknytning til vann og avløp, veier) vil løsespå en god
måte.

2.2

Formannskapetsbehandling av forslaget

2.2.1

Saksframlegget
til formannskapsmøtet

Formannskapet
behandletvårt forslag den 19. januar2016.
Rådmanne
ns primære forslag i sitt skriftlige saksframleggtil formannskapetvar at formannskapet
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skulle vedtaat kommunenikke anbefaleroppstartav privat detaljreguleringav Knestangåsen.
Det ville
medførtat vi fortsatt kunnejobbet videre med det som privat reguleringsforslag,men med klar beskjed
om at det neppe ville bli vedtatt når vi ville fremmet endelig reguleringsforslagfor kommunen.
Hovedgrunnen,slik vi tolker saksframlegget,
var avstandtil eksisterendeboligfelt og Haugsbygd.
Rådmannenfremmet samtidig i sammeskriftlig saksframlegget sekundært,alternativ forslag om at
prosjektetKnestangåsen
i stedetble tatt inn pågåenderevideringav kommuneplanens
arealdel, det vil
si inn i finsilingsprosessen
. En forutsetningfor et slikt alternativtvedtak var at Formannskapetfinner
prosjektet interessantog ønsker det utredet på lik linje med andre forslag som er med videre i
finsilingsprosessen.
Det var et forslag vi oppfattet sompositivt.
2.2.2

Formannskapets
vedtakog vektleggelse

Formannskapetfattet så vedtak 11-2 for å ta prosjektetinn pågåenderevidering av kommuneplanens
arealdelog såledesmedi finsilingen.
Av diskusjoneni formannskapetforut for avstemmingenden 19. januar 2016, og også i møtet i
Hovedkomiteenfor miljø- og arealforvaltningdagenf ør, kom det etter vårt syn klart frem at prosjektetble
vurderttil å væresværtpositivt.

Etter det vi oppfattetav diskusjonenei formannskapetble det særlig trukket frem at dette var et godt
forslag / prosjektsom ville gi megetattraktiveeneboligtomter som vil gjøre det mulig for kommunenå
konkurrere om og beholde høykompetentearbeidstageresom er viktig for kommunensutvikling.
Prosjektetskiller seg ut og er annerledesenn andre("høystandardtomter"),
og ville væreet viktig tilskudd
til tomtetilbudeti sentraledelerav kommunen
.

2.3

Finsilingen - COWI og ABYs foreløpige vurderinger av K nestangåsen

2.3.1

ABYsvurdering før formannskapsmøtet

ABY var negativetil Knestangåsenboligområdeda vi sendteinn Planbeskrivelsenden 5. juni 2015.
Det ble vist til flere ulike momenter,men vi oppfattet at det særlig var avstandentil Haug som var
deresklaresteinnvending.Videre oppfattervi at de synesdet er ubeleilig at forslagetkom utenfor rute
og såledesikke i fokus og gir merarbeid.Samtidigoppfattetvi ogsåat ABY ikke har værtavvisendetil
at det er positive siderved prosjektet.
2.3.2

COWIsutredningetter formannskapsmøtet
og ABYsforeløpigepresentasjon

ABY engasjerte COWI AS til å foreta en utredning av innspillene som stod igjen i forbindelsemed
finsil ingen som skal lede til endeligarealdeltil kommuneplanen.COWI avgaen rapportden 9. august
2016.Etter det vi har fått opplyst er dennerapportenikke senereoppdatert.
Videre ga ABY i Formannskapsmøte
t den 11. oktober 2016 en presentasjonhvor den gikk igjen sitt
arbeidog vurderingeri finsilingsprosessen
så langt i prosessen.
I den anledningble det vist til et excelark ("Excel-arket") hvor hver av de aktuelle innspill er gitt (i) farvekode (a) basert på COWIs
konklusjonerog (b) administrasjonens
konklusjonerforuten(ii) en kolonnemedkorte kommentarerfra
ABY .
I tillegg til de momentersom fremkommer av COWIs rapportog ABYs Excel-ark, har vi fått muntlig
opplyst over telefon fra ABY i januar2017at det er markertpå kommunenskart at Knestangåsener en
vulkanrestsomogsåkan utfordre en omreguleringtil boligformål.

G_1655056/1_

Side4 av 14

COWIs rapportog ABYs Excel-ark er negativemedhensyntil Knestangåsen
boligområde.
2.3.3

Vår overordnetevurderingav COWIsrapport og ABYsinnvendinger

Vi oppfatter(i) at de faglige innvendingerfra COWI og ABY som er fremmeti COWIs rapport og av
ABY nå i liten grad er nye sammenlignetmed de som ABY trakk frem før Formannskapsmøtet
19.
januar 2016 og (ii) at COWI og ABY ikke går ned i dybden, men foretar en noe mer overordnet
gjennomgang
.
ABY har mangeoppgaverog begrensetmed tid og ressursertil å gjennomføreinngåendevurderinger
av alle innspill i pågåendeprosess.ABY har da også engasjertCOWI til å bistå med utredning av
innspill, men av tids- og kostnadsmessige
hensyner det ogsåfor COWI klare begrensingeri hva som
kan undersøke
s og hvor inngåendedet kan utredes. Følgelig er ogsåderesrapportbasertpå fakta som
er relativt enkelt tilgjengelig og det er heller ikke foretatt dybdeundersøkelser
av ulike forhold som for
eksempelvannog avløp.

3

FORMÅLET MED DENNE UTREDNINGEN

Det vil under punkt 4 fortas en gjennomgangav COWIs rapport tilknyttet Knestangåsen
boligområde
punkt for punkt. Under punkt 5 tar vi for oss det forhold at Knestangåsen
er en vulkanrestog hvilke
konsekvenserdet har.
Det vurderesom og i hvilket omfangde i rapportennevnteinnsigelserer reelle og om hvordande kan
løsespå en god måte.
Vi har lagt ned betydelig tid og resurseri å undersøkeog avklaringer punkt for punkt. Som det
kommerfrem har vi blant annetværti kontaktmedblant annet:
Departementer
Fylkesmann
Fylkeskommune
Kommunen
NorgesGeologiskeUndersøkelser
Norconsult
Gjennom kontakt med fagorganerog betydelig ressursnedleggelse
har vi kunnet foreta en grundig
gjennomgangav mulige innvendingermot prosjektet.Det er lagt vekt på f aktaog kildehenvisninger.
COWI og ABY har av naturlige årsakersom nevnt under punkt 2.3.3 i mindre grad kunnet setteav
sammetid og ressurserpå ett konkret forslag. Vi tør håpeat COWI og ABY vi l væreenigei flere av
vårevurderinger.

4

GJENNOMGANG AV COWI -RAPPORTEN

COWI-rapportensinnsigelserer i sin helhetgjengitt i de tre venstrekolonnenemed tekst i blått. Våre
kommentarerer gjengitt i høyrekolonnei rødt.
COWI rapporten:
Kriterier
Vurdering / Konsebegrunnelse kvenser
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Forhold til Haugsbygder Gul
overordnedeprioritert,
planer
men
Knestangåsen
ligger utenfor
eksisterende
boligfelt og
infrastruktur.

Faktiske forhold
Det er temmelig nøyaktig 1,7 km fra barne- og
ungdomskole
r på Haug hvor det ogsåer butikk og
legesentertil grensenfor boligområdet
.
Det er ca 450 m fra grensenfor boligområdettil
bussholdeplass
en med offentlig kommunikasjon
.
Derfra går det offentlig kommunikasjon/
bussned til
skoleneog butikk, og videre til Hønefosssentrum.
Økt befolkningsgrunnlag vil i tillegg bedre
grunnlaget for rutefrekvens
. Avstanden kan også
reduserestil 200 meterom bussrutenleggesom.
Det er mer eller mindre sammenhengende
bebyggelsefra boligfeltet på Haugsbygd og bort til
grensenfor aktuelle område,se vedlegg 1 kart avstanderog veier.
Dette forstekesav forslagetom å ta inn arealetpå
om lag 40 mål liggendei svingenHarehaugveienBølgenveieni arealdelensom boligtomter og som
både COWI og ABY har er gitt grønt lys for, se
COWI-rapportenog Excel-ark saknr 33.
En slik utbygging skjer da til knytning Haugsbygd,
somi følge er ett av de prioritertelokalsamfunnene
i
Kommuneplanens
samfunnsdelhvor det er at vekst
skal samlesrundt. Kommunestyreti sitt vedtak av
Kommuneplanenes
samfunnsdelav 30. april 2015
eksplisittslått at 70/30-fordelingenikke skal væretil
hinder for bærekraftigutbygging andre steder, se
Kommuneplanenes
samfunnsdelpkt 4..3
Flere andre arealer i Haugsbygd som ligger
tilnærmetlikt eller lengre fra skole/ Haugsbygder
gitt grønt av både COWI og ABY og foreslås
såledestatt inn endeligarealdelav kommuneplanen
,
se for eksempelCOWI-rapportenog Excel-ark sak
nr 34, 43, 47, 48 og 50.
Retningslinjer
Vi har kontaktet Kommunaldep
artementetfor å få
klarhet i hva slagsnormersom skal leggestil grunn
når det skal vurderesom noe er tilstrekkelig nærttil
å anseså oppfylle de rikspolitiskeretningslinjerom
bygging i nærhetav knutepunkter/ sentra,slik dette
også er gjentatt i K ommuneplanenes
samfunnsdel
pkt 4.3.
Fylkeskommunensvurderinger
Departementet
opplysteat det ikke er noennasjonale
normer, men viste til at Buskerudfylkeskommune
somfaglig støttespillerfor kommunener nærmesttil
å uttale seg om hva man bør legge i "nærhet".Vi
kontaktet Buskerud fylkeskommune ved
Utviklingsseksjonen/ Team Plan og ressurs v /
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prosjektlederEllen Korvald som da viste konkret til
omtaler av nærhet i "Areal- og transportplan
Buskerudbyen2013- 2023" hvor det under denne
punkt 6 angisat " [p] rioritert sonefor boligvekstbør
være slik at hele sonen er til gjengelig innen
sykkelavstand,dvs.ca. 3 km i diameterog slik at det
er gangavstandeller relativt kort sykkelavstandtil
kollektivknutepunktet
i
sentrum." ,
se
http://buskerudbyen.no/Om
Buskerudbysamarbeidet/Dokumenter
.
Kommunenvil ikke ha skoleskysspliktfor noeni 210 klasseda avstandentil skoleer for kort
Vår vurderinger derfor at Knestangåsen
ikke ligger
utenfor eksisterendeboligfelt og infrastruktur, men
er knyttet til eksisterendeboligområde og vil
representere
en naturligutvidelse
Teknisk og
sosialinfrastruktur.
Trafikksitua
sjon.

Kjøreatkomst Gul
er
fra
Harehaugveie
n og deretter
Torpveien.
Torpveien er
en privat vei
som ikke er
asfaltert. Det
ligger
eksisterende
vann
og
avløpsledning
er frem til
Harehaugveien/
Bølgenveien.
Det er ikke
ført
fram
kommunalt
vannog avløp
til
dette
området. Det
er ikke god
nok
vannkapasitet
i området i
dag.

G_1655056/1_

V ei
Aktuelle veistykke kan deles i tre: (i) vei inne på
feltet, (ii) deretterTorpveien(ca 200 meter)som er
privat og (iii) stykket fra krysset Harehaugveien/
Torpveien til Bølgenveien (ca 250 meter), se
vedlegg1 kart - avstanderog veier.
Ad (i); Vei og all annen infrastruktur (strømnett,
kabler, grøntarealer,lekeplasser)inne på det nye
boligområdetetableresog bekostesav utvikler og
bakesinn i tomteprisen
.
Ad (ii) ; Dette er privat vei. Kommunenkan pålegge
utvikler å ha på plassoppgradertog utvidet vei, se
plan- og bygningsloven§ 27-3. Utvikler må selv ta
kostnadenmed oppgraderingog utvidelseav denne,
men med et forsiktig anslagpå 60 nye enhetervil
kostnadpr enhetbli liten.
Ad (iii) : Dette er offentlig vei. Om kommunen
ønskerå settekrav om at den blir oppgradertog /
eller utvidet, kan kommunen
, dersomde inkluderer
slik vei i ny reguleringsplanfor Knestangåsen,
gjøre
det med hjemmeli plan- og bygningsloven§ 18-1.
Utvikler må da ta kostnadenog gjennomføredet før
utbyggingkan skje, men med et forsiktig anslagpå
60 nye enhetervil kostnadpr enhetbli liten.
Vann
Vi har oppfattetat hensynettil vannkapasitetkunne
være en hovedinnvending mot forslaget og
engasjertederfor NORCONSULT, v/ siv.ing Eirik
Bjørn, Hønefoss.
, se vedlegg 2 - Norconsult
rapport14. februar2017.
NORCONSULT har diskutert med Ringerike
kommune v / teknisk tjeneste og fått nødvendig
informasjonom ledninger,høydebasseng,
kapasitet
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medmer.
Norconsultavga på basisav dette en rapportdatert
14. februar2017
Det er god kapasiteti høydebassengene
i området,
dvs på Gjermundbo og Harehaugeveien/Loveien.
Derimot må det gjøresnoe med trykket. I rapporten
konkluderes det med at dette kan løses på tre
forskjellige måter; (A) påkobling på Lostajet med
trykkøkningssta
sjon og ledningderfrafrem til feltet,
(B) ombygging av trykkøker på Gjermundbo
høydebasseng og
ledning
derfra
til
utbyggingsområdet og (C) ny trykkøker i
Harehaugveienhøydebasseng,ledning derfra til
utbyggingsområdetog nytt lokalt høydebasseng
på
området.
NORCONSULT konkluderer med at alle
alternativenegir tilfredsstillendekapasitet,men (A)
og (B) er de beste.De har anslåttat totalekostnader
ved (A) er MNOK 3.053 og ved (b) MNOK 4.6.
Dette inkluderer også legging av spillvannsledning
(avløpsled
ning i sammegrøft fra utbyggingsområdet
og frem til offentlig avløpsledning i krysset
Harehaugveien/Bølgenveien
).
NORCONSULT har oppfattet at Ringerike
kommunev/teknisktjenestedelerderesvurderinger
Hver av de alternativeløsningenevil ha positive
virkninger for alle husstandene fra krysset
Harehaugveien/Bølgenveien
til Torpveien og i
Torpveien som har lokal vannforsyning (ca 15
stykker)da disseenkeltvil kunneknyttesegtil .
Kommunen kan pålegge utvikler å ha på plass
vannforsyningetter alternativ (A), (B) eller (C) før
utbygging kan starte,se plan- og bygningsloven§
18-1. Utvikler må selv ta kostnaden med
oppgraderingog utvidelse av denne, men med et
forsiktig anslag på 60 nye enhetervil kostnad pr
enhetbli liten (ca NOK 76' pr enhet).
V ann- og avløpsledninger inne på det nye
boligområdetmå, i likhet med vei og all annen
infrastruktur (strømnett, kabler, grøntarealer,
lekeplasser)bekostesav utvikler og bakes inn i
tomteprisen
Avløp
NORCONSULT har undersøktog det er mer enn
tilstrekkelig kapasitet i avløpsnettetsom passerer
kryssetBølgenveien/Harehaugveien.
Kostnadenved å grave grøft og strekkeledning fra
utbyggingsområdetog bort til kryssetligger inne i
anslåtte kostander for etablering av god
vannforsyning,sepunktetover.
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De om lag 15 husstandene fra krysset
Harehaugveien/Bølgenveien
til Torpveien og i
Torpveien som i dag har egne slamskillere og
borevann,(ca 15 stykker) vil da enkelt og for en
relativt lav pris kunne knytte seg til det nye
avløpsnettetsom vil passerei veien langs disse
husstanden
Avrenning
NORCONSULT konkluderer med at det er god
avrenning og at overvann løses lokalt uten at
offentlig overvannsnett
vil bli belastet
Landskaps
- Området
Gul
bilde
ligger
på
toppen
av
Knestangåsen, omgitt
av skog.Ikke i
direkte
tilknytning til
eks.boligfelt i
Haugsbygd.
En utbygging
her vil være
synlig både
på nært hold
og på større
avstand.

Faktiske forhold
Feltet ligger som en fortsettelsefra Haugsbygdog i
et område hvor det allerede er boligfelt, spredt
boligbygging og gårdersomalleredeer godt synlig
Områdetligger ikke i kantenav et bebygdområde
mot horisontenslik det ville gjort om det lå i åsen
opp mot Ringkollen / Krokskogen,men er en ås
nedei bygda
Det vil stå igjen skog mot syd og øst som ikke er
bygget ut og såledesikke en omreguleringav hele
områdeti detsfulle lengdeog bredde
Vi har lagt opp til romslige tomter, i all hovedsak
eneboligermed grøntarealeri mellom, se kart i vår
planbeskrivelse
datert16. desember2015
Det vil såledesikke bli noe skjemmendesår i ett
ikke utbygdområde
Reguleringsbestemmelser
For å sikre en oppfølging av et mykt uttrykk kan
kommuneni reguleringsbestemmelsene
bestemmeat
(i) det ikke skal bygges ut mot kanter, (ii) ikke
bygges på koller / topper inne på området, (iii)
bestemmeat det skal væreromslige tomter, (iv) at
det skal settes av grøntområder, (v) sette
begrensningerpå huseneshøyde, farve med mer,
(vi ) bestemmeat det skal stå igjen vegetasjon(trær)
og (vii ) at det eventuelt skal re-etableres ny
vegetasjon
Det er klar hjemmeli plan- og bygningsloven§ 12-7
for å setteslike vilkår
Som det fremkommerav vår planbeskrivelsedatert
16. desember2015 er formålet å utvikle svært
attraktive eneboligtomter hvilket også gjør det
naturlig å sikre en "pen" og kontrollert utbygging
hvor over nevntehensynnettoppmå ivaretas

Naturmang Arter som er Gul
-fold
og nær truet er
vassdrag
tidligere
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registrert i og
vedområdet.

om, hvor truedetyper eller hvor mangetyper det er
tale om
Hele området gamle hugstfelt. Hugstfeltene er
gjenplantetog det er såledesjevngammelgranpå de
ulike hugstfeltene
. Det er verken urskog eller
blandetskog. Det er uklart hvordandette konkrete
skogpartietkan ha noe funksjon av noe betydning
for truedearter.
Områdetskil ler segbiotopiskikke positivt fra andre
områderi Haugsbygd
-områdetsom er gitt grønt på
dettepunktet,for eksempelCOWI sak nr 33, 34, 36,
39, 46, 47 og 51.
Vi antar at det er kun et begrens
et utvalg av
eiendommerhvor det har værtforetattundersøkelser
av naturtyperog de er neppegrundige,og det blir
såledesnoe tilfeldig hvor man har registret nær
truedearter.
Konsekvensav omregulering
Det mesteav skogen vil beståuberørt(ca 500 mål
tilhørende gården pluss det som tilhører
nabogårdene)
Andre områder i Haugsbygdsom er gitt gult har
ogsåsammeomtale,dvs at det skal værearter som
er nær truet tidligere registret i området,men har
likevel, fått en samletvurderingsomer grønn,sefor
eksempelsaknr 50 og 52

Kulturmiljø

Ingen kjente Grønn
kulturminner.

Jordog Skog av høg Rød
skogressurs bonitet.
er
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Ok

Faktisk, økonomiskbetydning
I vår reviderteplanbeskrivelsedatert 16. desember
2015 pkt 6.12 / side 21 kommer det frem at årlige
tap i nettoverdierfor Knestanggård er klart mindre
enn NOK 10.000 før skatt pr år. Etter betaling av
vanlig næringsinntektsskatt
skatt vil beløpethalvere
seg.
Ettersomgårdenstotale skogteig er (som grunnlag
for noen næringsinntekt)relativ li ten (600 mål) og
avsondretfra størreskogområderer det ikke mulig å
få ut noen stordriftsfordeler og såledesgod og
kostnadseffektivdrift
Som følge av den høyebonitetener det et betydelig
problemmedråte.Det fører blant annettil at skogen
ikke rekker å vokseut før denfår råteog må hugges.
Råtenfører ogsåtil en høy andelslip (sombrukestil
cellulose)sombetalerdårlig
Det vil generelt være vanskelig å etablere nye
boligområderi sentrale,lavereliggendeområderpå
Ringerikeutenå beslaglegge
dyrket mark,beiteeller
skog.
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Jordvern og regler
Kun 3 % av landetsarealer dyrket og den dyrkede
marken er derfor gjennom regler og retningslinjer
om jordvern gitt en særlig status.Jordlovenav 5.
desember1995 gir et særskilt vern av dyrket og
dyrkbar
mark.
Tilsvarende gir
Statlige
planretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og
transportplanlegging av 26 september 2014
("rikspolitiske
retningslinjer")
kommunene
retningslinjerom å "ta vare på god matjord", se pkt
4.3 tredjeavsnitt.Det stårikke skog.
Andelen skog er betydelig høyere og
sikkerhetsmessigebetydning av skog betydelig
lavere. Til sammenligning vil for eksempel
beiteareali størregradrepresentere
potensielldyrket
mark.
Bevaring av all eksisterendeskog av hensyn til
tilgang til skogvirke (til sammenligningmed mat) er
ikke like viktig og omreguleringav skog til annet
formål er derfor heller ikke gitt et slikt vern i
regelverket
Til sammenligninger flere prosjektersom berører
og beslagleggerdyrket og dyrkbar mark ellers i
kommunen, gitt gult og grøntlys i COWIs rapport
Folkehelse/
bomiljø /
nærmiljø /
friluftsliv /
barn
og
unge
/
universell
utforming
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Nært
til Gul
friområder.
Ca. 2 km til
skoleog øvrig
tjenestetilbud
i Haugsbygd.
Området
brukes i noen
grad
til
turgåing.

Faktiske forhold
COWI trekker i liten gradfrem de positivesiderved
prosjektet for bomiljø, men er igjen fokusert på
avstand.Når det gjelder avstandviser vil til våre
kommentarerher helt innledningsvis.
Fantastiskutsikt, l ang solnedgangog grensendetil
skog
Kort vei til Ringkollen og Krokskogen med
turområder, skiløper, slalåmbakke, hopp,
bademuligheter,
fisk medmer
Ingen gjennomgangstrafikkog begrensning av
trafikk inne på området– penplanløsning
Settesav friarealerog plasstil barnehage
Legges opp til en størrelsepå hus og tomter og
utbyggingsom gir et pent og attraktivt bomiljø (+/÷
100 enheterog kan justeres både opp og ned etter
kommunensønske)
Ikke et stort og "ansiktsløst"prosjekt
Prosjektetvil gi sværtattraktivetomter og et meget
bra bomiljø for barnog voksne
Det vil væreet megetkonkurransedyktigbidrag til
kommuneni kampenom å tiltrekke seg befolkning
med
høyere
utdannelse og
styrker
kompetanseutvikling- bedre arbeidstagerbase
for
utvikling av næringslivetog skatteinngang
Det mesteav det "lokale" turområdetvil beståurørt
Vi viser her ellers oversendelsesemail
punkt 3 og
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vår planbeskrivelse
av 16. desember2015
Når det gjelderfaktisk avstandtil skole/Haugog mål
og regler om slike avstanderviser vi igjen til våre
kommentarer over i tilknytning til kolonnen
"Forholdet til overordnete planer" hvor faktisk
avstandforuten normerfor utbyggingi nærhetenav
sentraredegjøresfor
ROS

Ingen kjente Grønn
forhold.

Samlet
vurdering

Utbygging
utenfor
eksisterende
boligfelt
i
Haugsbygd,
ikke direkte i
tilknytning til
eks.
infrastruktur.
Ligger synlig
på toppen av
åsen.
Beslaglegger
skog av høg
bonitet. Ca. 2
km til skole
og
øvrig
tjenestetilbud.

Ok

Beliggenhetog infrastruktur
Ligger reelt som en fortsettelseav boligfeltet på
Haugsbygdmot nord
K lart kortereavstandtil skole og senterenn normer
anlagtav fylkeskommunen(3 km)
Flere andreområdersom ligger lengre unna er gitt
grønt og gult, og ligger an til å komme inn i
arealdelen
Se ellers kommentarertil kolonnen "Forhold til
overordnedeplaner" over
Synlighet fra avstand
Ligger nedei et områdemed blandingav boligfelt,
spredtboligbygningog gårder,ikke på en kant opp
mot horisontenslik det ville gjort om det lå i åsen
opp mot Ringkollen / Krokskogen,men er en ås
nedei bygda
Prosjektet legger opp til romslige tomter og pen
utbygging
med
grøntarealer.
Reguleringsbestemmelser
om at det (i) ikke skal
byggesut mot kanter, (ii) ikke byggespå koller /
topper inne på området, (iii) skal være romslige
tomter, (iv) skal settesav grøntområder,(v) sette
begrensningerpå huseneshøyde, farve med mer,
(vi) skal stå igjen vegetasjon(trær) og (vii) at det
eventueltskal re-etableresny vegetasjonkan settes
med hjemmeli plan- og bygningsloven§ 12-7 for å
setteslike vilkår
Se
ellers
kommentarer til
kolonnen
"Landskapsbilde"over
Skog
Skogenhar sværtbegrensetverdi og har ikke samme
samfunnsmessig (sikkerhetsmessige) verdi og
såledesvern somjord
Se ellers kommentarer til kolonnen "Jord- og
skogressurser"over
Hvorfor dette er et svært godt prosjekt
Sværtattraktiveboligtomter
Godt bomiljø for barnog voksne
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Vil tiltrekke segbefolkningmed høyereutdannelse
og
styrker kompetanseutvikling. Styrker
næringslivetog skatteinngang
Se ellers kommentarertil kolonnen " Folkehelse/
bomiljø / nærmiljø / friluftsliv / barn og unge /
universellutforming"over

5

VULKANREST MED MER

5.1

Vulkanrest

5.1.1

Avmerketi kommunenskart

I forbindelsemed en telefonsa
mtale med A BY i januar2017 ble det opplyst at det er notert "vulkanrest"i
kommunenskart i tilknytning til Knestangåsen.
Slik vi oppfattet det var ABY ikke klar over hvilke konsekvenserdet kunne ha for en omreguleringtil
boligformål,menat dette måtteavklaresfør det kunneværetale om noenomregulering.

5.1.2

NorgesGeologiskeInstitutt (NGU)

Vi har kontaktet Norges GeologiskeInstitutt (NGI) og snakketder med seniorgeologog forsker Håvard
Gautneb. Han opplyst at dette var resterav en tilførselsåre hvor vulkanmassene
kom ut ved utbrudd.Han
opplysteat dennei dag er sikkerhetsmessighelt ufarlig og er (geologisksett) uten økonomiskverdi
. Videre
viste hantil at det var en rekkeslike på Grani Hadelandog områdetder opp.
PådirektespørsmålopplystNGI:
(i)

(ii)
5.1.3

At så langt han kjente var det ingen tilførselsrør som var fredet i Norge fordi de er
tilførselsrør;og
detteikke er en geologiskeller naturmessigforekomstsombør vernes.

Fylkesmanneni Buskerud

Vi tok så kontakt med Fylkesmanni Buskerud v/Miljøvernavdeling,som er den avdelingeneventuell
fredningsvurdering vil høre under. Der snakket vi med seniorrådgiverElfrid Engen som har ansvar
forvaltningaktuelleregelverkherundergeologiskeforekomsteri fylket.
Vedkommendeuttalteat det forhold at det er en vulkanrester uvesentligog ikke til hinder for boligbygging.
Videre uttaltevedkommende
at det er uaktueltå verneeller annenbåndleggingav åsensomfølge av at det er
en vulkanrest.

5.2

Fortau

ABY tok opp høsten2015 et spørsmålom fortau langsHarehaugveien.Den aktuellekonkretestrekninggår
Harehaugsv
eien26 (der eksisterendefortau stanser)og opp til kryssetHarehaugveien/ Bølgenveien.

I vår revidertePlanbeskrivelseav 16. desember2015punkt 6.7.5 skrivesdet følgene:
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" Når det gjelder eksisterendeforhold for gåendeog syklendeopp langs Harehaugveiener det slik at fortau
stanser ved Harehaugveien 26. Derfra og opp til krysset Harehaugveien og Bølgenveien (ved
bussholdeplassen)
er det etter vårt skjønntemmeliggreit tekniskog økonomiskå anleggefortau hele veien
på høyre side (langs nordsiden) av veien sett fra Haug. Grunnenlangs veien tilhørere kommunen.Det er
ikke behovfor sprengingettersomdet er fall på dennesidenav veien,kun behovfor utfylling. Vi vil meneat
et slikt fortau vil værepositivt for alle de som alleredebor langs Harehaugveien,Bølgenveien,nordre del
av Haugsbygd.Ogsåfor de sombor på sørsidenav Harehaugveiener det raskereå gå og syklelangs denne
i stedetfor å gå på småveieneinne på feltet. Veien er allerede to-bils breddeog anleggelseav fortau vil
ikke gå på bekostningav den.

Harehaugveiensettoppovermot busstoppvedavkjørselHagaringen."

Spørsmåletom fortau opp langs veienesom går langsHaugsbygdboligfelt er ikke nevnt i COWIs rapport.
Eventueltfortau vil kommetil gled langt flere enn eventuellebeboerepå Knestangåsen
boligområdeog kan
relativt enkeltanlegges.

6

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

Vår oppsummeringav denneutredningener somfølger:
Bomiljø: Knestangåsen boligområde vil gi et førsteklassesbomiljø - fantastisk utsikt, lang
solnedgang,grensendetil skog, kort vei Ringkollen og Krokskogenmed turområder,skiløper,
slalåmbakke,hopp, bademuligheterog fisk, ingen gjennomgangstrafikk,romslige tomter og
friarealeri mellom
Offentlig kommunikasjon:Det er ca 450 meter til bussholdeplassen
i krysset Harehaugveien/
Bølgenveienmedeksisterende
offentlig kommunikasjon
Vann og avløp:Vann og avløplar segløseutenkostnadfor kommunen,seNorconsult-rapporten
Vei: Kun en kortere bit (ca 200 meter) er privat og det vil påhvile prosjektet, gjennom
reguleringsbestemmelser,
å bekosteoppgraderingav denne, menkommunenkan gjennomregulering
også sikre seg at prosjektet bekoster oppgradering av offentlig vei helt frem til krysset
Harehaugveien
/ Bølgenveien(ca 250 meter):
Avstand og sammenheng
medHaugsbygd
: Det er 1,7 km fra barne- og ungdomskolerpå Haug,hvor
det ogsåer butikk / legesenter
, til grensenfor boligområdetog mer eller mindre sammenhengende
bebyggelsefra boligfeltet på Haugsbygdog bort til grensenKnestangåsenboligområde.Dette
forstekesav at arealetpå om lag 40 mål liggendei svingenHarehaugveien
- Bølgenveiennå tasinn i
arealdelensom boligtomter. Buskerudfylkeskommunehar lagt til grunn at "[p]rioritert sone for
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boligvekstbør væreslik at helesonener tilgjengeliginnensykkelavstand,
dvs.ca. 3 km i diameterog
slik at det er gangavstandeller relativt kort sykkelavstand
til kollektivknutepunktet
i sentrum.".
Synlighet: Det er en ås i et områdemed boligfelt, spredtboligbyggingog gårder,ikke en åskant
øverstmot horisontog opp mot er ubebygdområdesom for eksempelKrokskogen.Det vil stå igjen
skog mot syd og øst.Det leggesopp til romsligetomtermedgrøntarealeri mellom.K ommunenkan i
tillegg settreguleringsbestemmelser
somsikrer vegetasjon
Naturmangfold:Ukjent hva somkan værenærtruedearteri området,menuansettvil det vesentligste
av Knestangskogengjenståetter en utbygging. Hele det aktuelle boligområdeter hogstflaterog
gjenplantedegamle hogstflater med gran, og noe furu, i samme aldersklasseog såledeslav
biodiversitet
Jord- og skogressurs
: Aktuelle skog har megetlav økonomiskverdi. Rikspolitiskeretningslinjergir
jordveienet særligvern,ikke skogen.
Vulkanrest: Norges Geologiske Institutt og Fylkesmanneni Buskerud av begge bekreftet at
Knestangåsen
ikke er verneteller er aktuell for noentype vern, og at vulkanrestikke er til hinderfor
omreguleringtil boligformål
Fortau: Aktuelle behov er uavhengigav Knestangåsenboligområdeog knytter seg til vei langs
Haugsbygdboligfelt. Anleggelseav fortau langs aktuellestrekningvil kunne gjøresrelativt enkelt.
Kommuneneier arealetlangsveienog det vil ikke værebehovfor sprenging
Vår konklusjoner at utredningenviser at det er intet til hinder for at Knestangås
en boligområdeinkluderesi
arealdelen til kommuneplanennå. Knestangåsenboligområde vil etter vårt syn gi meget attraktive
eneboligtomtersom vil gjøre det mulig for kommunen å konkurrere om og beholde høykompetente
arbeidstageresom er viktig for kommunens utvikling. Prosjektetskiller seg ut og er annerledesenn andre
("høystandardtomter"),og ville være et viktig tilskudd til tomtetilbudeti sentraledeler av kommunen.
Følgeligmenervi at kommunenbør ta Knestangåsen
boligområdeinn i arealdelentil kommuneplanen.

Dato, sted
14. februar2017

_____________________
Ansvarlig for utredningen
Navn: PeterAall Simonsenog Elise Aall Simonsen

Vedlegg1: Kart - avstanderog veier
V edlegg2: Norconsultrapport14. februar2017
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Knestangåsen boligområde - skisseløsninger
vannforsyning og avløpsløsning

Bakgrunn for notatet
Det er fremmet et forslag om oppstart av privat omregulering til boligformål for et skogsområde på
eiendommen Knestang gård, g.nr 126, b.nr 6.
Etter vedtak i formannskapet ble forslaget ble tatt med i den pågående finsilingen av forslag i
forbindelse med revisjon av arealdelen i kommuneplanen. Som del av denne finsilingen har Cowi AS
utarbeidet en rapport der forslaget er vurdert som lite aktuelt.
Norconsult er engasjert av forslagsstilleren for å vurdere følgende innsigelser nevnt i Cowis rapport:
"Det er ikke ført fram kommunalt vann og avløp til dette området"
"Det er ikke god nok vannkapasitet i området i dag"
Konkret skal Norconsult:
1. Gi et overslag over kost for graving og legging av rør for vann- og avløp fram til kommunalt
nett
2. Beskrive hvordan kapasitet og trykk er og, dersom det skulle være noe problem, hvordan
dette kan løses og til hvilken antatte kostnad
3. Vurdere kapasitet i avløpsnettet
4. Vurdere mulig håndtering av overvann

Situasjonsbeskrivelse
Utbyggingsområdet
Arealet er på om lag 143 mål. Utbyggingsområdet begrenses av naturlige bratte skråninger og
nabotomter.
Det antas at det vil være areal for å utvikle om lag 100 eneboligtomter, alternativt 85 eneboligtomter
og om lag 30 rekkehustomter. I tillegg vil det være areal til vei, gangveier, parkering, barnehage og
friareal.
Utbyggingsområdet ligger mellom 300 og 345 moh, antagelig med hovedvekten liggende på rundt 320
moh.
Krav til slokkevann vil være dimensjonerende for vannforsyningen til området. Ettersom det bare er
eneboliger og rekkehus, vil kravet være 20 l/s med trykk 20 mVS (2 bar).
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Eksisterende vannforsyningsnett
Kartet under viser ledningsanleggene i eksisterende boligområde sør for utbyggingsområdet.
Vannforsyningen skjer fra 2 høydebasseng, HB204 Harehaugen på 275 moh og HB205 Gjermundbo
på 323 moh. Begge disse bassengene er på 980 m3 og det er god overføringskapasitet fra
vannverket, slik at vannkapasiteten i området er god.
De høyestliggende områdene (Lostajet, Bølgenhøgda, Smeden) forsynes fra et hydroforanlegg i
kjelleren på høydebasseng HB205, slik at det blir tilstrekkelig trykk. Det er lagt en egen vannledning ut
fra HB205 til disse områdene. Det er gjort en tappetest som viste at en fikk 22 liter/sekund i øverste
kum i Lostajet ved trykk 2 bar i nærmeste kum. Fram til Lostajet ligger det vannledning 160 mm (PVC
SDR 21).
I Harehaugveien ligger det vannledning 110 mm fram til gnr 131/bnr 131. Boligene videre nordover
langs Harehaugveien har egen vannforsyning fra borebrønner.
Det ble også lagt vannledning 160 mm et stykke i Bølgenveien på 80-tallet, men denne har ikke
forbindelse til noen annen ledning. Tilstanden på denne ledningen er usikker.
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Figur 2. Ledningskart

Eksisterende avløpsnett
Det ligger en spillvannsledning 160 mm i Harehaugveien helt fram til krysset med Bølgenveien og de
nederste boligene i Harehaugveien videre nordover er tilknyttet denne. De øvrige boligene har
separate slamavskillere.

Overvannshåndtering
Boligene langs Harehaugveien nord for Harehaugen hø ydebasseng infiltrerer overvannet på egen
tomt.

Mulige løsninger
Vannforsyning
Alternativ A
Den enkleste løsningen ville være å legge vannledning fra Lostajet og nordover til utbyggingsområdet,
men ettersom en i dag bare har tilstrekkelig brannvannsforsyning fram til dette påkoplingspunktet må
trykket økes. Høyden i påkoplingspunktet er 309 moh, mens friksjonstapet i ledningen med lengde
1270 m er 14 mVS ved 20 l/s. I utbyggingsområdet er høyden 340 m, mens tapet ved 20 l/s er 28
mVS ettersom ledningen fram til nordenden av utbyggingsområdet blir ca 1300 m lenger. Det vil si at
trykket må økes med 45 mVS ved å sette inn større pumper.
Dette vil imidlertid innebære at trykket blir ca. 10 bar i den laveste delen av nettet. Dette kan
sannsynligvis ikke aksepteres, slik at denne løsningen er uaktuell.
Dersom det installeres en trykkøkningsstasjon i Lostajet i stedet, unngås det høye trykket.
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Som for de eksisterende boligene som er tilknyttet hydroforanlegget, innebærer løsningen at
abonnentene blir uten vann dersom strømmen går. Dette kan eventuelt forhindres ved å sette inn et
reservekraftaggregat.

Alternativ B
Det kan også være et alternativ å legge en ny ledning fra HB205 langs Bølgenveien fram til
Harehaugveien. Ledningen bør ha dimensjon 200 mm (PE100 SDR11) for å redusere friksjonstapet.
Grøfta kan ligge i kanten av jordet, og det vil ikke være behov for mer enn en kum på strekket.
Pumpene i hydroforanlegget i HB205 må da byttes ut med pumper med ca 35mVS større løftehøyde.
Det kan installeres en trykkreduksjonsventil inne i HB205 på ledningen som går til Smeden,
Bølgenhøgda og Lostajet.

Alternativ C
En annen løsning kan være å kombinere trykkøkning med et høydebasseng i utbyggingsområdet. Det
kan da pumpes opp til bassenget jevnt over døgnet, mens det legges en ledning ut fra bassenget i
samme grøft som pumpeledningen for å forsyne abonnentene. Bassenget vil ikke kunne ligge så høyt
i terrenget at alle boligene i utbyggingsområdet får høyt nok trykk. Det må derfor inkluderes en
pumpestasjon som gir trykkøkning på rundt 20 mVS, avhengig av hvordan boliger og basseng legges i
terrenget.
Løsningen vil gi en sikrere brannvannsforsyning og gi de fleste abonnentene vann selv om strømmen
er borte.
For en slik løsning kan det være mest hensiktsmessig å plassere trykkøkningsstasjonene i HB204
Harehaugen og benytte vannledningen 110 mm i Harehaugveien. Det må da legges ca. 145 m med ny
vannledning fram til Bølgenveien.

Avløpsløsning
Spillvannsledningen i fra Bølgenveien og ned Harehaugveien har god reservekapasitet. Også
avløpsledningene videre nedover i systemet har god kapasitet. Det kan dermed legges avløpsledning i
felles grøft med vannledningen fra utbyggingsområdet og fram til Bølgenveien.

Overvannshåndtering
Det er god avrenning fra utbyggingsområdet og det bør legges opp til lokal overvannsdisponering.
Dette vil sikre at vannforholdene i området ikke endres vesentlig, samtidig som overvannsnettet lenger
ned i Haugsbygd ikke belastes.
Overvann fra boliger antas disponert lokalt på tomta. Overvann fra veger og plasser vil det være
aktuelt å fordrøye og infiltrere så langt det er mulig og evt. etablere «overløp» via overvannsledning til
bekk i nærheten. Detaljert overvannsløsning vurderes nærmere i den videre prosjekteringen.

Kostnader
Ledningsanlegget i Harehaugveien er sannsynligvis et privat anlegg der en kan bli avkrevd
anleggsbidrag som evt. kommer i tillegg til kostnader angitt under.
Det er delvis grusvei fra krysset Harehaugveien/Bølgenveien og frem til utbyggingsområdet.
Asfaltering av veien etter etablering av ledningsanlegget er ikke inkludert. Kostnader for
ledningsanlegg inne i utbyggingsområdet er ikke inkludert.
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NOTAT
Oppdragsgiver: Frances Simonsen
Oppdragsnr.: 5170186 Dokumentnr.: PN-1 Versjon: F02

Alt. A - Forsyning fra ny trykkøker Lostajet

Mengde
(m)

Enhetspris
(kr/m)

Sum post
(kr)

Ny trykkøker Lostajet

800 000

Ledningsanlegg V
Ledningsanlegg V + SP

470

2 700
3 300

Mengde
(m)

Enhetspris
(kr/m)

Sum post
(kr)

1020

2 700

2 754 000

470

3 300

1 551 000
4 605 000

Mengde
(m)

Enhetspris
(kr/m)

Sum post
(kr)

260

Sum
Alt. B - Forsyning fra oppdimensjonert trykkøker
Gjermundbo - ny vannledning langs Bølgenveien

702 000
1 551 000
3 053 000

Ombygging trykkøker Gjermundbo
Ledningsanlegg V
Ledningsanlegg V og SP

300 000

Sum
Alt. C - Forsyning fra ny trykkøker Harehaugen høydebasseng i boligområdet med lokal trykkøker
Ny trykkøker i HB 204 Harehaugen
Ledningsanlegg V
Ledningsanlegg V og SP

300 000
145

2 700

391 500

470

3 300

1 551 000
4 500 000
6 742 500

Lokalt høydebasseng 200 m3 med trykkøker
Sum

Tabell 1. Kostnader for aktuelle løsninger, ekskl. mva.

Vurdering av løsninger
Alle løsninger vil kunne gi forsyning med tilfredsstillende kapasitet for vannforsyning til det aktuelle
boligområdet.
Alle husstander langs aktuell trase, med egne slamskillere og borevann, vil som følge av nytt nett ha
muligheten til å koble seg til kommunalt nett. Det er rundt 15 husstander som da relativt enkelt kan
koble seg på avløpsnettet, og for så vidt også til vannledningsnettet om ønskelig. Ledningsanlegget vil
også kunne benyttes av nærliggende arealer som er aktuelle for omregulering til boligformål.
Alternativ A og B vurderes som mest aktuelle løsninger. Løsning B vurderes ha noen fordeler da man
bl.a. unngår pumping i serie. For å ivareta vannforsyning også ved strømbrudd kan det være aktuelt å
etablere nødstrømsaggregat ved Gjermundbo trykkøker.
Løsning C innebærer et lokalt basseng som ligger bare 30 m høyere enn eksisterende høydebasseng
Gjermundbo og vil uansett kreve lokal trykkøkning. Denne løsningen vurderes som minst aktuell.
Aktuelle løsninger bør drøftes nærmere med kommunen.
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Eirik Bjørn
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Eirik Bjørn
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PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING AV GNR 128 / 6 TIL BOLIGFORMÅL
416 Detaljregulering for Knestangåsen boligområde
HAUGSBYGD
RINGERIKE KOMMUNE

Skissestudie forslag til boligfelt

Lokalisering nytt boligfelt

Utsikt til Norefjell

Haug Kirke

1

Utarbeidet av Peter Aa ll Simonsen , dato : 5. juni 2015

1

Sammendrag

Forslagstiller ønsker å omregulere deler av knestangsskogen Gnr 128, Bnr. 6 til tomter for boligformål.

Området er svært godt egnet til boligformål:
Tomter med flott utsikt grensende til natur mot nord og øst
Bussholdeplass ikke langt unna
Kort vei til Haugsbygd med barne- og ungdomsskole, dagligvareforretning, legesenter, kirke
og frisør
Kort vei til Ringkollen og Krokskogen med turområder, skiløper, slalåmbakke, hopp,
bademuligheter fisk mm
Det vil bli en fortsettelse av boligfeltet som går opp fra Haugsbygd skole langs Harehaugveien
Det er kort vei for tilknytning til infrastruktur som vann- og avløp, og strøm og det er etter det vi
har bragt på det rene, tilstrekkelig kapasitet
Det går allerede vei frem til området
Ingen konflikt med landbruk og beslaglegger ikke dyrkbar mark
Omreguleringen skjer på en og samme eiendom og berør naboer i liten grad
Forslaget vil resultere i om lag 85 nye eneboligtomter og 35 rekkehustomter
Det er godt med ytterligere arealer (500 mål) på samme eiendom med lik karakter som kan
omreguleres ved behov for fremtidige utbygginger
Kort og godt; tomtene vil være med på å skape et godt og attraktivt bomiljø

2

2.1

Bakgrunn

Bakgrunn/ h ensikten med planen

Hensikten er å skape et godt og attraktivt boligområde med blandet bebyggelse av eneboliger og
rekkehus med friarealer i mellom. Rundt området vil det være skog og natur. Veien inn vil være uten
gjennomgangstrafikk og bilkjøring vil begrenses.

2.2

Hovedintensjonen i planen/ planens ”identitet”/

”profil”

Planens identitet og profil er gode tomter som legger til rette for et godt og attraktivt bomiljø for barn,
voksne og eldre.

2

2.3

Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold

Frances Simonsen, eier av Knestang gård G. nr 128, B. nr. 6, ønsker å regulere en del av
eiendommen om til boligformål. Forslaget fremmes av eiers barn, advokat Peter Aall Simonsen og
sivilarkitekt Elise Simonsen.

2.4

Tidligere vedtak i saken

Det er ingen tidligere vedtak i saken.

2.5

Utbyggingsavtaler

Det er ingen utbyggingsavtaler, eier står selv for utbyggingsforslaget.

2.6

Krav om konsekvensutredning

Se punkt 7 nedenfor hvor kons ekvensutredninger behandles nærmere.

Kart over område som vil søkes omregulert

Lokalisering av området, som foreslås utbygget, i forhold til senter av Haugsbygd

3

3
3.1

4
4.1

Planprosessen
Medvirkningsprosess,

varsel om oppstart, evt. p lanprogram

Planstatus og rammebetingelser
Overordnede planer

Området er i gjeldende kommuneplan benevnt som; LNF-område uten bestemmelser om spredt
bebyggelse.
Forslagstiller

er

klar

over

at

forslaget i

utgangspunktet

kommer

utenfor

pågående

kommuneplanprosess, men omregulering tar tid og skal arealet stå klart som tomter innen rimelig tid
og i tide for å møte en økt etterspørsel som følge av Ringeriksbanen, er d et blitt vurdert at
omreguleringsprosessen bør starte nå.
Kommunevalget til høsten vil kunne føre til justerte politiske retninger og en gjennomgang av den
eksisterende kommuneplanen.
Kommuneplanen beskriver at et av hovedmålene for arealutvikling i kommu nen er at "Nye
utbyggingsområder skal primært lokaliseres til eksisterende tettstedsområdet".
Det foreslåtte området ligger i tilknytning til Haugsbygd med de fasiliteter og infrastruktur som er
tilhørende.Området Havna-Hemskogen (reguleringsplan 202) er et nylig regulert boligområden i
Haugsbygd. Havna – Hemskogen ligger ca 2 km fra senter Haugsbygd.

Utsnitt av Haugsbygd fra kommuneplanens arealdel
Gul: Bolig område, nåværende

4.2

Gjeldende reguleringsplaner

Det foreligger ikke noen eksisterende reguleringsplan over området som foreslås omregulert.
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4.3

Tilgrensende planer

Gjeldende reguleringsplan for Haugsbygd:
Mørk gul: Bolig/ konsentrert småhusbebyggelse
Lys gul: fritt liggende småhusbebyggelse
Lys grønn; jord og skogbruk

Reguleringsplanen viser regulert bebyggelse helt frem til grense mot område som foreslås omregulert
for boliger.

4.4

Temaplaner (b l.a Grønn Plakat , Energi - og klimaplan for Ringerike )

Ringerikeskal væreet forbilde innenenergieffektivisering,bruk av fornybareenergikilderog
reduksjonav klimagassutslipp
. Fra Ringerike kommunes hjemmeside.
Ringerike kommune har en Energi- og Klimaplan:
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Energi-og-klima/Energi--og-klimaplan/
Her er kommunens mål for klima og foreslåtte tiltak for å oppnå disse skissert.
Boligene som planlegges skal bygges i henhold til tekniske forskrifter, dvs de vil være moderne boliger
som er energieffektive ved at de er godt isolerte og tette, i tillegg til at de vil ha balansert ventilasjon.
Ved balansert ventilasjon vil tradisjonell utlufting gjennom vinduer/ dører, hvor varme også slippes ut,
ikke være nødvendig. Disse husene vil ha mindre behov for oppvarming enn eldre boliger og dermed
lavere energibruk.
Ved at det er mange boliger som skal bygges kan det være økonomisk gunstig å investere i felles
oppvarmingskilde, herunder varmepumpe ; enten fra jordvarme eller fjellvarme (bore).
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Det er ingen planlagte traseer fo r fjernvarme til Haugsbygd for øyeblikket.
Det er pr. i dag flere ladepunkter rundt i Hønefoss for el-biler. Haugsbygd og det foreslåtte boligfeltet
er dermed et område som er attraktivt for el-bil brukere.
Ringerike kommune har mål tilknyttet Hønefoss’ grønne struktur beskrevet i dokumentet ’Grønn
Plakat’. Selv om Haugsbygd ikke er del av Hønefoss by, er mange av elementene som er beskrevet i
dokumentet relevant også for Haugsbygd og det f oreslåtte boligfeltet.
Dette gjelder tilgjengelighet av lekeplasser i nærhet av boliger, tilgjengelighet til grønt områder og
turstier (rekreasjon).

Det foreslåtte boligfeltet vil ha lekeplasser i ulik størrelse og innhold innad i feltet, turstier direkte fra
feltet ut i skogen i tillegg til utsikt og landskapstilhørighet til skog og fjell.

4.5

Statlige planretningslinjer/rammer/føringer,

bl.a:

Ringeriksbanen er under prosjektering og strekningen er med i Jernbaneverkets Handlingsprogram
2014-2023 (basert på Nasjonal transportplan), hvor regjeringen har vedtatt følgende:
(i)

Banen skal gå fra Sandvika til Hønefoss

(ii)

Banen er en del av intercity-utbyggingen

(iii) Banen skal følge framdriftsplanen for intercity-utbyggingen
(iv) Banen skal bygges med dobbeltspor og for hastigheter inntil 250 km/t
(v) Banen skal ha byggestart så fort som mulig
(Fra Wikipedia, sjekket med Nasjonal transportplan 2014 – 2023)
Den nye Ringeriksbanen vil knytte Hønefoss og Ringerike nærmere Oslo, som igjen vil bety at
Ringerike vil ha en økning i popularitet som boområde for personer som jobber eller studerer i Oslo.
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Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1

Beliggenhet

(a)

Beliggenhet
Området som ønskes omregulert ligger i av Knestangskogen ca 1,7 km nord for senter av
Haugsbygd. Adkomst til Haugsbygd ned Harehaugveien.
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(b)

Avgrensning og størrelse på planområdet
Arealet er på om lag 143 mål. Utbyggingsområdet begrenses av naturlige bratte skråninger og
nabotomter. Det planlegges satt av areal for lekeplass og fellesareal.
Det antas at det vil være areal for å utvikle om lag 100 eneboligtomter, alternativt 85
eneboligtomter og om lag 30 rekkehustomter. I tillegg vil det være areal til vei, gangveier,
parkering, barnehage og friareal.
Tomtene og bebyggelsen tenkes plassert rundt tun og langs høydekurvene.
Fra Harehaugveien og bort til aktuelle areal er det allerede bygget ut en god del bolige r. Man vil
således få til en utbygging som arronderingsmessig vil fremstå som en fortsettelse på boligfeltet
som strekker seg fra Haugsbygd opp langs Harehaugveien.
Det er ca 1700m fra det foreslåtte boligområdet til Haugsbygd med skoler, kirke, legesenter,
butikk og frisør.
Området er meget godt egnet for boligformål – lyst, vestvendt, utsikt, turområde i umiddelbar
nærhet og vei helt frem.

Skravert areal viser område som foreslås omregulert
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Område som foreslås omregulert sett i sammenheng med senter av Haugsbygd

5.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Området består i dag av skog. Skogen bak Knestang gård, som er på overkant av 600 mål, strekker
seg i hovedsak østover og opp over Knestangåsen. Mot øst grenser den til Torpveien og mot syd gå r
den nesten ned til Harehaugveien. Det går allerede en vei fra Harehaugveien og inn i skogen fra syd
hvor det allerede ligger to eneboliger.

5.3

Stedets karakter

(a)

Struktur og estetikk/ byform
Området består i dag av skogslandskap.
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Fotografi i lysning i eksisterende skog

(b)

Eksisterende bebyggelse
Det er tilgrenset bebyggelse bestående av en blanding av eneboliger, rekkehus og noe
leilighetsbebyggelse nærmere senter av Haugsbygd.

Eksisterende hus på Torp inntil området

Eksisterende boligfelt Haugsbygd; Hagaringen, Ingjerdinga

5.4

Landskap

Det gjeldende området ligger på fjell; gabbro amfibolitt, Knestangåsen er en vulkanrest.
Det er ingen registrerte arkeologiske funn i området eller miljøregistreringer.
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Flyfoto med koter
Område som foreslås omregulert avgrenset med rød linje.

(a)

Topografi og landskap
Terrenget som foreslås omregulert er forholdsvis flatt.
Kotehøyde 305 til 350 (høyeste topp), største delen av arealet ligger på omtrent kote 335.
Senter av Haugsbygd ligger på omtrent kote 210.

(b)

Solforhold
Området ligger høyt og fritt, delvis syd- og vestvendt.

(c)

Lokalklima
Området har et normalt klima for kommunen; verken spesielt utsatt for vind eller kulde.

(d)

Estetisk og kulturell verdi
Det er ikke registrert noe av spesiell estetisk eller kulturell verdi.

5.5

Kulturminner og kulturmiljø

Ingen kjente.

5.6

Naturverdier

Det er ingen kjente særskilte naturverdier utover normal skogmangfold.
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5.7

Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Området er i dag privat skog og brukes i noen grad til turgåing.

5.8

Landbruk

Det er begrenset areal mot dyrket mark, og selve arealet består kun av skog.

5.9

Trafikkforhold

Det er svært lite trafikk i området
(a)

Kjøreatkomst
Kjøre atkomst er fra Harehaugveien og deretter Torpveien.
Torpveien er en privat vei som ikke er asfaltert.

(b)

Vegsystem
Det er privat vei det siste stykket.

(c)

Trafikkmengde
Det er liten trafikkmengde.

(d)

Ulykkessituasjon
Det er ingen særlig kjente ulykkes strekninger eller problemstillinger tilknyttet trafikk rundt Torp.

(e)

Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Veien i området tillater kun lav fart og trafikk som hensyn tar myke trafikanter.

(f)

Kollektivtilbud
Det er busstopp ved krysset Harehaugveien og Bølgenveien, ca 460m fra området.

5.10 Barns interesser
Av barns interesser som kan påvirkes av en utbygging er det ingen kjente.

5.11 Sosial infrastruktur
(a)

Skolekapasitet
På barne- og ungdomsskole på Haug er det etter kapasitet for flere barn. Dessuten vil ny skole
nærmere Hønefoss frigi kapasitet på Vang skole.

(b)

Barnehagedekning
Det er antatt at barnehagedekningen for Haug er for øyeblikket tilstrekkelig, en utbygging på
Torp vil inkludere planlegging av ny barnehage.

5.12 Universell tilgjengelighet
Det vil legges opp til normal tilgjengelighet i tråd med gjeldende regelverk.

5.13 Teknisk infrast ruktur
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(a)

Vann og avløp
Det ligger eksisterende vann og avløpsledninger frem til Harehaugveien/ Bølgenveien.

(b)

Trafo
Det er ingen trafoer på området, men størrelsen på omreguleringen og strømbehovet krever
ingen større, generelle investeringer i nye linjer eller trafoer i nettområdet ut over det som må til
for ås trekke strøm inn på området.

(c)

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m .
Stedet er lite egnet for fremføring av fjernvarme, men ny bygningsteknologi og tekniske krav
medfører at oppvarmingsbehovet i nye bygg er lavt.

5.14 Grunnforhold
Det gjeldende området ligger på fjell; gabbro amfibolitt. Knestangåsen er en vulkanrest.
(a)

Stabilitetsforhold
Området ligger på stabile grunnforhold

(b)

Ledninger
Det ligger ikke ledninger over området.

(c)

Evt. Rasfare
Ingen.

5.15 Støyforhold
Området er ikke utsatt for støyforurensning.

5.16 Luftforurensing
Området er ikke utsatt for luftforurensning.

5.17 Risiko - og sårbarhet (eksisterende situasjon)
(a)

Miljøkonsekvenser
Ingen kjente.

(b)

Støy
Ingen kjente.

(c)

Naturmiljø og biologisk mangfold
Normal skog, ingen kjente særlige forhold.

(d)

Naturmangfold loven
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Det antas ikke at omreguleringen vil ha noen betydning utover det normale for miljøet og
naturmangfoldet.
(e)

Annet
Det er ikke avdekket andre aktuelle ROS-temaer.

(f)

Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes
Området må undersøkes med hensyn til dette.

(g)

Flomfare
Da området ligger høyt er det ingen fare for flom.

(h)

Vind
Området er ikke utsatt for vind utover det normale på Ringerike.

(i)

Støy
Arealet er ikke eksponert for støy eller luftforurensning, det er heller ikke forurensning i grunn.

(j)

Luftforurensing og forurensing i grunnen
Ingen.

(k)

Beredskap og ulykkesrisiko
Normal brann og politiberedskap som for Haugsbygd.

(l)

Andre relevante ROS tema
Ingen avdekket.

5.18 Næring
I dag er den eneste næringen på arealet skogsdrift.

5.19 Analyser/ utredninger
Ingen.
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6

6.1

Beskrivelse av planforslaget

Planlagt arealbruk

Totalt areal på området; ca 143 mål. Arealoppsett:

Type areal

Antall enheter

Snittstørrelse BTA

Totalt

Enebolig
Alternativ 1

100

160m2

16 000m2

Rekkehus
Alternativ 1

0

130m2

0m2

Enebolig
Alternativ 2

85

160m2

13 600m2

Rekkehus

35

130m2

4 550m2
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Alternativ 2
Barnehage bygg

1

500m2

Friareal

2

5 000m2

Kapasitet/ tetthetsstudie (stilistisk forslag til løsning, endelig løsning vil være bearbeidet):

6.2

Gjennomgan g av aktuelle reguleringsformål

6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
Arealet som foreslås omregulert foreslås regulert for boliger, småhusbebyggelse, barnehage, friareal
og veier.

6.3

Bebyggelsens plassering og utforming

Tomtene og bebyggelsen tenkes plassert langs høydekurvene.
Det vil være en mix av eneboliger og rekkehus. Rekkehusene planlegges med mindr e tomter men
med direkte tilknytning til fellesarealer/ tun. Det vil dermed være plass for lek og utfoldelse på egen
tomt.
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Skissestudie av foreslått boligfelt på Torp; grønne felles friområder, stier til skogen.
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Bilfritt rekkehusbebyggelse rundt felles tun, N. Torp, Giskehagen Oslo

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Det vil bli foreslått at maks mønehøyde skal være 9m.

6.3.2 Grad av utnytting)
Utnyttelsesgraden forslås at skal være maks 25 % BYA for eneboliger, 20 % BYA for 2 mannsboliger
og 18 % for rekkehus.

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Det vil ikke bli foreslått at deler av arealet skal reguleres for næring.

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
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Fordelingen av boliger foreslås å være ca 100 eneboliger være alternativt ca 85 eneboliger og 30
rekkehus.

6.4

Boligmiljø/ bokvalitet

Det vil være gode tomter, friarealer, luftig og trafikkstille område med høy bokvalitet.

6.5

Parkering

(a)

Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall
Parkeringsbehov for de nye boligene ivaretas med krav om minst to biloppstillingsplasser per
boenhet på egen tomt, og krav til en oppstillingsplass til sekundærleilighet.

For rekkehus avsettes det 1 parkeringsplass i garasje og 1 parkeringsplass på felles
parkeringsplass som vil ligge ved veien. Rekkehus områdene er tiltenkt lagt i et bilfritt område
rundt tun.
(b)

Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning
Det planlegges ingen avvik.

(c)

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg
Se bokstav (a) over.

6.6

Tilknytning til infrastruktur

Det går veier helt frem til området. Det er om lag 460 meter til bussholdeplass.

6.7

Trafikkløsning

6.7.1 Kjøreatkomst
Boligene skal ha adkomst fra den eksisterende Torpveien, som planlegges utbedret og muligens lagt
noe om for å oppnå enn mindre bratt adkomstvei fra hoveddelen av Torpveien. Denne veien eies
delvis av tiltakshaveren selv.
Alternativt vurderes det ny adkomst vei fra Harehuagveien og ny vei over G.nr. 130, B.nr. 5, dersom
eier av denne tomten også ønsker/ har mulighet til å omregulere tomten til boliger.

6.7.2 Utforming av veger
(a)

Bredde og stigningsforhold
Veien gjennom boligfeltet planlegges med fartsgrense 30km/t.
Veitype A, 5m bredde (Asfaltert bredde 4 m med 0,5 m grusskuldere), i tillegg planlegges det
fortau langs hovedsløyfen gjennom boligfeltet.
Veiene planlegges lagt langs høydekurvene for å holde stigningsforholdene til et minimum. Max
stigning 8 %.

(b)

Avvik fra vegnormalen beskrives
Ingen planlegges.
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6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Veier og infrastruktur planlegges opparbeidet simultant, men salg og oppføring vil skje suksessivt.

6.7.4 Varelevering
Ettersom det ikke foreslås næring i området vil det ikke være nødvendig å hensynta varelevering.
6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
For å sikre tilgjengelighet for gående og til dels syklende vil det bli bygget fortau langs hovedsløyfen
gjennom boligfeltet.

Når det gjelder eksisterende forhold for gående og syklende opp langs Harehaugveien er det slik at
fortau stanser ved Harehaugveien 26. Derfra og opp til krysset Harehaugveien og Bølgenveien (ved
bussholdeplassen) er det etter vårt skjønn temmelig greit teknisk og økonomisk å anlegge fortau hele
veien på høyre side (langs nordsiden) av veien sett fra Haug. Grunnen langs veien tilhørere
kommunen. Det er ikke behov for sprenging ettersom det er fall på denne siden av veien, kun behov
for utfylling. Vi vil mene at et slikt fortau vil være positivt for alle de som allerede bor langs
Harehaugveien, Bølgenveien, nordre del av Haugsbygd. Også for de som bor på sørsiden av
Harehaugveien er det raskere å gå og sykle langs denne i stedet for å gå på småveiene inne på feltet.
Veien er allerede to-bils bredde og anleggelse av fortau vil ikke gå på bekostning av den.

Harehaugveien sett oppover mot busstopp ved avkjørsel Hagaringen.

Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Veiene inn på feltet planlegges eid av tomtekjøpere. Tomtekjøpere vil bli medlem av veilag som i dag
drifter det siste stykket privat vei fra kommunal vei frem til feltet.

6.8

Planlagte offentlige anlegg

Det er ikke planlagt offentlige anlegg i eller i nærheten av området.

6.9

Miljøoppfølging

(a)

Miljøtiltak
Ingen særskilte behov som er avdekket. Det vil legges opp til luftige tomter og begrenset med
trafikk inn på området.

6.10 Universell utforming
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(a)

Beskrive hvilke krav som er stilt
Gjeldende regelverk legges til grunn.

(b)

Hvordan universell tilgjengelighet skal løses
Bebyggelse og tilhørende utearealer skal så utformes etter prinsippene om universell utforming.
Adkomstveien, Torpveien, planlegges lagt noe om for å oppnå en slakere stigning.
Noen få av tomtene er delvis bratte, men veiadkomst til disse planlegges å legges på nivå med
inngangsnivå. Hus og veier legges langs høydekurvene.

6.11 Uteoppholdsareal
(a)

Privat og felles uteoppholdsareal
Enebolig tomtene vil være relativt store; 0,8 – 1,1 mål. Rekkehusene planlegges med noe
mindre tomter men med direkte tilknytning til fellesarealer/ tun. Det vil dermed være plass for lek
og utfoldelse på egen tomt. Boligfeltet ligger inntil skogen, for fritidsbruk av alle beboere.

(b)

Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal
Disse planlegges å være romslige og vil fremkomme av endelig plan.

(c)

Lekeplasser
Det er i tillegg avsatt et større felles lekeområde; ca 5 mål, i området som antas har vært
vulkantopp. Området ligger sentralt i feltet og er delvis flatt og delvis kupert for variert lek og
ballspill.

(d)

Begrunnelse for evt. avvik fra vedtekter/normer
Ingen avvik planlagt.

(e)

Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon
Eksisterende vegetasjon består av skog og tilhørende naturlige skogsplanter. S kogen vil bli
fjernet for å muliggjøre utbygging, men felles areal; felles lekeplass, rekkehus tun og veikanter
vil bli opparbeidet med beplantning.

(f)

Offentlige friområder
Området ligger godt tilgjengelig til offentlige og private friområder. Feltet ligger inntil privat skog,
Knestangskogen, med turstier. Ringkollen med slalåm, hopp, skiløyper, turgåing, fisking etc.
(man kan stå på ski ned til boligfeltet fra Ringkollen) ligger ca 7km unna med bil, 3,5km via stier.
I senter av Haugsbygd ligger idrettsbane.

(g)

Arealstørrelse
Husene vil ligge i størrelsesordenen 140 til 180 kvm og rekkehusene på 120 til 140 kvm igjen
avhengig av tomtestørrelsen.

(h)

Turveier
Det vil gå adkomstveier, gangveier og stier inne på området foruten stier i skogen rundt.
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(i)

Atkomst og tilgjengelighet
Arealet har god tilgjengelighet til Knestangskogen. Tomtene vil ligge max 300m til felles
lekeplass i senter av boligfeltet.

(j)

Sesongbruk
Det er helårsboliger som søkes omregulert til.

(k)

Andre uteoppholdsarealer
Det er ikke behov for ytterligere uteoppholdsarealer enn det så langt er redegjort for og som vil
sikre godt med plass for alle, også lekeplasser, gangveier og tilgrensende skog
/rekreasjonsområde.

(l)

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse
Planforslaget vil ha forslag til utomhusplan.
Det vil vurderes om salg av tomter og utbygging bør skje sekvensielt eller ikke. Dette vil det tas
standpunkt til i forbindelse med endelige planer.

6.12 Landbruksfag lige vurderinger
Om man omregulerer 100 mål anslås det at det årlige inntektstapet for går den vil være under NOK
10.000. Den årlig netto tilvekst som kan hugges i hele skogen som tilhører gnr 128 bnr 6 som er på
om lag 600 mål skog er om lag 300 kbm . Det er årlige tapet vil m.a.o. være på ca. 50 kbm. Med en
nettoinntekt på NOK 150 pr kbm, blir tapet 7.500 før skatt. Følgelig har inntekten fra skogsdriften
svært lite å si for gården.
Det er intet dyrkbart areal på området i dag, og arealet tilgrense r kun begrenset (mot syd og øst)
dyrket mark.

6.13 Kollektivtilbud
Fra feltet er det kort vei til busstopp (ca 460m) ved Harehaugveien/ Bølgenveien, hvor buss kjører til
Hønefoss.

6.14 Kulturminner
Det er ingen kjente kulturminner i området som foreslås omregulert. Pilegrimsleden går på Torpveien
østenfor området, men går ikke inne i området og vil såldes heller ikke berøres av omreguleringen.

6.15 Sosial infrastruktur
Ingen særskilte merknader eller planer utover det som ellers kommer frem av beskrivelsen av
planforslaget.

6.16 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett
(a)

Vann og avløpsnett
Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger frem til Harehaugveien/ Bølgenveien.
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Disse skal for øyeblikket ha kapasitet. Det må undersøkes i detalj om de har tilstrekkelig
kapasitet til å tilkoble hele det aktuelle felt . Detaljer rundt dette vil bli bestemt når VA - anleggett
bli prosjektert.

Vi har innhentet uforpliktende overslag som viser at det er beskjed ene kostnader knyttet til
tilstrekkelig vann og kloakk til området.

Eksisterende boliger i Torpveien har slamavskiller/ septiktank.
(b)

Strøm
Det går ingen høyspentlinjer i gjennom boligfeltet, oppmåling på kart viser at det er 520m fra
høyspentlinje til nærmeste tomt på feltet. Dette vil dermed ikke gi noen risiko.

Tilknytning

til

strømnett

anses

ikke

som

større enn

at

det

er

sa mfunnsmessig/

utbyggingsmessig lønnsomt.

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug
Avfallshåndtering fra boligene vil planlegges i forhold til det kommunale systemet.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsni nger ROS
Det er ikke avdekket noe behov, men vil være et tema i forbindelse med konsekvensutredningen.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Se punkt 6.11 (l) over.

7

Konsekvensutredning

Vi viser til forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014 nr 1726. vedlegg III og IV som omfatter
hva som skal beskrives og vurderes i forbindelse med konsekvensutredningen. Ettersom
omreguleringen verken berører vassdrag, jordbruk, urskog, særskilte natu rtyper eller lignende, er en
rekke av utredningstema nevnt i forskriften ikke særlig relevante.

Vår vurdering er at følgende temaer kan være relevant å beskrive nærmere:
Kulturminner og kulturmiljø – avdekke om noen berøres
Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven – avdekke om noen berøres.
Forurensning – som følge av omreguleringen
Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger – behov og beste løsninger
Tilgjengelighet for alle til uteom råder og gang- og sykkelveinett
En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.
Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3.
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Aktuelle temaer er allerede berørt i foreliggende dokument slik at vi oppfatter at aktuelt
utredningsprogram i hovedsak vil gå ut på å undersøke, vurdere og planlegge nærmere slik at alle
relevante fakta kommer på bordet og reguleringsmyndigheten har et godt grunnlag for å ta standpunkt
til forslaget.

8

Avsluttende kommentarer

Forslåtte omregulering vil føre til et attraktiv og godt boligområde med god beliggenhet.
Vi vil gjerne møte kommunens representanter og legge frem og forklare nærmere om forslaget.
Dato, sted
Revidert 16.12.2015, Oslo

Navn (forslagsstiller/ konsulent)
Peter Aall Simonsen og Elise Aall Simonsen
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PRIVATVEI
OFFENTLIGVEI
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BUSSTOP

Fra: Erik Skogmo[erik@mesterbygg
-ringerike.no]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Guro Li [Guro.Li@ringerike.kommune.no]
Sendt: 23.08.201708:41:20
Emne: Areal - og byplankontoret- klagepå vedtak
Vedlegg: 201708230826.pdf

Klagepå grovsiling- sak 30 – Boligtomt, Harehaugveien,Haugsbygd
Tomt 130/51
Arealstørrelseca. 1,8daaog er tilpasseten bolig.
Det er ikke 10daafor flere boliger som oppført i avslag.Jegtror dere har forveksletmin søknadmed nabo- tomt 131/63.
Lokalisering
Tomt utskilt og godkjentfor boligbyggingi 1965(sevedlegg).Tomtenble godkjentfor boligbyggingsamtidigmed bebyggelsesom grensertil tomten.
Infrastruktur
Adkomster gitt og en forutsetningfor vedtak,se vedlagteutskrift fra møtebok RingerikeBygningsråd.
Det er sammenhengendeG/Stil Hønefossmed tilkomst fra Harehaugveienut på G/SlangsHadelandsveien.
Det er kort gangavstandtil busstoppi Harehaugveien,med fast bussforbindelsetil Hønefoss.
Det i dag kommunaltavløpsnettsom er ført frem til 3043/1 ved avkjøringtil Torpveien.Det er tatt et privat initiativ til å føre frem V/A til eksisterende
boliger i området.Min tomt 130/51 er en del av disseplanene.
Landskap,natur og kulturmiljø
Det er ikke høy bonitet på tomten. Det er ingen sti eller bekk over tomten. Sevedlagtekopi fra Vedtakom godkjenningtil boligformål,av tomt130/51 sak
443 fra Buskerudlandbruksselskap,
Drammen,17.juni 1965.

Pådette grunnlagber jeg at tomten blir regulert som for nabobebyggelse,
og godkjent i ny kommuneplanfor byggingav en eneboligsom tidligere vedtatt i
1965.

Vedlegger:
Nr1
Nr.2 Nr.3 Nr.4 -

1side
2sider
4sider
3sider

- Situasjonskartm/inntegnet eksisterendeinfrastruktur.
- Utskrift av møtebok
- Konsesjon
- Målebrevfra 1966

Vennlig hilsen
Erik Skogmo
Mesterbygg Ringerike AS
Adresse: Tyrimyrveien 2, 3515 HØNEFOSS
Postadresse: PB 1146, 3503 HØNEFOSS
Telefon: 32 12 03 20
Mobil: 95 81 0 0 29
Telefaks:32 12 66 07
erik@mesterbygg - ringerike.no

Espen Sola & Tove Smerud
Hvalsbruveien 30
3525 HALLINGBY

Ttf92425259
esoensola
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(ô email,

com

Hallingby, 23. august 2077.

Dokid:
1 7069991

Ringerike kommune
v/Areal og planavdelingen
post@rineerike.kommune.no
æ

(14lee5-181 )
lnnsigelse "innspill på utlagt arealplar

sAK - INNSTGETSE/I NNSPILL pÅ UTTAGT AREATPLAN FOR GNR 273, BNR 45 - SOM
GRAV- OG URNEIUND.
Vi viser til utlagt høringsforsìag hvor vår eiendom 273 /45 er lagt inn som grav- og
urnelund. Dette motsetter vi oss kraftig og vi vil vurdere å engasjere advokat hvis ikke
forslaget blir trukket tilbake og tilbakeført som LNF-område.

Grunnlag for vår innsigelse:
På slutten av 70-tallet ble det fraskilt et område fra gården vår på
av eksisterende kirkegård.

ca 4,5 da

for utvidelse

Ca2008/2009 var det planlagt kirkestue oppe ved Hval kirke. Dog ble dette endret og
kirkestuen ble planlagt oppsatt på fremtidig areal beregnet for grav- og urnelund. Vi
protesterte med grunnlag i at dette ville påvirke at vi trolig måtte avgi enda mer grunn
til kirkegård utover de 4,5 da som allerede var avgitt.
Vi og våre naboer Simarud ble da på befaring beroliget med at det ikke var behov for
noen utvidelse av kirkegården. Kirkeverge Kjetil Gjærde opplyste da at det var over 400
ledige gravplasser/urneplasser på Hval kirkegård, I tillegg så ble flere av gravplassene
omgjort til urneplass; dermed enda flere ledige plasser. Denne samtalen ble også hørt
av Elsa Lill Piltingsrud Strande; da menighetsrådet/byggekomiteen, nå sitter hun i
arealplan-utvalget.
Da vi

fikk denne bekreftelsen, så stolte vi på at

så ble

tilfelle; ingen behov for utvidelse

Da så kirkestuen skulle utvides i 2014, så fikk vi den samme beskjeden. Vi var da også
bekymret i og med at forlengelsen av kirkestuen berørte areal for fremtidig urnelund.

Vi begynner derfor å mistenke at menighetsrådet/kirkevergen her har spilt på 2
strenger; sikret seg bygging av kirkestue og utvidelse av denne med beroligende
bekreftelse om at dette ikke berører et behov for utvidelse. For deretter når dette er
bygget, å legge inn i arealplanen at det er et behov for mer areal likevel'

Hva gjelder en eventuell muslimsk kirkegård, så skal det dog opplyses at jorda på bnr 45
i flere generasjoner er brukt til spredning av grisegjødsel ifb med dyrking av ulike
matprodukter på gården.

Hvordan vi ble oppmerksom på endring fra LNF-område til grav- og urnelund
Vi viser til vedlagte sØknad av t8.LL.201"6 v /Boligpartner og vedtak på denne sØknad i
Miljø- og arealplanutvalget den 16.01.20L7 - sak03/L7. I forbindelse med denne
behandlingen, ble vi gjort oppmerksom på at 273 /45 var tiltenkt omregulert til grav- og
urnelund.
Hvis ikke denne sØknaden var blitt sendt inn, så hadde vi ikke blitt varslet om forlaget til
omreguleringen av 273/45 av Ringerike kommune i særskilt brev. Det kreves at man
aktivt iølger med på et generelt varsel for hele kommunen med en 9-dagers frist på
innspill (76.- 25.8.17). Dette er meget betenkelig fremgangsmåte og "overkjøring" av
privat eiendomsrett.

Vi forbeholder oss retten om å komme med flere innspill.
Mailkorrespondansen vdr befaring med kirkevergen, Piltingsrud Strande med flere kan
;hvis nødvendig; fremlegges.

Med hilsen

erud
& Tove
Eiere av gnr 273,bnr 45

Kopi: Adv. Harald

H, Brørby
Arnfinn Baksvær, leder hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning

Turid Smerud Bråten

æ/Á*#'q.
ZTr/ys

?
Ringerike kommune
Byggesak

Sondvold
BOLIGER

Postadresse: Osloveicn07, 3516 Hønefoss
Besøksadresse;Osloveien 67, 351 1 Hønefoss

Telefon:
Konto n¡:
Org,nr:
E-post:

41475443
2280 35 31890
997 864 41"1
henning,gulbrandsen@boligpartner.no

Dato; lB.ll.201(t

Dcling av eiendom Gnr.273, bnr. 45 - I{valsbruveien
Detvises til innsendt sølçnacl om deling aveienclom clatert 03.10,2016, samt kommunens
tilbakemelcling av 3 1. I 0. 16.
Som tidligere beskrevet ligger eiendom gff.273, bnr. 45 i et uregulert områcle, definert.sotn
Landbruk, natur og fi'iluftsområcle (LNF).
Fradeling, som er innsendt 03.10.2016, krever dispensasjon fia komnruneplanens $ 2.1, tillatelsc
til cleling jf. Jordlovens $ 12 og omdisponering av landbruksarealer jf. Jordiovens $ 9,
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I Ringerike kommunes samlìrnnsdei vedtatt 30.04,2015 er det angitt at Hørefbss by skal være
motoren i samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig godt samspill mellom
byen og lokalsamfunna rundt. Framtidig vekst skal værc knytta til de prioriterte Iokalsarnfunna
for å styrl<e lokale tilbuct her. t tillegg til l{ønefoss er cle prioriterte lokalsamfunna
Haugsbygcl, Heradsbygdq Hatlingby, Nes i Ä.clal, Sokna og AsldTyristrancl.
Angjeldende område er avhengig av at dispensasjon innvilges i medhold av plan- og
bygningslovens $ 19-2.
I kommunens tilbakemelding av 3 1. 10. 1 6, etterlyses det begrunnelser for nt omsøkte
dispensasjon kan gis. Kommunens egen samfunnsdel nå kunne sies å iruleholde mange
nødvenclige og gode argumenter, men ânsvarlig søker øtrsker også å nev¡re områdets nærhet til
ulíke service denester.
Hallingby er et populært tettsted når det gielder tilflytting. Området har få boliger ti{ salgs, noe
som tyder på høy tilfreclshet hos innbyggeme. Nye boliger og tornter vil være et meget positivt
bidrag, for å fortsette den gode befolkningsveksten i lokalsamfunlet.

Sal<en ble sommeren/ høst 2016 ¡nuntlig korrespondert med Landbrukskontorct i Ringerike
kommune. Konespondansen ble oppfattet som meget positivt, med at Landbruksko¡rtoret støttet
ansvarlig søkers argumenter for fiadeling. Fradelingen gielder for en boligtomt nred et areal på I

daa,

Trfiirermester $andvold
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I korresponclansen ble clet bl.a. nevnt områdets nærhet til

slcole og service tjenester, samt
kommunetls satsning på Hallitrgby som et viktig livsl<raftig lokalsamfunn i kommunen.
Ansvallig søker er innforstått med at kommunens avclelinger ikke gjør saksbehandling over
telefon, nrtn reagerer på at konrmunens tilbakemelcling datert 31 .10. 16, strider sterkt mot de
signaler som tidligerc ble gitt.

Jordlovens $ I2 ourhandler delingsspørsmålet.

I love¡ls $ l2 angis bl.a. at cleling av eiendom som er nytta eller kan nyftes tìl jordbnrk

eller
skogbruk må godkjennes av departementet.
Ved avgiørelse skal clet legges vekt på om delinga legger til rette for et tjenlig og variert
bruksstruktur i landbruket. Vr¡rderinga skal blanf annet ta hensyn til vern av arealressursene, om
delinga fører til en driftsmessig god løsning, og om delinga kan føre tíl dlifts- eller miljørnessige
ulemper for landbruket i ornrådet.
Ansvarlig søker lcan ikke se at tleling som lrer er søkt vesentlig l<an føre til cfuifts- eller
rniljømessige ulemper. Det anførcs i saken at noe av eiendommens arealer tidlígere er
omdisponert til kirkegård, i forbinclelse med plassmangel.
Om man i fremtiden skulle ha behov for ytterligere utvidelser av kirkegården, vil ikke denne
omsøkte tomten være aktuell, siden den ligger på rnotsatt side av adlcomstveien til <hoved
eiendommen>
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Ansvarlig søker vil videre nevne $ l2 fietde lecld, som åpner for sarntykke til deling selv om
hensynene taler for avslag. Palagrafbn tolkes som et virkemiddel i områcler hvor konrmunen ild<e
ønsker nedgang i folketallet som kan svekke aktivitet og utvikling eller der hensynet er å holcle
oppe den bosettingen en allerede har i et område.
I fradelingsaker som denne vil ansvarlig søker anføre at lokal skjønnsutøvelse vil står som et
viktig moment. Tjenlig og variert bruksstruktur, lokale forlrolcl, samt ny bosetting for
befollaringsvekst vil etter ansvarlig søkers mening rnåtte vektlegges i en slik sal<.
Saken vil også trenge godkjenning til omdisponering etter Jordlovens $ 9, jf. g 12 annet ledd.
Når det gjelder forbudet mot omdisponering i Jordlovens $ 9, finner ikke ansvarlig søker dette
som noe absolutt forbud,
Det fiamgår av .lordlovens sS I anneÏ ledd al <Departemenlet kan ì særlege høte gi dispensasjon
dersoru det elter ei samla wrrdering av tílhø¡a rtnn at jordbruksinteressene bør vikct.n

I denne sal<en mener ansvarlig søker å ha anført en reklie tilstrekkelige og særlige gode grunner

til atjordbruksinteressene bør kunne vike.
Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at omsøkte dispensasjon vil være til ulempe for
landskaps-, natur- eller fril uftsverclier.
Dispensasjonen vurderes og ikke vesentlig tilsidesetter hestemmelsene det dispenseres fia, og
ansvatlig søker mener at fordelene må lcunne sies å være vesentlig støre enn nlempen.
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På vegne av hjemmelslraver ønskes saken behandlet i Hovedkomiteen for
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Med vennlig hilsen
Sandvold Boliger as

/Hennift Gulbrandsen
'þ*ñø-/Tomteutvikler
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RINIGERIKE KOMMLINE

Saksprotokoll
Àrkivsaksnr .:

16/

5245-7

Arkiv: GNR

273145

Sak: 3/17

Saksprotokoll - Deling av eiendom Gnr/bnr 273/45 - Ilvalsbruveien
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:
Fyll inn vedtaket isaken under demre linjenü
Hovedutvalget for miljø- og arealfolaltning viser til sølçnacl om deling av eiendom gmibnr 273/45
for boligformåI, til merknad fra nabo, til foreløpig svar dateft 31.10.2016, til innsendt
tilleggsclokumentasjon av ansvarlig sølcer dateft 22.11.2016, og til rådmannens saksfi'arnlegg;
1. Saken utsettes i påvente av en avklaring omlaing eiendommen og akfuell arealbrulc i revidert

kommuneplan,

Fyltirur vedtaket i saken over denne linjenô
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 16.01.2017:
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Fyll inn behancllingen av saken uncler denne linjenú
Tor Bøhn fremmet forslag om rådmannens alternative forslag L
Arne Broberg û'enunet forslag om rådmanncns alternative forslag 2

Avstemming:

Y
N

¡
¿
6
N
N

¡

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge:
Alternativ 1 og alternativ 2ble stilt mot hverandre.
Tor Bøhns forslag til alternativ I falt med I stemme (FrP),

@

F

Rådmannens alternative forslag 2, fiemmet av Broberg (H) og rådmannens forslag
ble stilt mot hverandre.
Alternativ 2 ble vedtatt mot I stemme (V).

Fyll inn behandlingen av saken overf

til vedtak

Fra: PerStrande[per.strande1@gmail.com]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: froyshov@online.no[froyshov@online.no];esepenper@gmail.com
[esepenper@gmail.com]
Sendt: 24.08.201718:52:42
Emne: Kommentartil kommuneplansarealdeler vedlagtPerStrande
Vedlegg:
Det vises til kommunens nettsider hvor kommuneplanens arealdel er lagt ut til høring etter første gangs
behandling med svarfrist 25.8.2017.

Undertegnede er berørt av planen ved at deler av min eiendom Gnr/bnr 96/1 ligger i Kragstadmarka, vedtatt
i kommuneplan 28.6.2016.

Område B_F8 var det knyttet innsigelse til. Kommunaldepartementet har på nåværende tidspunkt ikke
godkjent at feltet B_F8 o mdisponeres til boligformål. Departementet viser imidlertid til at det er naturlig å
vurdere feltet B_F8 (og B_F12 som heller ikke ble godkjent) i forbindelse med kommunens pågående
arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Departementet viser til at ved denne revisjonen kan
arealene B_F8 og B_F12 vurderes ut fra et helhetlig behov for nye utbyggingsområder i Hønefoss.

Kommunestyret har ved første gangs behandling lagt nevnte områder inn i ny arealdel i tråd med
kommunens ønske for kommunedelplanen for Krakstadmarka, et forslag som støttes fra undertegnede.

Utbygging av Krakstadmarka er et viktig ledd for å legge til rette for veksten i Hønefoss og utvikle byen på
begge sider av Storelva. Krakstadmarka er viktig for å kunne utvikle sentrumsnære boo mråder med
miljøvennlige transportløsninger som kommuneplanen forutsetter.

I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det gjort en rekke analyser som viser at
områdene B_F8 og B_F12 er avgjørende for å skaffe en tilfredsstillende økonomi i utbyggingen av
Krakstadmarkas nordlige planområde sett i lys av de infrastrukturinvesteringene som vil følge. Uten disse
områdene inne i planene vil muligheten for å realisere de 250 -300 boenhetene som ligger i Krakstamarka
nord bli sterkt svekket. Å ta med B_F8 og B_F12 vil dermed være i samsvar med Kommunaldepartementets
føringer om å se disse områdene i sammenheng med revisjon av kommunedelplanens arealdel.

Området B_F8 utgjør i overkant av 6 mål dyrka mark. Jeg ønsker å peke på at i 1999 ble hele område t fra
Vesternbakken til Tandberg avsatt til fremtidig boligformål, samlet ca 900 mål. Det er dette området som i
planarbeidet er omtalt som Krakstadmarka. Denne omklassifiseringen var i tråd med gjeldende JAV.
(JAVen klassifiserer området til C som er defi nert som område med mindre sterke landbruksinteresser). Av
disse 900 målene ble områdene fra Støavangen til Vesternbakken, ca 180 mål, tatt ut av opprinnelig plan
og er tilbakeført fra boligformål til LNRF. Dette skjedde ved førstegangsbehandling av kommun edelplanen i
2012 etter anbefaling fra styringsgruppen for kommunedelplanen for Krakstadmarka. Av disse tilbakeførte
områdene er ca 35 mål dyrket mark. Dette innebærer at å omdisponere B_F8 og B_F12 til boligformål ikke
gir nedbygging av dyrket mark i forh old til når planarbeidet startet i 1999 og den JAV som gjaldt både da og
gjelder nå.

Avslutningsvis ønsker jeg å påpeke at B_F8 vil ligge nært opptil nødvendig infrastruktur som vei, vann avløp
osv. Nærheten vil innebære at B_F8 vil kunne bidra positivt i fordeling av kostnader til infrastruktur. Hvis
ikke B_F8 blir tatt med i kommunedelplan vil dette området ligge som en enklave inn i vedtatte boområde.
Dette ansees som ugunstig fra et driftsperspektiv. Jeg mener B_F8 må inn igjen som boligformål i den
videre behandlingen av kommuneplanenes arealdel som nå er til høring.

Jeg imøteser den videre behandling av saken.

Med vennlig hilsen
Per Strande
Gnr/brn 96/1
Tlf 90822632

Ringerikekommunne
Areal- og byplankontoret
I forbindelsemedKommuneplanens
arealdel,høringsutkastmars2017,vil vi minneom
Krakstadmarkaarealdel(vedtatt28.06.2016),
Vi har følgendeinnspill.
1. V egforbindelsetil Vesternbakkenfra Krakstadmarkaog bruforbindelsei retning
Flerbrukshallen,vil væreav stor betydning for videre utvikling av Hønefoss.
2. Vi vil henvisetil mail fra Hanneog Kjell Baug23. aug.2017 vedrørendeinnspill til
arealplanenfor Krakstadmarkasom vi sier ossenig i, der ogsåvi menerat B_F8 under96/1
tilhørendePer Strandebør inn igjen som boli gformål i den videre behandlingav
Kommmuneplanens
arealdel som nå er til høring.
3. I kommuneplanens
arealdelrefereres det til kommunedelplanen
for Krakstadmarkamed
egetkart og bestemmelser.
I dennekommunedelplanen
finner vi StøalandetSør.
StøalandetSørnr 605_341er en egenreguleringsplan,godkjent28.04.2011.På
Kommunedelplan,Krakstadmarka(etter 2. gangsbehandling28.06.2016)er dennegodkjente
reguleringsplanenlagt inn som en del av "Krakstadmarka".Videre var det lagt inn en
byggegrense50 m fra vannkant.
I Kommuneplanens
arealdel(25.06.2017)pkt 8 - Forslagtil planbeskrivelse(s 17, 18) er det
en liste som viser hvilke reguleringsplanersom fortsattskal gjelde.Her finner en 605_341
StøalandetSør,"Detaljregulering", "Endelig vedtatt arealplan".En ber derfor om at denne
50 m grensensom går gjennom4 regulertetomtertas ut av kartgrunnlagetfor Krakstadmarka
.
To av tomteneer alleredebebygd.

MVH Per Strande
Gnr/bnr96/1

ØysteinFrøyshov
Gnr/bnr97/12,63

24.08.2017

Avsender:Eierfellesskapet
for ØstreBerg(Gnr103, bnr 4 ØvreKlekken)
V/Otto Krog
Glassheimvegen
6, 3520Jevnaker
Tlf: 61 31 06 52 / 91 71 63 91
E-mail: ot -kr@online.no

Til: Rådmanneni Ringerike
Osloveien1
3515 Hønefoss

28.06.2016

Sak:Fremmeav politisk behandlingav reguleringssakfor KlekkenØkogrendsom nylig ble tatt ut av
kommunensanbefalte kommunedelsplanetter innsigelsefra fylkesmannen.
Konklusjon
Vi fremmer med dette brev innvendingmot det kommunaleavslagetbasertpå Fylkesmannens
innsigelse,og saksbehandlingen
som totalt overserprosjektetsfremtidsrettete/bærekraftige
vektleggingerog vegvisendebetydning.Det krevesi den anledning(sålangt det kan kreves)at vår
reguleringssak(gnr/bnr 103/4, B21, Deressak/område46) overførestil politisk behandlingi
formannskapeller Hovedutvalgetfor miljø og arealforvaltning,og vi ber om at den tas inn i planen
igjen.
Fylkesmanne
n har ingeninnsigelsemot bebyggelsenB19(tidligere KlekkenGartneri),som helt og
holdent leggerbeslagpå høyproduktivdyrket mark av beste merke,fordi, som det heter: «….
området liggerinneklemtmellom eksisterendeboligbebyggelseog ikke resulterer i utvidelseog press
på omkringliggendelandbruksareal.
» Denneargumentasjongjelder i høyeregrad for vårt prosjekt og
da blir det farseaktigat jordvernargumentetav sammeinstansbrukesmot B21som ikke byggerpå
dyrket mark, men tvert imot viseret skoleeksempelpå hvorledesden slagsunngås.(Gartnerimarken
haddevært et glimrendesalgsobjektoppdelt i parseller)
Historikk
Ideentil dette økoprosjektettok form og skriftlig uttrykk umiddelbartetter kjøpet i 2003.I samtlige
kommuneplan-prosesserfrem til siste,er prosjektetstoppet alleredeved grovsilingenbegrunnet
med LNF,jordvern og ønskeom sentrumsprioritering.I den nå pågåendekommuneplan-prosesskom
det først gjennomgrovsilingenog deretter ble det lett beskårettatt med videre etter
konsekvensanalysen.
For 2 uker sidenfikk vi imidlertid meldingenom at prosjektet likevel var tatt ut
begrunnetmed innsigelserfra fylkesmannensom repeterer de sammebegrunnelsernevnt ovenfor.
Nerbytun-utbyggingen, som er 100%på høyproduktivmark og vår nærmestenabo i det sammeLNFområdet og med tilnærmet sammeboareal,slappigjennompolitisk i kommunenså vel som gjennom
fylkesmannensnåløyealleredei forrige planperiode.
Ingenav vårt prosjektsmangeviktige og bærekraftigevinklingerog kvaliteter (summariskopplistet
nedenfor) er nevnt med et enesteord i noen av kommunenssaksaktuelledokumentervi har hatt
tilgangtil. Dette i motsetningtil flere klare muntlige sympatierklæringerfra saksbehandlerepå stort
sett laverenivå.

Vi vil derfor kort begrunnehvorfor vårt prosjekt bør tas inn i planenigjen:
1. Transportog lokalisering.ØvreBergligger i Haugsbygd,som er et grendesamfunnsom har
vært betydeligutbygget,med egenbusstil Hønefoss, butikk, skole,kirke og hjemmehjelp.I
tillegg er det vann og avløpmed overkapasiteti tomtegrensen, slik at nødvendiginfrastruktur
er på plass.Det må væreviktig å styrke alleredeetablert infrastruktur ved å øke antall
brukere.ØvreBergliggerrundt 3,5kmfra Hønefoss–noe som er en grei sykkelavstand til
sentrum for de fleste (særligmed el-sykkelog den forespeiltefullføring av gang- og
sykkelveien, fra 10 til 15 minutter med vanligsykkelhastighet
). Områdetligger rett ved flere
andre nyetablerteboligprosjekter,slik at den ikke skiller segut fra omgivelsene.Vi mener at
beliggenhetenså nær til Hønefossbare styrker Hønefosssom knutepunkt,da dette er
nærmestesentrumsområde.
2. Jordvernog matberedskap. ØvreBerger et småbrukmed bådedyrkbarjord og skrinnere
skogsområderog skråningersom ikke kan dyrkes.Bruketer for lite til å dyrkeskonvensjonelt.
Prosjektetutnytter dette ved å la dyrkbarjord fortsatt være en viktig ressurs, mensman
byggerpå skrenteneog de skrinnereskogsområdene.Det gir mulighet for å etablere en mere
intensiv økologiskgartner dyrkingtilknyttet boligene,som vil gi en mye høyereproduksjonav
kortreist lokal mat for de som bor i Økogrenden.
Det er på høy tid at jordvern oppfattes i videre forstand enn bare gjeldendedet arealsom
driftes av bønder(og dereshøystsårbaredriftsform med kunstgjødsel,sprøytemidler,
importert kraftfor og importbasertavansertmaskinpark/driftsmidler).Sårbarhetenved
tradisjonelt landbrukmanglerstort sett ved økologisk,håndkraftbasertparselldrift som
kyndigdrevet etter hvert kan oppvisesvært høy produksjonog utvikle et verdifullt
kunnskapsgrunnlag
med langt høyereresultatsikkerheti krisetider.Høyproduktivearealer
tett ved bebyggelseskullederfor øke i verdi, ikke bare som nedbyggingsobjekt,men som
grønnelunger og som parsellobjektfor dyrkingav beboereog andre.Det er nettopp
koblingenmellom boliger og dyrkbar jord som er viktig for en økogrend,og som gjør at en
gartnerjordbruker realistisk.Det skalkontraktfestesøkologiskdrift av
parseller/hager/smådyrhold
, som ogsåvil gi muligheterfor resirkuleringav matavfall.
Dette er en form for matberedskapsom flere og flere praktisereri form av «urbant
landbruk»en småskalaøkologiskhagebruksom gir en mangedoblingav avkastningeni
forhold til et konvensjoneltdrevet jordbruk med for eksempelkorn produksjon.Maten utgjør
opp til halvpartenav en vanligfamiliesklimagassutslipp.Ved å produsereen andel av egen
mat vil dette ha stor betydningfor å redusereklimagassutslipp.I tillegg til at humusinnholdet
økesog byggesopp i økologiskdyrket jord, noe som ogsåbinder CO2.Norgehar lite dyrkbar
jord, det er derfor viktig med jordvern, noe som er kjernen i dette prosjektet.
3. Økogrend.Heleprosjektetskalværeet gjennomførtøkologiskprosjekt,hvor det er
målsetting om et svært lavt karbon fotavtrykk, med sunne, energieffektive hus.Prosjektet
promoterer Aktivhusetsom kjennetegnesved
Sunne,diffusjonsåpnehus med naturlig ventilasjon,
Lavtinvesteringsbehov(sepunkt 4.)
Karbonnøytralt,maksimalCO2-lagring(trelast, halm, cellulosefiber)
Minimalt økologiskfotavtrykk (kortreist naturlig materialbrukmed minimal
industriell bearbeidingsgrad)

Plussenergi,godt isolerte lavenergihussom er selvforsyntmed fornybar energi,samt
produksjonav el. for eget bruk og salgav overskudd
Sterkstyringav ide-gjennomføringenhelt frem til ferdig bygg
(reguleringsbestemmelser,
kontraktfestingav prosjektbeskrivelsens
elementer,
kontroll ved arkitekt og utbyggingsselskapet
ByggtryggAS)
I tillegg leggesdet vekt på en bevissttilpasningtil landskapetog landskapspleie(fortettet
bebyggelsesom «glir inn», åpnefelt som gir «lys og luft». Bruk av naturligematerialer
innenfor jordfargeskalafremmer diskresjonog minker boligtrykket.)
4. Boligsosialtprosjekt Prosjektet ønskerå leggetil rette for en rimelig kostnad. Det skalblant
annet væreøkologiskerekkehusmed lav økonomiskterskelfor ungdomog eldre.
Vi mener at disse4 viktige momentenevil bidra til at dette prosjektet totalt sett blir et spennende
bidragtil å byggeerfaringermed et bærekraftigboligområde,som har som mål å være klimanøytral.
Prosjektetsøkologiskefotavtrykk vil reduseressterkt pga lokal matdyrkingog et gjennomført
miljøvennligbyggeprosjekt.
Undertegnederepresenterer51%av eierskapet,og har vært med hele tiden og ført i pennenhele
utkastet til reguleringsbestemmelser
og prosjektbeskrivelsensamt mestepartenav ideskissen.
GaiaarkitektFredericaMiller i Gaia-Osloas er nå engasjertsom konsulentfor å føre prosjektetvidere
som uforminsketøkologiskprosjekt over bred skala.To nye eiere har sluttet seghelhjertet til
prosjektetsøkologiske,bærekraftigeog potensielt veivisenderolle i videsteforstand.
Vi mener derfor at alle forutsetningerliggertil rette for å realisereet banebrytende,fremtidsrettet
prosjekt.Vi håper virkelig bådekommunenog fylket kan vurdere dette på nytt og leggetil rette for at
prosjektet omsiderkan realiseres.Etter vår meningoppfyller prosjektet alle overordnedemål for en
bærekraftig,klimanøytralsamfunnsutvikling.
Med vennlighilsenfor eierfellesskapetKlekkenØkogrendog utbyggingsselskapet
ByggtryggAS:
______________________________________
Otto Krog

Vedleggtil elektronisk oversendelse
:
I: Plankart (Revisjon:2 eneboligerfjernet i det feltet kommunenønskertatt ut av planen)
II: Brev/innsigelsemot reduksjonav utbyggingen(august2017. Dette utdyper en del argumenter
fremført ovenfor)
Uendrete utkast (somforelagt søknad)til :
III: Reguleringsbestemmelsen
IV: Prosjektbeskrivelse
V: Ideskisse

Uttalelse i forbindelse med kommunedelsplanenshøringsrunde.
Sak46, g.nr /b.nr 103/4, Bånntjernvegen19, 3414Hønefoss
Konklusjon
Vi anmoderom
at prosjektet blir tatt ut av LNF-kategorienog fremføressom
eiendomsmessig
helhet (konf Nerbytunet)
at søndredel blir medtatt med reduksjonfra 7 til 5 eneboliger
at prosjektetsmangepositiveog tidsnødvendigeaspekterblir fremhevet
med signaleffektog senerebehandlinger/instanserfor øye.
Nedenforer disseanmodningerbegrunnet.

Innledning
Den nylig ferdigstilte konsekvensanalysen
tilknyttet kommunedelsplanener
preget av travelhet og stort presspå kommunaleplanleggere.Denmer
generelledelen av høringsutkastet,og særligpkt 6.6.3,som tar for segområdet
Haug/Klekken
, har vi ingentingå si på.
Innleidekonsulenterhar i første omgangbehandletvårt og andre prosjekter
individuelt og avgitt noksåkortfattet karakteristikk(konsekvensanalyse
) med
anbefalt konklusjonsom støtte for kommunalsluttbehandling. Med
fargesymbolerog tekst i telegramstiler det ikke lett å få frem særegne
kvaliteter i et nyansertbilde. Muligenser det rigorøsitet og manglende
smidigheti regelverkog praksissom presserCowitil så negativkarakteristikkav
vårt prosjekt i forbindelsemed blant annet f ølgende forhold: avstand,nærhet
til bebyggelse,skogbruks- og jordbruksinteresserinfrastruktur og kommunal
VA.
Her skullevi for det mesteværet karakterisertpositivt Kande i det hele tatt ha
vært på stedet eller lest vår etter forholdenetemmeligdetaljerte og

omfattende fremleggelseav prosjektets viktige kvaliteter i forslagtil
reguleringsbestemmelser,
prosjektbeskrivelse,ideskisseog planbeskrivelse
.
Administrasjonenhar imidlertid skjøntbedre, konsekvensanalysert
langt mer
konsekventog derfor sluppetossgjennomdette nåløyet, riktignok i noe
redusert format.
Øversteog søndredel av vårt planforslag, dvs 7 eneboliger(B15-B21) med
tilhørendeparsellerpå beitet, oppfatter vi at administrasjonenanbefalertatt
ut. Vi er selvkommet til at B18og B19bør tas ut fordi de egentligliggerpå
beitet, og for konsekvensensskyldderfor bør overgåtil parseller.
Administrasjonens”kjøttøks” huggermed dette vekkprosjektetsindrefilet, det
er en sak,men verre er at utbyggingenblir mer uspennende med tapt
variasjonsfylde,eksemplifiserer dårligereog taper appell og oppmerksomhet
rett og slett ved uanselighet.Vi er redd for at hele parsell-ideens
spredningspotensialsvekkesfatalt når parselleneanonymiseressom fortsatt
LNF.Er det ikke bedre å si at dette er tapt LNFog at parselleneblir en spesiell
kategoriunder reguleringsbegrepet
, grøntareal, hvis ingenbedre løsningerfins
i regelverketav i dag.
Det er klart at regelverkog praksisoverfor prosjektersom dette som kunne
vært aktuellei de mangeog langegrensesonermellom utbyggingog LNF, blir
altfor mangelfullog unyansert.Sentrumsfortetninghar sine trivsels- og
tetthetsgrenser.Satelittutbyggingsom vår på Klekken,der det er god
infrastruktur, burde ønskesvelkommen.Vi har eksempelvisallerede muntlig

avtale med eier av VA-ledningene med stor overkapasitetsom går langs
vår østre tomtegrensenog er knyttet til kommunaltnett
(Cowikommenterernegativt at det ikke er kommunaltVAsystemi
området). Skolebussordningen
og øvrigebusstilbudeti området er bra og får
bedre passasjergrunnlag
noe som bidrar til sikringeller eventuellforbedringav
dett e. Sentrumspressetminker ved å gi mennesker,som ikke liker eller
helsemessigikke tåler tette byrom, frostrøyk og dårligereluft, et godt
alternativ. Her bør gjelde: både og, ikke: enten eller.

LNF-absoluttisme.Entrussel mot matberedskapen

LNFstår for landbruk,natur og friluftsliv. Dette er tre viktige områder hvor ulike
hensynrår og derfor har innbyrdeskonfliktpotensialnår det gjelder
menneskeligeaktiviteter. Alt kan ikke ivaretaspå ett og sammeområde.Hvis
L’en i LNFbare skalkunneivaretasav bøndereller tjene til beskyttelseav
bondeyrket,slik rådendeoppfatningbak reguleringerog regelverki dagsyneså
være,blokkererdette for et viktig alternativ som vil væreav stor betydningfor
matsikkerhet.Vi ivaretar derfor i besteforstand L’en i LNFog er av helt
marginalinteressefor N og F som i Ringerikegenereltog klekken-området
spesielt, er dekket i rikt monn.

Hvorfor jordvern er viktigere enn jordbruksvern
Vår matberedskaper katastrofaltdårlig og den forverres irreversibelthvert år i
takt med omdisponeringav produktiv mark til asfalt og betong.Begrepet
jordvern oppfattes for snevertsom kun vern av arealerfor tradisjonelt
levebrødbasertbondedrevetjordbruk. Når arealerav ulike årsakerikke passer
inn i et slikt bilde, står vernet tilsvarendesvaktmot nedbyggings
-interessene.I
et matberedskapsperspektiv
burde slikearealeri de fleste tilfeller vurderesopp
og ikke ned, fordi de ligger tett ved potensiellebrukere og konsumenterog kan
drivesmanuelt. Parsellsalgi stedet for tomtesalgkan væreet sårt etterlengtet
optimalt alternativ for å sparedyrkbart eller dyrket areal.Hensynettil landbruk
må ikke få skyggefor matproduserendebruk av land.
Vårt prosjekt på ØvreKlekkeneksemplifisereren slik løsningtemmelig ideelt.
Vi forestiller osså selgetomter med dedikerte parsellerfor 1/3 av den
kvadratmeterprissom tilhørendetomt selgesfor, noe som demperpressetfor
å begrunnefull nedbyggingøkonomisk. Tomtene, der husenebyggespå kupert
kupert skogsterreng,vil i stor grad opparbeides som hage.Samletsett vil
parselleneog hageneeksponertfor intensivt økologiskhagebruki mange
t ilfelle utgjøre et sterkerebidragtil matberedskapenenn om arealenehadde
blitt implementert i drif ten av et nærliggendegårdsbruk,noe som likevel
fortsatt vil væreden riktige løsningi mangetilfeller. Der landbruksløsningen
svikter eller er marginaltrengssom sagtsårt parsell-løsningensbruk av land i et
matberedskapsperspektiv.
Økologiskdyrking,manuelt drevet er uomtvistelig
mer robust i krisesituasjoner.

Aktivhuskonseptetkontra passivhuskonseptet
Utstyrsleverandørerhar gjennommangeår drevet ivrig lobbyvirksomhetfor
det høyteknologiskepassivhuset.For spesieltinteressertemed velfylt
lommebokkan det væreet bra konsept.Likevelmå vi slå noe malurt i det
begeret.For det første går vi sterkt inn for sunnehus; et hensynvi finner bedre
ivaretatt av det ”pustende” hus i aktivhuskonseptetenn av den tette
plastboksensom passivhusetegentliger.
Det er alleredemangenegativeerfaringermed passivhusetf or et bredt spekter
av følsommemennesker.Når slikei desperasjon åpner vinduer og kaotiserer
den automatiserteventilasjoneneller ikke makter å følge opp regulerings– og
driftsbehovene,kan resultatet bli temmeligdårlig. Trekkesi tillegg produksjon,
vedlikeholdog utskifting av høyteknologiskekomponenterinn i
energiregnskapet,faller dette neppetil fordel for passivhuseti det totale
bildet. Aktivhusetsstore fordel er dessutenalt man sparerøkonomiskved den
enkle naturligeteknologienog den langt større robusthet denneenkelhet
utgjør overfor fremtidige kriser med strømutfall og leveringsproblemerfor
utstyr. Vellykketgjennomføringav aktivhusi større skalaog med
gjennomtenkteløsningertrengssårt, som eksemplerog til inspirasjon,men
ogsåsom boldverkmot den omtalte lobbyvirksomhet, der faren er at
regelverket etter hvert vil påvirkestil å stengefor det helt nødvendige
alternativ, som aktivhusetvitterlig er.

Co2-lagring.
Ingentingspiller noen rolle når man låsersegtil et snevertnok perspektiv.Bare
ved eksempletsmakt kan optimale vektleggingerbre segog samletsett få
tyngde.Vi inntar skogsterrengav høy bonitet og omgjørdette til tomteland.
Ved maksimalanvendelseav trematerialertil byggingog superisoleringmed
halm – eller cellulosefiberog minimal anvendelseav sement,leca,folier eller
andre oljebaserteprodukter, samt andre materialerfra energikrevende

produksjon,vil vi lagremer Co2enn det opprinneligeskogarealeti
gjennomsnitt og dessutenha et meget gunstigenergimessigfotavtrykk.
Treklyngenburde bejuble slik satsingpå distriktets overskuddsprodukter!
Tetthetenmellom parsellerog hagenepå tomtene gjør det nødvendigå ta et
valg mellom økologiskog konvensjonelldyrking: Vi vil gå for økologiskuten
kunstgjødselog kjemiskesprøytemidler.Dermedvil gradvisøkningav humusi
jordsmonnkunnefinne sted, dvs.ytterligere Co2-lagring.
Alle slike bestemmelsermå stort sett kontraktfestesved tomtesalg,fordi
reguleringsbest
emmelserdessverreikke kan ivareta det nødvendige
detaljnivået.

Jevnaker28.08.2017
For EierfellesskapetBergØstre(gnr/bnr 103/4)
Otto Krog

REGULERINGSPLAN FOR KLEKKEN ØKOGREND
REGULERINGSBESTEMMELSER
OPPLYSNINGER
DEFINISJONER
PBL Plan- og bygningsloven
TEK Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven
BRA Bruksareal.BeregnesetterTEK § 5-4. Angir bruksarealpå en tomt. Bruksareal
underterrengskal medregnespå følgendemåte:
- 0 % der avstandenmellom himling og gjennomsnittligterrengrundt
bygningener mindreenn 0,5 meter
- 50 % der avstandener mellom 0,5 og 1,5 meter
- 100 % der avstandener over 1,5 meter
% -BRA Prosentbruksareal.BeregnesetterTEK § 5-5. Angir forholdetmellom
bruksarealetpå en tomt og tomtearealet.Areal til overflateparkeringskal medregnes.
Maksimalmønehøyde:Angir maksimalmønehøydei forhold til planertterrengs
gjennomsnittsnivå.
For øvrig vedrørendeutnytting og målereglervisesdet til kap. 5 i TEK, Miljøverndepartementets
veilederT-1459”Grad av utnytting” og Norsk StandardNS 3940.
UNIVERSELL UTFORMING
Ved nybyggingog ombyggingskal boliger, fellesområderog utearealerfå en utforming som
passerfor alle befolkningsgrupper.Utformingenskal værei samsvarmed anbefalteløsninger
i de til en hver tid gjeldenderundskriv,veiledningerog forskrifter. Det visesbl.a. til TEK §§
8-2 t.o.m. 8-7.
ESTETIKK OG BYGGESKIKK
Det visestil PBL §§29-1 og 29-2 (og egneretningslinjervedtattav kommunestyreti
………...)
VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKTETTER LOV OM KULTURMINNER (KML)
Hvis det i forbindelsemed tiltak i markenoppdagesautomatiskfredetekulturminner,skal
arbeidetstraksstansesi den utstrekningdet kan berørekulturminneneeller deres
sikringssonepå 5 meter(KML §§ 4 og 6). Varselskal gis til kulturvernmyndigheten.
Kulturvernmyndigheter Buskerudfylkeskommune,……………..
REGULERINGSFORMÅL
Områdeter regulertfor følgendeformål i henholdtil Plan- og bygningsloven:
BEBYGGELSEOG ANLEGG (§ 12-5, pkt.1)
- Frittliggendesmåhusbebyggelse
(enebolig)med uthus/garasje(B1-B25)
- Konsentrertsmåhusbebyggelse
med parkeringsplasser
(B26-B28)
- Lekeplasser(L)
JORD- OG SKOGBRUK
- Parsellerfor jordbruk/hagebru
k (J1-J28)
- Parsellerfor skogbruk(frukttrær,trærtil ved eller andretrær) (S1-S25)
SAMFERDSELOG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 2)
- Kjøreveg(V)

REGULERINGSBESTEMMELSER.
Dissereguleringsbestemmelser
er vedtattmed hjemmeli pbl § 12-7:
1. Alminnelige reguleringsbestemmelser.
1.1 Reguleringsformål.
Områdetskal nyttestil byggeformålfor frittliggende småhusbebyggelse
(eneboligerB1-B25)
med tilhørendeuthus/garasjeog konsentrertsmåhusbebyggelse
(rekkehusB26-B28), med
tilhørendeparkering. Tomtenekan ikke deles.
1.2. Utnyttelse.
Utnyttelsesgradmaksimalt45 % (BYA) (Regnesut fra den enkeltetomts arealmed gul farge
uavhengigav tilknyttete parseller).
1.3 Mønehøyde.
Maksimal mønehøyde9.0 m.
1.4 Byggeavstandmot parseller.
M ot egenog andresparsellgjelderbyggeavstandhenholdsvis0.0 og 2.0 m.
1.5 Vann og avløp.
Alle beboddehusskal tilknyttes offentlige nett (via privateide rørledningerfor vannog avløp
i Bånntjernveien
).
Alt takvannog vann i veggrøfterhåndtereslokalt ved å fordelesi tilstøtendeterreng.
1.6 Siktbegrensing grunnet bygningsmessigetiltak :
Huseneskontur (og andreoppføringer) skal ikke siktbegrensefor naboeiendommer enn det
som faller innenforen horisontal(eller steilere)sektormedåpningsvinkel35 graderog med
origo i nabotomtensarealtyngdepunkt6 m over den null-høydesom gjelder for mønehøyde
kravet.Kravet gjeldermellom tilstøtendenabotomterfor siktlinjer vestfor nord-syd-retningen
(180grader
).
Siktbegrensningen
skravetgjelderalle byggmess
ige tiltak slik som garasjer,vegger, skjermer,
rekkverk, parabolerog takkontur, og gjelderfor summenav slike der siktbegrensningene
opptreradskilt.
1.7 Trær , hekker, gjerder . Total siktbegrensning.
Naboerhar rett til å kreve12 m maksimaltrehøyde.Total siktbegrensningpå nabotomtpga
træreller andreoppstikk(tårn etc) får sammenmed huskroppbegrensningen
etc til sammen
maksimaltutgjøre45 grader. For trærnebenyttesbredestekronepartiover horisontalsektoren
(definertover) for å bestemmesamlet siktbegrensningen.
Tilgrensendehekkermellom nabotomterskal ikke overskride2.5 m høyde.
Tilgrensendegjerdermellom nabotomterskal normaltikke overskride1.5 m.
1.8 Gjerdeplikt .
Gjerdermellom nabotomterer ikke påkrevet.
Dersomen av partenekreverdet, enesnaboeneom eventuelletyper og form av gjerder/hekker
mellom sinetomter/parseller samtfordeling av arbeid/kostnader.
Ved tvist avgjør
grendastyret.

Mot tilgrensendestørrenaboeiendommer
som driver jord-/skogbruker det hevd-etablert
gjerdeplikt bådeav hensyntil beitedyrog for å defineregrensennøyaktig.Etter
grenseinnmålinger sistnevntehensyneliminert, mengjerdepliktmed deling av arbeidog
kostnadog med krav til vanlig solid gjerdestandard, gjelderfortsatti forhold til disseeksternt
tilgrensendenaboeiendommer
.
1.9 Parkering .
Nødvendigeoppstillingsplasserfor biler skal dekkespå egengrunneller på tilhørendefelles
parkeringsarealer.
1.9 Universell utforming (pbl § 29-3).
To av boligeneskal planleggesog byggesmeduniversell utforming fullt ut. Øvrige boliger
gis universellutforming mht adkomstog hovedetasjensom inneharalle romfunksjoner.
Byggeområdermed tilhørendeutearealerplanleggesutformet medtilfredsstillendeadkomst,
og med vegerog gangvegersom gir god fremkommelighetfor personermed nedsatt
funksjonsevne.
1.11 Oppfølgingen i byggefase,prosjektstyring .
Byggherren(tomtekjøper)styrersin egenbyggeprosess
og tilknytter denfaghjelphan/hun
ønsker.
Selgerneoppnevnerved prosjektstarten styringsgruppesom minst skal beståav en
ansatt/innleidområde-arkitekt, en personfra eier- /selgergruppenog snarestmulig en
representantfor kjøperne.DersomRingerikeKommuneønskerdet, oppnevnesogsåen
kommunalrepresentant.Dissehar ansvaretfor å kontrollereat reguleringsbestemmelsene,
prosjektetsmiljøintensjoner,landskapsmessige
og estetiskeintensjonerblir ivaretatti
planleggings
- og byggefase.
Hver tomtekjøperplikter å innleverefull byggebeskrivelse
inklusive spesifisert
materialfortegnelse
og å avvente klarsignalfra styringsgruppenfør bygging påbegynnes.
Ved
tvister som ikke lar segløsemellom disseparter,skal parteneoppnevneen utenforstående
arkitekt som voldgift-utøverog utgiftfordeler.

2. Spesiellereguleringsbestemmelserfor sikring av økologisk, bærekraftig og
helsebefordrendestandard
2.1 Byggematerialer.
Godemiljø- og naturbasertematerialermedlav bearbeidelsesgrad
og positivt energiregnskap
og helseeffekter: trelast,halm, leire/finsand(jord), ubrenttegl, cellulosefiber (isolasjon),
kalk, kalkpuss,naturstein(varmelager)
.
Sunnhetsprofiletivaretasgjennom”pustende”,permeable,veggermedinnvendigundertrykk
(naturlig, kondensmotvirkende
ventilasjon).
Akseptablematerialerer: betong,glassitt/glassopor,
leca(ikke isoblokk), brent tegl, fliser,
gipsplater,diversepapptyper(for eksempelshingel,grunnmurspapp…)
.
Tvilsomme, men akseptableved særskiltebehov:folier (våtrom mot yttervegg,radon,
vanntettkunstfiber-vevd duk for undertak), impregnerttrelast,og enkeltetyper
finer/trefiberplater, fugemasser
.
Det krevesat byggherrenei all hovedsakdekkermaterialbehovetover terrengfra første
gruppeog i all hovedsakmed trelast,halm og cellulosefiberisolasjon(bl.a. for å oppnåhøyest
mulig CO2-lagringseffekt).

2.2 And re energiformer innenfor huskroppene.
Direkte anvendelseav enhverform for fossil energibærertil oppvarminger baretillatt ved
unntaks- og nødssituasjoner(aggregater).
Alle typer fornybarenergier positive tiltak. Herundernevnes:ved, sol, vind og geo-energi.
2.3 Oppvarming .
Det krevesved- og/ellervarmepumpebasert
primærhovedoppvarming.
(Det anbefaleså benyttefinsk masseovneller tilsvarende, helst ogsåtil forvarming av
varmtvann, gjerne i kombinasjonmed luft -til -luft varmepumpe
).
2.4 Varmegjenvinning.
Det krevesikke etablertvarmegjenvinning,men det skal leggestil rettefor det hvis det senere
oppstårbehoveller ønskeom å reduserehusetsenergiforbrukved å ta varmefra avtrekksluft
og avløpsmann
.
2.5 Solenergi
Det krevesetablertminimum 15 m2 solfangeroppleggpr 100 m2 PA eller tilsvarende
kapasitetved hjelp av geovarme
.
2.6 Energieffektivitet .
Bygningenesenergieffektivitetkan oppfyllespå 2 måter:
1: Oppfylle forskriftenskrav til u-verdi bygningsdelfor bygningsdel.
2: Oppfylle forskriftenskrav til energirammeriht. forskriftens§ 14-4 og den enkeltebygningsdels
dårligsteu-verdi iht. § 14-5.
I tillegg aksepteresboliger etterkriterier i § 14-6.
Forskriftenskrav på søknadstidspunkt
skal væredimensjonerende.

2.7 Elektrosmog/spenningsfelt.
All anvendelseav egnetrådløse sendere/stasjoner
som skaperlavfrekventeelektromagnetiske
felt inn over naboeiendom
, er i prinsippetikke tillatt .

3. Spesiellereguleringsbestemmelserfor sikring av harmoni og samklang mellom
byggene og naturlandskapet og for bygningeneinnbyrdes.
For å lykkes med dettekreveset samspillmellom byggherre/arkitektog styringsgruppenved
sin områdearkitekt
. Eventuelletvister avgjøresved voldgift (arkitekt oppnevntav kommunens
tekniskeetat) der sakensutgifter ogsåskal fordeles.
3.1 Godkjennelse.
Før den enkeltetomtekjøpersøkerbyggetillatelse,skal han gi styringsgruppen(ved
områdearkitekten)full beskrivelseav byggets/byggenes
utvendigeform, fargeog
materialbrukog avventedennesgodkjennelse.
3.2 Fargesetting.
Utvendig fargesettingskal ikke ”skrike” med blankeog sterkefarger.Fortrinnsvismå
fargesettingenligge innenfor jordfargespektereteller pastellfargevarianterfor å oppnå
harmonimed naturomgivelsene
.

3.3 Taktekking /skorsteiner.
Taktekkingskal fortrinnsvisværebasertpå naturmaterialersom skifer, bord, spon,torv.
Hvis helhetspregetikke brytes,kan ogsåpapp,teglpannerog betongsteinbenyttes.
Skorsteinerutføresi pusset/upussettegl eller pussetleca.Til skorsteineraksepteres
sementbasert
puss.
Skorsteineneinkorporerer eventuelleventilasjonskanaler
i stedetfor taklyrer.
3.4 Utvendig materialbruk i vegger.
Over terrengbenyttesveggkledningav renenaturmaterialersom bord, spon(ikke sponplater)
eller puss(fortrinnsvis kalkpuss).
3.5 Jord - og skogsparseller.
Jord- og skogbruksarealene
utparsellerestil hver boligeneB1-B10, B13a-d og B15-B21, for
dyrking av fôr, matvarerog brenselDet kan ikke tillates oppført permanentebygninger
innenforområdet,unntattfri ttliggenderedskapsboder
på inntil 5 m2. Maks. tillatt gesims- og
mønehøydepå disseer henholdsvis3.0 m. Det kan tillates en bod for hver jordparsell.Bodene
bør plasseressåvidt mulig i grupper,fortrinnsvisi åkerkanten.

4. Samferdsel
4.1 Vegskjæringerog -fyllinger
Disseskal innenforområdettilsås/beplantesmed stedegenvegetasjon.Skjæringerskal ha en
avrundetprofil mot eksisterendeterreng.
4.2 Vegstatus
Alle vegerinnenplanområdeter privateveger.

5. Rekkefølgebestemmelser(Pbl § 12-7, pkt10)
5.1 Adkomst, parkering og vann/avløp.
Før byggetiltakkan iverksettes,må de i planentilhørende,forutsatteløsningerfor dissevære
opparbeidetog godkjentav kommunen.
5.2 Utomhusarealene.
Disseskal væreferdigstilt senest1 år etter at brukstillatelseer gitt og før ferdigattestutstedes.
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Ill; gårdstunet
HaugØstre.

”KLEKKEN ØKOGREND”.
Med prosjekt et ”Klekken Økogrend” ønsker eierfellesskapet å utvikle et helhetlig økologisk
boligprosjek t på eiendommen Berg Østre, gnr/bnr 103/4. Eiendommen er på ca. 40 mål. Den vil gi
plass til flere boligkonsentrasjoner samt dyrking, fordi jordbruks arealet vil bli oppdelt i parseller som
selges sammen med dedikerte tomter.
Prosjektet vil sette høye miljømål for gjennomføringen . Det er ønsket at prosjektet skal kunne tjene
som modell for utvikling av mindre og større boligfelt når det gjelder fremtidsrettet, bærekraftig
landskapsbruk og realistisk gjennomførbarhet for dem som har fremsyn og vilje til gjennomføring
innenfor normale økonomiske rammer.

PROSJEKTETS MÅLSETNING
å utvikle boligtyper med høy standard hva gjelder ressurs- og energieffektivitet.
å være konsekvent i bruk av helsemessige, miljøvennlige og inneklimasikre materialer og
byggemetoder .
å utvikle levende og godt bomiljø med en sosial profil og grad av felleskap.
å vektlegge harmonisk og tilpasset utbygging i forhold til landskapet og behovet for å opprettholde
det åpne preg gjennom dyrkning og økologisk hagebruk med flankerende
konsentrert. bebyggelse.
å eksemplifisere
ogsånøkternesmåhusløsninger
medlavkapitalter
skeltilrettelagt
for ungdomogandre medmulighetfor
egeninnsats.
å sparedyrket/dyrkbar
jordmestmuligvedtetthusplassering
på lav- ellerikke-produktive
arealer.Anvende
dyrketjordtil småskalajordbruk/hager/parseller
derparselldyrkingen
sidevedsideblirenspiretil erfaringsutveksling
og
sosialtfellesskap.
å la hvertomtmedsinebyggematerialer
representere
sammeCO2-lagringsomtettvoks
, gammelskogpå sammetomt.
å anvendei størstmuliggradkortreistebyggematerialer
ogfyringsmateriale
i formav regionensviktigsteresurser
: trevirke
ogved.
å demonstrere
behovetforå mykeoppanvendelsen
av begrepet
, bebyggetareal(BYA), snevertanvendtfor enkelttomter,
vedå eksemplifisere
høyBYAsomforutsetning
foråpentlandskapogjordvern(gittsammeantallboenheter).

ØKOLOGISKE BYGGEMETODER
Gjennom prosjektet vil en få utprøvd byggematerialer og byggemetoder med utgangspunkt i
naturnære og miljøvennlige lokale ressurser som tre, laft, massivtre, halm, tegl, cellulosebasert
isolering og leire - innenfor en ramme av moderne økologisk arkitektur tenkning (Gaia Arkitekter) .
Det vil være fokus på godt inneklima; bruk av inneklimasikre materialer, materialer som har fukt - og
varmeregulerende egenskaper, diffusjonsåpne konstruksjoner og prinsipper for naturlig ventilasjon.

K L E K K E N – Ø K O G R E N D.
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Et totalkonsept for ressurs - og energieffektivitet vil omfatte; høy isolasjonsstandard, passiv
solenergidesign, klimatilpassning, CO2 –lagrende byggematerialer, arealeffektivitet samt bruk av
fornybare, lokale energikilder (solenerg i og ved). Målet er å oppnå praktiske energi-resultater på linje
med dagens passivhus-konsepter.

MANGFOLD OG SOSIALE ASPEKTER
En vil legge til rette for et mer variert og levende sosialt miljø enn det som ofte kan være tilfelle i
mange nye og ofte stereot ype boligområder . Dette oppnås ved:
- en differensiering i boligtype og størrelse innen samme område (sosialt mangfold med
betydelig grad av verdifellesskap) .
- å bestrebe universell utforming så langt det er mulig for aktivhuskonseptet i en økogrend .
- parsellenes felleskapsdannende funksjon.
- økonomi; ved å arbeide med nøktern boligstørrelse, mulighet for og tilrettelegging for
egeninnsats og lave driftskostnader, vil en kunne oppnå lavere boutgifter og dermed
større sosialt spillerom.
- samarbeid med husbanken.

KRETSLØPSFUNKSJONER
Å utvikle bærekraftige modeller innebærer i like stor grad å etablere
positive koblinger mellom mennesker og natur som å ta i bruk
miljøteknologi. En vil derfor aktivt legge til rette for at det skal oppstå
positive forbindelser mellom bomiljøet og de lokale, økologiske
kretsløpene. Aktuelle tiltak vil være:
- tilrettelegging for dyrking på parseller og individuelle
hager, samt mulighet for dyrehold i en liten skala ( høns,
kaniner, gris etc.).
- kildesortering av avfall, kompostering eller dyreforanvendelse av organisk avfall.
- oppfordre til periodevis separert avløpsvann for vanning
med gråvann der kun miljøvennlige såpemidler er anvendt
(i utgangspunktet er dette ønskelig ut fra prosjektets profil , men dette må tilpasses
kommunale bestemmelser, lokal situasjon og tomteeiernes ønsker/initiativkraft ).
- stille til disposisjon ”miljøtypehus” -maler (eksempelvis typehuset ”Shelter”) til hjelp for
dem som trenger et ferdig konsept eller et startpuff til videre individuell tilpasning.

EIENDOMMEN

Våningshus.

Driftsbygning.

Ill; bygningene
på tunetpå BergØstre.
Stabbur

Eiendommen ”Berg Østre” (Bånntjernveien 19, 3514 Hønefoss) gnr/bnr 103/4 er på ca. 40 da. Av
dette er 14-16 da jordbruksareal, 18-20 da er, i jordbrukssammenheng, udyrkbart skogsareal og 6 da
eksisterende bebyggelse, tun og veg .
Området er velegnet som boligområde. Det ligger nært til eksisterende og planlagte boligområder,
samtidig som det er naturkvaliteter både på eiendommen og i nærområdet (Ringkollen). Det er nær
tilknytning til kollektiv transport / bussforbindelse. Klekken er et sentrumsnært bo-område, aktuelt for
ytterligere utbyggingsfortetning; og hvor det etter hvert kan forventes stigende etterspørsel etter boliger.
Dette gir også realisme til gjennomføringen av et slikt prosjekt.
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Klekken Økogrend representerer en beskjeden , men også logisk overgang mellom
eksisterende/planlagt boligbebyggelse og LNF-området mot syd og vest. Utbygging representerer en
beskjeden utbyggingsmessig utnyttelse (gule felt) totalt sett. Det meste forblir ”grønt ” område som
parseller for dyrking og trær , i en aktiv skj øtsel av arealet. Planen opprettholder dermed ved hjelp av
vekselspillet mellom boligfortetning og åpne felt, områdets nåværende åpne preg. Det skal være en
reguleringsbestemt, obligatorisk, overordnet estetisk evalueringsinstans (arkitekt /styringsgruppe )
med mandat til å sørge for at det enkelte bygg føyer seg harmonisk inn i helheten av bebyggelse og
natur ved valg av form, farge og plassering.
Tomtenes tetthet tilsier også at hensynet til bakenforliggende bygg (mht utsikt/lys/sol) i rimelig grad
ivaretas gjennom reguleringsbestemmelser .

Det er et mål at prosjektet skal tjene som modell/eksempel for framtidige bærekraftige
boligprosjekter både innen kommun en og i større sammenheng. Foruten initiativtagernes egen
kompetanse gjør deres kontakt med ”Forum for Naturlig Byggeri” ( NB) og ”Norsk jord - og
halmbyggerforening” ( www.halmhus.no ) det nærliggende å benytte byggeprosessen som
utgangspunk for undervisning, workshops og seminarer. En vil dermed kunne bidra til økt kunnskap
om miljøvennlige byggemetoder direkte til anvendelse.
HVEM SOM STÅR BAK
”Klekken Økogrend” vil bli gjennomført primært av 5 fagperoner hvorav de fire første er nåværende
eiere og initiativtagere med til sammen stor faglig bredde. Den 5 . er forhenværende eier, med
landets største kompetanse og erfaring innen miljørettet planlegging og bygging. Dette vil sikre både
en lokal forankring og faglige kvalifikasjoner for planlegging og gjennomføring av prosje ktet. Som
både eier og planlegger, vil en ha en god kontroll over prosjektets utvikling.
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Siv. Ing. Otto Krog (deleier)
Spesialitet statikk og byggfysikk. Lang erfaring med trekonstruksjoner. Praktisk og
planlegggingsmessig deltagelse ved diverse økohusprosjekter og vannrensingsanlegg.
Adresse: Glassheimvegen 6 3520 Jevnaker. T: 61310652 / 91716391 E: ot-kr@online.no

Siv.Ing.(elektro):KjellFlottorp
. (deleier)
Mangeårig
erfaringmedeiendomsutvikling
.
Adresse:Opsalveien
16B 0686Oslo
T: 90798949

E: kjell.flottorp@yahoo.no

Terapeutog professor/master
i akupunktur:
JamesNystedt.(deleier)
Omfattende
kompetanse/erfaring
innenalternativmedisinsk
behandlig
ogsunnhetsfremmende
tiltak.
Spesialist
på allergiproblem
atikk.
Adresse:Smedsletta
2 1383Asker. T: 66988030
/ 91814812 E: nystedt@nahs.no
Byggmester Heine Bjørndal (deleier)
Omfattende byggerierfaring , også med halmhus.
Stor kunnskap mht byggfysikk og byggforskrift er, byggeskikk og byggstandarder.
Adr.: Kikutstien 3, 3490 Klokkarstua
T: 32798700 / 91399734
E: heinebj
@newmedia
.no
Siv.ark Rolf Jacobsen. Gaia Tjøme (tidligere eier)
Norges fremste spesialist innen økologisk husbygging . Arbeider i Gaia Arkite ker med
spesiale innen økologiske byggemetoder, og planlegging av bærekraftige boligprosjekter og
økolandsbyer. Har utviklet typehuset ”Shelter”.
Adr: Gaia Tjøme. Ødekjære. 3145 Tjøme. T: 33391900 / 48056168
E: rolf@gaiaarkitekter.no
www.gaiaarkitekter.no/tjome

Nedenstående bilde viser nærmest: dyrkajorden, til venstre vestre del av lien for
boligkonsentrasjon og til høyre overgangssone mot gårdstunet som ligger utenfor bildet.
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Innledning.
Eneiergruppe(viderekalt: forslagstiller)av småbruketØstreBerg,Bånntjernvegen19, gnr/bnr
103/4, til sammen40 da (viderekalt: planområdet),ønskerå få dette omregulerttil bolig- og
parsellhage-/landbruksområde. Forslagstillersøkerå regulerefor byggingav 21 boenheteri rkke på
til sammen4 større sameietomtersamt 17 eneboliger på selveiertomter(de fleste med tilhørende
parseller). Rekkehusenhetene
tenkessolgt som råbyggmed fremført vegog innlagt strøm, vann og
avløpmenstomter for eneboliger tenkessolgt som ” råtomter” med fremført veg,strøm, vann og
avløptil tomtegrense.
Det er viktig for forslagsstillerå gi sterkestmulig føring for økologi,helseog landskapshensyn.
Det er
ogsåbestrebeten eksemplarisk ivaretakelseav produktiv jord ved fortetning av boliggruppene.
Disseintensjonerskalrealiseresvha reguleringsbestemmelse
ne og salgskontraktenesom vil byggepå
planbeskrivelsenog videre realiseresved fag-solid rådgivning,konsulentbistandog tilbud om praktisk
opplæringfør og under byggeprosessen.
Styringsgruppen
, ledet av en overordnetområdearkitekt,
skalengasjeresav forslagstillerfor å kontrollere/godkjenneplaneneog påseat utførelseblir i
henholdtil intensjoner,avtaler og krav. Etter hvert dannes et grendalagbeståendeav tomte-eierne
som gradvisinvolveresi oppfølgingen.

Planbeskrivelsen
forholder segtil MiljøverndepartementetsVeiledningfor utarbeidelseav
reguleringsplanerkapittel 3 ref (I) samt FOR2009-06-26: Forskriftom konsekvensutredninger
ref (II).
Vedlagteideskisseer noe revidert i forhold til slik den ble vedlagtde tidligere søknader.Denneer å
oppfatte som et løsere, detaljrikereog utdypendebilag hva angårdet miljømessigeståsted.Den er
en forløper for planbeskrivelsenog inneholderderfor mye gjentagelseri forhold til denne, men er
tatt med ogsåfor å illustrere i hvilke form vi vil presentereprosjektet på boligmarkedet
Områdetsom søkesomregulert, liggeretter gjeldendekommunedelsplani et LNF-område.Dermed
krever Forskriftom Konsekvensutredning
§2 bokstavd ref(II), at reguleringsplanforslaget
blir
konsekvensutredet.Da konsekvensene
av søkteutbygginger moderate,velgesi tråd med pkt 3.5 i
Veilederenref (I). kun å inkorporerehele konsekvensutredningen
som eget punkt i selve
planbeskrivelsen(sepunkt 7).

1. Sammendrag.
Forslagstillerønskerå demonstrereen utbyggingmed anstendigog sunnfortjeneste i forbindelse
med maksimalivaretakelseav produktiv jord, landskapspreg,helsehensynog en rekke viktige
økologiskeaspekter.
I denne sammenhengfremhevesbetydningen,ogsåden pedagogiske,av ”distriktsriktig”
materialbrukved naturnært byggerisom aktivhusetinnbyr til og som har så mangeøkologiske
fortrinn. Sedette mer detaljert behandleti 2.1.1-2.1.7nedenfor.

2. Bakgrunn
2.1 Hensiktenmed planen.
Ideenbak utbyggingener å ivareta viktige hensynsom er for lite påaktet i nåtid og som forventeså
bli langt mer presserendeog vektlagt i fremtid. Sålangt det er mulig ønskesat prosjektet blir bådeet
ideal for andre utbyggingerog et studieobjektfor erfaringsmaterialetil forskningog normgivning.
Det energi- og miljøgunstigeAKTIVhuskonseptetskalgjeldesom et krav for utbyggingen, fordi dette
konseptettrenger og fortjener mer oppmerksomhetnoe flere gjennomførte/ vellykketeprosjektervil
bidra til og dannegrunnlagfor sammenlikning med PASSIV
hus-konseptet, som for tiden er langt mer
i fokus takket være svært resurssterkeog toneangivende leverandørgrupper
. AKTIVhuset
representererdriftsmessigeog teknologiskenkle og økonomiskgunstige løsningermed utstrakt
anvendelseav naturmaterialeri realiseringenav de hensyntil helse,energibruk,økologiog bærekraft
som vektlegges(senedenfor). Konseptetvirker ikke fremmedgjørendeog PASSIV
iserendefor folk
flest, men stimulerertil entusiasme,byggemessigdeltagelse,driftsmessigoppfølgingog den gode
følelseav å værepå lag med fremtiden.
Somintensjonalehovedmomenter kan nevnes:

2.1.1 Helse.
Det ” pustende” hus uten allergifremkallendematerialersom fugemasse
, limholdigeplater og
gassavdunstende
malingstyper, har vist segmeget gunstigefor allergikere/overfølsomme. Uansetter
det helsegunstigfor ethvert menneske, fordi vi alle i større eller mindre grad,utsettes for påvirkning
av fremmedstofferoveralt ellers.
Husetsform og drift (ovnsfyring)skaperindre undertrykksom trekker frisk uteluft inn gjennomalle
utettheter og de diffusjonsåpne, men diffusjonstrege,ytterveggflater.Dennemekanismemedfører
en kontinuerligtørkeeffekt i ytterveggensamtidigmed tilførsel av støvfri uteluft (i motsetningtil luft
fra kanalsystemeri passivhus).
Øvre Klekkenhar et meget tørt og godt innlandsklimamed lite forurensningav luft , sunt for alle og
bortimot optimalt for astmatikere og dem med lunge- og luftveisproblemer.
Elektro-betingete,lavfrekventespenningsfeltfra lokaletrådløsekilder/stasjonersom påvirkerogsåi
nabohus,skal ikke tillates.
2.1.2 CO2-lagring.
Det skalværeet krav at det på hver tomt lagresmaksimaltav CO2 i form av tre-, culluloseog
halmfiber; det er intensjonenat dette skalutgjøre mer CO2lagret enn et tett /storvokst trebestand
på sammeareal. Dette oppnåsgjennommaterialbruk-kravene(over grunnmur) slik disseer formulert
i reguleringsbestemmelsene
.
2.1.3 Energibesparelseog bærekraftig energibruk.
Anvendelseav kortreist ved som hovedvarmekilde i et distrikt med vedoverskudd
, ansessom et
bærekraftigtiltak. Høyverdigisolering med cellulosefiber fremstilt med lavt energiforbruk, i
motsetningtil mineralull, er CO2- og energigunstig.
Minimalisert bruk av byggematerialerbasert på fossileråstoff tilstrebes.Videreer minimalisert
anvendelseav materialermed energikrevendefremstilling(betong,leca,brent tegl …….
) også
energigunstig.
Ved husutformingskal legges til rette for solfangereog direkte solinnfall gjennomvinduer samt høy
varmelagringskapasiteti teglkonstruksjon(masseovn),tykke innvendigeleirpusslagog eventuelle
steinlagreunder huset. Herunderogsåvarmegjenvinning(for varmtvannsforsyning
) fra avtrekksluft
og avløpsvann.Bruker-reguleringav uønsketvarmetapog varmeinnstrålinggjennomvinduer
(skodder, persienner……)
skalanbefales.
Med kjøpereav eneboligtomterskalkontraktsfestesen intensjons-/i ncitamentavtalesom innbefatter
at 10 % av tomtekjøpesummenskalrefundereskjøper i årlige rater over 5 år (dvs2 % årlig), slik at
årlig ”overforbruk” belastesrefusjonsbeløpetmed 2.50 kr/kWtime. Tankener å stimulere/oppdra til
minimalt el-forbruk i huset.”Overforbruk” er strømforbrukut over et temmeligtypisk
(passiv)huskravdefinert således:
Q = 4500( 1 + (PA-100)0.004+ (n – 2)0.1 )
Q er det idealiserteantall kilowatt-timer pr år som den enkelte husholdnings”overforbruk”
regnesut fra: dvs det forbruk som gir null reduksjonav refusjonsbeløpet.
PAer permanentareali huset, 180 PA 100.

n er antall fastboendepersoneri huset 2.
(Kommentar: Tomtestørrelsene,siktbegrensningskr
aveneog formelen over, som bare
godskriveren fordoblet boligflate (PA=200 m2) 32 % økt el.mengde,viser at forslagsstiller
ønskerå slå et slagfor areal- og energiøkonomiseren
de småkompaktehus som alternativ til
”palassbygging”).

2.1.4 Økologiskhusbygging, pedagogikk,økologiskhelhet.
Ofte er en aktivitet mer økologiskjo mindre avansertog massivteknologi som settesinn. Med
effektivitet og bekvemmelighet i sneverforstand kan det være helt motsatt. I vår teknifiserte del av
verdenmå søkesgodekompromisserslik at godeprinsipperikke utestengessom følgeav 100%fanatisme.Aktivhusetmed lavest mulig bearbeidelsesgrad
av naturligebyggematerialer(naturlig
byggeri), skalikke stengefor industrifremstiltesolfangere, varmegjenvinnere,varmepumper,
isolerglassetc; men en sunnskepsismot overdrevenanvendelseav høyteknologiske,kompliserte
komponenterer en viktig del av en økologiskgrunnholdning, ogsåfordi fremstilling, transport og
fornyelseav slikenormalt er meget energikrevende,varighetenbegrensetog ofte forbundet med
driftsmessige/vedlikeholdsmessige
komplikasjoner. Kapitalbindes som ofte kunnevært bedre
anvendt.
I en energi-økonomiserendesammenligningmellom det foreliggendeaktivhuskonseptog et typisk
passivhuskonsept
(dissekonsepteneer pr i dag ikke klart definert) starter førstnevntemed et
dramatiskforsprang, som neppe lar segta igjen, grunnet påløpendefornyelsesbehov,
driftskomplikasjonerog helsereaksjoner
. Mange orker/tåler ikke ”plastpose”-opplevelsen, åpner
vindueneog bryter dermed den ballanserteventilasjonen.
Tankenbak dette reguleringsforslageter å promovere aktivhuset, realisertmed naturlig byggerii
fokus, som det mest økologiske. Dessutenå gi kjøperesom trenger det, opplæring, bistandog legge
til rette for innsamlingav erfaringsdata for forskning, anbefalingerog normer. Vi har eksempelvis
møtt stor interesseved uformell henvendelsetil enkeltpersonerinnenfor Husbankenog vil bestrebe
at byggenebli liggendegodt innenfor rammenefor lån og støtte der.
Med økologisom ideal for byggerivil det værenaturlig å fremme sammeideal for driften av
parsellenesom liggertett ved. Tettheten medførerat grensesonenedominererog umuliggjørat
konvensjonelldyrkingfinner sted ved sidenav økologisk.

2.1.5 Jordvernog selvforsyning.
Det ønskeså markere/eksemplifisereat jordvern er noe mer enn jordbruksvern.Brakkjord tri ves
godt med å væreen slik reserve; flora og fauna likeså.I et områdeder utbygginggjør tradisjonelt
jordbruk på produktiv jord uaktuelt, burde dennejord bli gjenstandfor en kraftig verdiøkningi tillegg
til jordvern, nettopp fordi den ligger nær bebyggelseog er særligegnet som dyrkingsparselli
nærområdetfor interesserte og aktive mennesker, som vil kjøpeslikeparseller, og etter hvert drive
dem intensivt. Parsellene, som dannergrønnelunger i bomiljøet, er ypperligeabsorbenterav
organiskhusholdningsavfall
, bidrar til sunn fersk mat, sunt uteliv og aktivitet for alle i familien.

Utviklingenav matforsyningssituasjonen
nasjonaltog globalt viser med all tydelighet at det ikke er
spørsmålom slikeparsellerblir ”gull” og liv verd, men kun om når!
Vedlagteutbyggingsplanreservererpraktisktalt all dyrket og dyrkbar jord innenfor eiendommentil
dyrkings- /jordbruksparseller.Dette utgjør en relativt kraftig økningav eiendommensmaksimale
yteevne, ogsåfordi ellersnoksåubrukbaretomtearealer(de gule områder)rundt bygningskroppene
vil kunne oppdyrkes og dermed utgjøre betydeligproduksjonspotensialeutenfor huskropperog
veger/plasser.
Det er et sterkt ønskebak dette prosjektetat RingerikeKommunekan og vil beskyttedenne
reguleringsmodellenmot eventuellnedbyggingav parselleneog at dette forblir ivaretatt ved
reguleringsbestemmelse
r noenlundeoverensstemme
nde med foreliggendeforslag.

2.1.6 Arealbruk og økonomi.
I tråd med forrige punkts intensjoner det viktig at fremtidige/potensielleparsell-selgerekan ta en
betydeligpris for parsell-arealerslik at utbyggingspresset
mot disseminskes. I dette tilfell e velgeså
selgeenkeltebyggetomtermed dedikerteparseller med spesifisertepriser der jordparsellerkoster ca
35 % pr arealenheti forhold til tilhørendetomt eareal. Det er opp til tomtekjøper å selgeparsellen,
som parsell, om vedkommendei ettertid måtte ønskedet.
For skogsparselleneer tilsvarendepris 20%.
Intensjonenei forrige punkt ivaretasbest ved at lite produktivearealerblir tett bebyggetmed små
byggetomterfor å frigjøre mest mulig areal til parsellerog dermedogsåbidra til et åpent og variert
landskapspreg. Dennetettheten gir reguleringsmessige
, avtalemessigeog oppfølgingsmessige
utfordringer hva siktbegrensningerog andre nærhetsbelastningerangår; dette må følgesopp ved
kontraktinnhold, styringsgruppens/
grendalagetsoppfølgingog vedtektsarbeidi grendalagetsregi
angåendestøy, forurensning(sprøytemidler,lavfrekventespenningsfelt) etc.

2.1.7 Estetikkog landskap.
Utbyggingi naturpregetLNF-områdeforplikter mer i retning av å føye bebyggelsenharmoniskinn,
enn ved å markeredennemed form, farger og størrelse.Opprettholdelseav det åpnepreg mener vi
er eksemplariskivaretatt i foreliggendeplanutkast. Det beskjedneuttrykk ivaretasved
reguleringsbestemmelserfor form (kontroll av siktbegrensningersom særligbegrenser2. etasje),
farge, naturligebyggematerialerog overordnetområdearkitektsom skalivareta og overprøve
byggenesestetiskeog harmoniskesamklang.

2.2 Eierforhold, forslagsstiller,plankonsulent.
EiendommenØstreBerg,Bånntjernveien 19, 3514Hønefoss,gnr/bnr 103/4, er eiet av
(eierskapsandeli parentes):
Firma:NystedtHolding(25%)v/ JamesNystedt, mangesidigterapeut og helsespesialist.

Byggmesterfirma:Bjørndalog Sesseng(17 %)v/ingeniør og byggmesterHeineBjørndal,stor
erfaring med feltplanleggingog kontakt med offent lige bygge- og planavdelinger.Hanhar
byggetflere aktivhus.
Utbyggerfra Oslo:Kjell Flottorp (24%),sivilingeniørmed stor erfaring innen
eiendomsutvikling.
Privatpersonbosatt i Jevnaker:Otto Krog(34 %),sivilingeniørinnen byggteknikk,har planlagt
og deltatt i byggingav en rekke halmhus.Mangeåriginteressefor økologiskbyggeri,
energiproblematikkog jordvern. Mangeårigmedlem av NorskJord- og Halmhusforening
(NJH).
Eiergruppenover kaller seg:Eierfellesskapet (ØstreBerg). Foreløpiger det, forståelignok, ikke
dannet noe selskappå vegneav dette. Det vil bli gjort strakssituasjonenkrever det, men foreløpig
gjelder dette eierfellesskapetsom forslagstiller .
Ingenplankonsulenthar hittil vært knyttet til, men vi har hatt stor gledeav råd og medvirkningfra
AsbjørnTufto som har mangeårigerfaring i kommunalplanlegging, også i RingerikeKommune.Så
langt er det planfaglige arbeid i all hovedsakforetatt av eiersidenved Krogog Bjørndal,altså av
eierfellesskapetselv, med unntak av selveopptegningeniht kommunaleretningslinjer. Denne er
foretatt av Tufto.

2.3 Tidligerevedtak i saken.
Ved oppstart av inneværendekommunedelsplan
-periode ble prosjektet forkastet i første
silingsrunde.
2.4 Utbyggingsavtaler.
Eierav privat vann- og avløpsledningi Bånntjernveien,RuneKristoffersen,har gitt muntlig tilsagnom
tilkobling på dissemot vederlagsom ikke er spesifisert . Det er ikke fastlagteller avtalt pris for dette,
men forslagstillerhar dobbelsjekketat ledningenehar rikelig kapasitet.
Det foreliggermuntlige avtaler med Norsk Jord- og Halmbyggerforeningog med tidligere eier av
reguleringsobjektet,arkitekt Rolf Jacobsenfra GaiaArkitekter om fagligassistering,kvalitetssikring
og ”kursing” mht økologiskbyggeteknikketc.
Vår ovennevntemuntlige kontakt med representantfor Husbankenvil bli umiddelbartfulgt opp i
etterkant av positivekommunalevedtak, for å klarleggesynergimuligheterog eventuellstøtte fra det
hold.
Eksisterendehus,Bånntjernvegen23 og 25, på tidligere utskilte tomter liggerinnskut t i planområdet
mot vest.For disseforeliggerveg-rett og avtalefestetrett til vann fra brønn på jord-parsellJ 15. Både
el.forsyningog svakstrømskabel
går i luftspennøst-vest over planområdet.Med dissetomte-eiere,
som er gjort muntlig kjent med pågåendeplaner for vedlagtereguleringsforslag,må avtaler treffes
vedrørendeveier og eventuelltilknytning til nytt rørnett for vann og avløp.

Andre avtaler er ikke kjent eller hensiktsmessigå etablere på nåværendestadium.

2.5 Konsekvensutredning.
LNF-områder som søkesomregulert til utbyggingsformål,i strid med overordnetplan, skal
konsekvensutred
es (seInnledningover og punkt 7 nedenfor).

3. Planprosessen.
For et forslagom reguleringfor utbyggingi et LNF-område, må nødvendigvisplanprosessenvære
uavklart på det nåværendestadiumogsåfordi forslagstiller, på grunnlagav prosjektets berettigelse
og positive/viktige signaleffekter, anmoderom i størst mulig grad å få tidsbegrensetden ofte meget
langdrygestandardprosedyrei forbindelsemed ny kommunedelsplan og at planforslagetblir ført
tidligst mulig til politisk behandling.

4. Planstatusog rammebetingelser.
Det antasat dette planforslageti en vissgrad vil bli sett i sammenhengmed den godkjente
boligutbyggingenpå tilgrensendeeiendom,gnr 103/bnr128,som er en del av sammehjørne i et
større LNF-område.Herværendeplanforslagomfatter altsåresten av denne hjørnedelsom vil få
bebyggelselangstre av planområdets4 sider (syd/nord/øst,se ogsåIdeskissensbeskrivelse)
. En
grensejusteringfor LNF-området til planområdetsvestgrense,vil gi en mer ryddig og logisk
grenseposisjonmellom utbyggings- og LNF-område. Uansettdette og planensbeskjedneinngrepi
områdetsåpne preg og visuellekvaliteter, er planforslageti formell konflikt med gjeldende
kommuneplan.
Påbakgrunnav kommunalt vedtakom bo-fortetning i sentrumsområdene, ble planforslagettolket
negativt av administrasjonenog utsilt i første runde av prosessenmed forrige kommunedelsplan.
Flereaktuelleplaner eller konflikter er vi ikke kjent med.

5. Beskrivelseav planområdet, eksisterendeforhold.
Det visestil Ideskissenfor fyldigerebeskrivelseog bilder av området samt vedlagteflyfoto.
5.1/5.2/5.3 /5.4 Beliggenhet,karakter, landskap.
Den 40 da store eiendommen, som planengjelder, er et småbrukpå øvre Klekken,like ved
Ringkollvegenog like før denne begynnerde sterkestigningeri lia opp mot Ringkollen.Bruket som
ikke har vært drevet de siste25 år, omfatter ca 14-16 da dyrket/beite, 18-20 da kupert
skog/fjellgrunn,6 da veg/plass/bygninger.
Utenfor eiendommensgrenserer det bebyggelsemot nord, syd og øst og et nytt, tett boligfelt, klossi
nordgrensen,er godkjent. Mot vest drivesekstensivtjordbruk/skogbruki småskala.

Landskapeter idylliskog småkupertmed godesolforholdog panoramautsynmot vest. Således
foreliggeren stor natur-estetiskverdi.

5.5/5.6/ 5.7/ 5.8 Kulturminner, naturverdier, rekreasjonsverdi
Det er ikke registrert nevneverdigekulturminner i området, og foreligger ingenkjennskaptil at
området har vært særlignyttet som tur - og rekreasjonsområde.Fraværav stier underbyggerdette
inntrykket. Det skråterrenget der det er planlagtbebyggelse, vendermot nord og var inntil nylig
preget av tett, mørk, gammelgranskog.
Det er betydeligerekreasjonsverdieri områdenesyd og vest for eiendommen(adgangentil dissevil
bli forbedret med de planlagtelokalveieri planområdet).

5.8 Landbruk
Småskalalandbruk
foregåri tilgrensendeområdersom imidlertid er mest preget av skogpga kupert
topografi. Jordsmonneter stort sett grunt, men fruktbart pga kalk- og næringsrikt”flassefjell” i
grunnen(kalkrik leirskifer).

5.9 Trafikkforhold.
Det lokalevegnettet har ikke topp standard,men syneså fungere bra for den beskjednetrafikken
som forekommer. På de tilgrensendelokalvegeneer det i utpreget grad hensynsfullkjøringog tydelig
omtankefor de myke trafikanter.
KryssetBånntjernvegen/Ringkollvegen
med den manglendegangvegstubbener konstatert å være
trafikkfarlig ut over det forsvarlige, ikke minst fordi Ringkollvegentidvis er preget av hardere
kjørekultur.Her er imidlertid en utbedring under planleggingog nært forestående.
Det er god kollektiv trafikkdekning(timefrekvens)i retning til og fra Hønefossog Haugsentrum,samt
fra Hadelandsveg
en til/fra Jevnaker
. Skolebuss
-systemetfungererogså bra og har overkapasitet.

5.10/5.11 Barnsinteresser, sosialinfrastruktur.
Områdeter preget av villahagerog naturarealersom i segselv representereret vell av
lekemuligheterfor barn i alle aldre. Spesifikke lekeplasserog barnehageri nærmiljøet er forslagstiller
ikke kjent med. Planområdetsforeslåtte lekearealersynesderfor å væreet kjærkommenttilskudd og
i tråd med gjeldendevedtekter.
Bånntjerneter et utmerket badevannfor svømmedyktige
. De store tilstøtende skogsområderer et
fritids- og leke-eldoradofor dem med noe større aksjonsradius.

Forslagstillerer kjent med at pressetpå HaugBarne- og Ungdomsskoleer redusertvesentligmed
justert e skolekretsgrense
r og at områdetsbarnehagedekningtotalt sett er tilfredsstillende.
Forslagstillerer ikke kjent med noen form for sosialinfrastruktur i det nærmesteområdet, men
håper at planforslagetmed grendalagog sammenfallendeog begeistringsskapendeinteresser,vil bli
et bidragog eksempeli denneretning.

5.12 Universelltilg jengelighet.
Universelltilgjengelighetanseså være av over middels standard. Personermed sterkt redusert
førlighet og uten tilgangtil privatbil, vil ha problemer; i så måte representererområdet et temmelig
typisk sentrumsnært villastrøk. Bussfrekvense
n og avstandentil Haug(handlesenter,legekontor…..)
skaperen overkommelig, om ikke helt tilfredsstillende,situasjonfor dem med moderat førlighet for
gange,bæring,sykkeletc., slik at tidspunktet for nødvendig omplasseringantaså inntreffe senere
enn i mangeandre og mer grissgrendtedeler av kommunen, men tidligere enn i helt sentrumsnære
lokaliseringer.
Aktivhusetsugunstigeto -planløsningforbedresbetydeligved at alle husetshovedfunksjonerer
representertpå det vesentligstørre bo-arealeti første etasje.

5.13 Tekniskinfrastruktur.
Det er privat vann- og avløpsledningi kanten av planområdet(Bånntjernvegen)med rikelig kapasitet
for ytterligere påkoblinger.Dette nettet er knyttet til det kommunalenettet like nedenforområdet.
El.forsyningsnettetmå kapasitetsmessig
oppgraderes, i hvert fall med egentrafo.
Det er godeforhold for å etablere jordvarmeanleggfor grupper av boliger/rekkehus.

5.14 Grunnforhold.
Påtomteområdeneer det stort sett kort avstandtil fjell med lite eller middelsmengdeløsmasse
over. Fjellet bestårav kalk-/leir skifer med radoninnholdog moderat mengdealun som muligensvil
kreve svovelresistentsementfor betongfundamenter.
Byggegrunnenmå anseså være god uten noen form for ras- eller flomfare.

5.15/5.16 Støy,luftforurensning.
Områdethar få og småstøykildersom et typisk villaområde.Maskinaktivitetenpå tilgrensende
jorder er begrenset.

Luftkvalitetenmå væreblant de beste i østlandsområdet.

6. Beskrivelseav planforslaget.
6.1 Planlagtarealbruk.
Eiendommen(gnr/bnr 103/4) er på 40-42 da som i sin helhet søkesregulert for utbyggingmed
følgendefordeling på ulike arealanvendels
er:
Boligtomter:14 da
Lekearealer1 da
Jordbruksparseller14 da
Skogsparseller
(uegnetfor dyrking)5.5 da
Nye veger2 da
Eksisterendeveger3.5 da
6.2 Reguleringsformål.
Hovedformåleneer detaljert beskreveti kapittel 2 (2.1.1-2.1.7).
Forslagstillerønskerprimært å selgeeneboligtomtene og parsellenemed veg,vann,avløpog strøm
fremført til tomtegrense.Forslagstilleroppretter kontrakter med kjøperesom selvivaretar selve
byggingen.
Rekkehusenesgradav ferdigstillelseved salgavgjøresprimært av kjøpernes evne og vilje til
egeninnsats,men det regnesmed at et utbyggingsselskap
etablert av eierfellesskapetsom minimum
oppfører råbyggkonstruksjonene
og utfører en grov tilretteleggingav utearealene.
Reguleringsbestemmelsene,
kontraktene,områdearkitekten(oppnevntav forslagstiller)og
kontrolloppfølgingav forslagstillerskalmedvirketil at formålene blir realisert/oppfylt.
6.3 Utdypning av noen enkeltpunkt.
Eierfelleskapet
/ forslagstiller,vil danneet regnskapspliktig,fagkvalifisertaksjeselskapfør tomtene
markedsføres.
Det er en gjennomgående erfaring at mange miljøprosjekter har startet med store ambisjoner, men
også at miljøtiltakene i stor grad faller fra underveis i planleggings- og gjennomføringsprosessen.
Klekken økogrend vil arbeide for at en ved reguleringsbestemmelser, tomtekjøpkontrakter og
overordnet prosjektorganisering, vil kunne styre miljøsatsingen helt fram til mål.
En vil gå aktivt inn for at samarbeid med NB (et arkitektforum for bærekraftig og Naturlig B yggeri),
NJH (Norsk Jord- og Halmhusforening) vil styrke kompetansen gjennom råd og erfaringsutveksling på
veien mot realisering av miljømålene i prosjektet. I denne sammenheng vil gjennomtenkt utforming av
reguleringsbestemmelsene og kjøpekontraktene samt rette valg av koordinerende arkitekt også være
viktige momenter .
I en tidlig fase er det viktig å etablere opplegg for informasjon/opplæring av interessenter/tomtekjøpere
mht idegrunnlaget, miljømessig byggeteknikk og senere drift.

Opplæring og tidligst mu lig dannelse av et funksjons- og vedtaksdyktig grendalag vil ha betydning som
oppfølgingsverktøy på vegne av idegrunnlaget under en myk overgang til den senere og endelige
beboerstyrte fase.
Eierfellesskapet/forslagstiller danner først et eiendomsselskap (AS) og oppnevner så en
styringsgruppe for overordnet oppfølging av utbyggingen. Dette består av koordinerende
områdearkitekt (leder), en representant for selskapet og etter hvert en av kjøperne. Hvis kommunen
ønsker det, kan gruppen utvides til 4 personer med en kommunerepresentant. Styringsgruppen skal
ivareta prosjektets intensjoner og reguleringsbestemmelser, løse konflikter og danne kontaktledd mot
kommunen og andre samarbeidskontakter.
Prosjektet ” Klekken økogrend” ønsker å åpne for et samarbeid me d Ringerike Kommune om utvikling
av dette miljøbolig-prosjektet både i forkant og etterkant av selve godkjennelsesprosessen. Et slikt
samarbeid kunne for eksempel bestå i å implementere eller forsterke elementer av spesiell interesse
for kommunen. Dette ville sannsynligvis fungere best hvis kommunen oppnevnte en
interessert/kvalifisert person fra det administrative eller politiske miljø som kontaktperson eller medlem
av styringsgruppen.
Hvis for eksempel en eller flere av kjøperne ønsker mer høyteknologisk løsning for sin del enn det
reguleringsbestemmelsene er basert på, må dette kunne begrunnes og bli åpnet for.
Forslagstiller (fremtidig eiendomsselskap) besitter betydelig kompetanse til å bistå den enkelte
byggherre rådgivningsmessig under planleggingen og i byggefasen. Ut over dette er gruppens
betydelige kontaktnett en vesentlig tilleggs-resurs.

6.4 Bebyggelsensplasseringog utforming.
Planenviserat bebyggelsener gruppert i 3 tette gruppermed småenkelt-tomter for å opprettholde
det eksisterendeåpnepreg og minimere nedbyggingav produktiv jord. Innenfor den enkelte tomt er
spillerommetbegrensetmed en tydelig favoriseringav hus med moderat størrelse.
4 sameietomterinneholdertil sammen21 boenheteri rekker.Med dette foreliggeri tillegg en
bestrebelsepå å oppnå lavestmulig økonomiskterskel(ungdomi etableringsfase).
Totalt sett representererprosjektet en relativt ekstensivutnyttelse av arealet som helhet (BYA~ 8-10
%),mensderimot grensefor BYApå den enkelte tomt på bakgrunnav dette og de ideelle
siktemålene, ønskessatt høyt ( 45%).
Når det gjelder eneboligene,er det er primært byggherrens sakå formgi det enkelte bygg,men
kontrakt og reguleringsbestemmelserskalåpnefor å hindre uheldigeeksteriørmessigetiltak
(områdearkitekten), på vegneav harmoni og samklang, ved åpenbarinkompetanse.
9 m mønehøydebør være tilstrekkeligfor å oppnå den gunstige skorsteinspipe
-virkning(for aktivhus) og det nødvendigeundertrykk.
(Tatt i betraktningat eiendommeneutenfor planområdeti årevishar måttet avfinnesegmed 20-25
m høy granskogpå de sammearealene, utgjør dette en formidabelsikt- og åpenhetsforbedringi
området, ogsåfordi byggenes 2. etasjebegrenses av hensyntil siktkravenepå vegneav nabobygg).

6.5/6. 6 Bokvalitet/parkering.

Natur, omgivelser,utsyn, nærhet til Nordmarka,sunt husmiljøog ideelt klima borger for meget høy
bokvalitet (ikke forstått som luksus).
Det leggestil rette for normert parkeringskapasit
et; stort sett innenfor den enkelte tomt.

6.7 Tilknytning til infrastruktur.
Vann- og avløpknyttes til offentlig nett via privateideledningeri Bånntjernvegen.For tomtene B6B10må avløpsvannetpumpesopp til dette ledningsnettetog det er foreløpiguavklart om det er
hensiktsmessigmed flere hus knyttet til dennepumpeløsningen.
Sterkstrømforsyningenbetinger antageligegentrafo.
6.8 Trafikkløsning.
Det forutsettes at eksisterendeprivate vegerpå selveplanområdettåler økt trafikkbelastninguten
nevneverdigeutbedringer.Planeninnebærerat det innenfor området byggesca 300 m ny (enfelts)
grusvegmed nødvendigevendehammereved endenefor større kjøretøyersamt 4 møteplasser. Til
tomtene B6-B10blir dennevegenmeget krevendemed både krapp kurvatur (R~18 m) og fall (~8-9
%).Dette betinger antageligbåde4-hjulstrekkpå bilene og asfalteringav dette vegpartietfor å være
sikkerpå helårligfremkommelighet.
Den privateide Bånntjernvegen(veglagsom forslagstillerer tilsluttet) forutsetteså forbli
hovedadkomstmellom den kommunaleRingkollvegenog planområdet.Om den økte trafikkmengden
på dennedelen av Bånntjernvegen(ca400 m) betinger utbedringerav denne,for eksempelgangfelt,
tas det her ikke standpunkttil ; ei heller aktualitet for søknad(veglaget)om kommunalovertagelseav
større eller mindre deler av Bånntjernvegen
.
Bortsett fra kryssetmot Ringkollvegener området tilfredsstillendeknytte til Hadelandsveien(241)og
har såledeskort veg til Haug, Hønefoss,Ringkollen,E16, etc..

6.9/6. 10/6.1 1/6.1 2 Planlagteoffentlige anlegg/Miljøoppfølging/Universell
utforming/Uteoppholdsareal.
Dissepunkt trenger ikke ytterligere omtale.

6.13 Landbruksfagligevurderinger.
Formelt er arealeten selvstendiglandbrukseiendom
. Den har ikke vært i drift som sådanpå lenge(25
år) og er uinteressanti gårdsdriftsammenheng
.

6.14 Kollektivtilbud.
Sepunkt 5.9 og 7.2.

6.15 Kulturminner.
Forslagstiller er ikke kjent med noen kulturminner/ -verdier innenfor planområdet.
6.16 Sosialinfrastruktur.
I nærområdetfins det ingenkjent lag- eller foreningsaktivitet.

6.17 Planfor vann og avløp……
Sepunkt 5.13 og 6.6.

7. Konsekvenser
/virkninger av planforslaget.
7.1 Vedtatte planer.
Planforslagetforutsetter at 300 m av gjeldendegrenselinjen mellom utbyggingsområde(gult) og LNFområde (grønt) flyttes 100-250 m vestover. Dermedblir denne rettet ut, mer logiskog konsistent
ogsåi forhold det nylig vedtatte byggefeltlangsnordgrensenav planområdetsamt annen
eksisterendebebyggelsepå vestsidenav Bånntjernveien.

7.2 Kommunaleytelser.
Barnehageneog skolekretsenfår øket pågangsom kommunenmå ivareta.
Behovetfor hjemmehjelpog oppsøkende sykepleievil etter hvert kunneøke.
Enfortetning kan i denne henseendevære gunstigog gi større spilleromfor å optimalisere/fordele
de pleietrengendemellom lokal og sentral løsning(eldreboliger)alt etter pleiebehovog ønsker.

7.2 Offentlig kommunikasjon.
Bussruten223 (Nettbuss)som dekkerØvreog NedreKlekkeni retning Haugsenter/Hønefossog rute
219/220 som dekkerNedre Klekkeni retning Hønefoss/Jevnaker
vil få et større passasjergrunnlag
som faktisk trengsfor å sikreden nåværendedekningensom er relativt tilfredsstillende.

7.3 Trafikaleforhold.
Bånntjernvegenvil få vesentligtrafikkøkningpå en 350 m lang vegstrekningnærmestRingkollvegen.
Pådennevegstrekningenbør derfor opprettholdes30 km/time som øvre fartsgrensemed tilsvarende
fartshumper.
Hvisbeboernelangsog ovenfor vegenpå dennestrekningenerfarer utryggesituasjonerpå vegneav
barn og andre ”myke” trafikanter, bør veglagetdrøfte andre avbøtendetiltak med utbyggerne.
Gitt at kryssetRingkollvegen
-Bånntjernvegenblir forbedret i henholdtil kravene,kan det ikke seesat
trafikkøkningeni Ringkollvegennedenfor kryssetskaperproblemer.
Drøfting og problematiseringav trafi kkøkningsbidragetmot og i Hønefossanseså være utenfor
denne planbeskrivelsens
fornuftige avgrensning.

7.4 Landskapog stedets karakter.
Forslagstillermener at stedetskaraktersom er landlig,åpen med panoramautsyn, blir eksemplarisk
ivaretatt i planforslaget.Reduksjonenav natur- og turområdet som følgeboliger og tomter er
marginal(ca10 da) i et områdesom tidligere har vært helt upåaktetsom sådan(ingenstier i tett
granskog), fordi langt bedre områderfor tur og rekreasjonfins i umiddelbarnærhet i rikt mon.
De nye vegenesom planforslagetforeslår, kan gi lettere tilgangtil slikeområder.

7.5 Naturmiljø.
Det antasat hjortedyr vil bli gjerdet ut fra området som blir tapt beitelandfor disse.Dette gjelder ca
15-20 da som relativt sett ut gjør en marginalreduksjoni området.
Det kjennesikke til andre natur- eller kulturverdier som står på spill og er verd omtale i forbindelse
med den foreslåtte utbyggging.
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Innspill fra landbrukskontoret - Kommuneplanensarealdel revisjon 2017- 2030

Viser til høringog offentlig ettersyn etter 2. gangsbehandlingi Formannskapet.
Landbrukskontorethar tidligerelevert innspillmedgenerellekommentarer,datert25.08.2017,
somleggergrunnlagetfor de mer detaljerteinnspillenevi nå kommermed.Dissemå derfor
seespå somet supplementtil tidligereinnspill.
Viser ogsåtil møtetsomble avholdt26.06.18medplanavdelingen
der flere av innspilleneble
diskutert.Innspilleneer lagt somkommentareri «Kommuneplanens
arealdel2018-2013»,
vedlagtedokument.
Gjenbrukav matjord
Somet utgangspunktslår jordloven§§ 1 og 9 fast at dyrka mark kun skal brukestil
jordbruksformål,og dyrkbarmark skal ikke gjøresuegnettil framtidigjordbruksproduksjon.
I
RegjeringensNasjonaleforventningertil regional og kommunalplanlegging(12.06.15)står
det på s. 15 at «det er en viktig oppgavei planleggingenå ta varepå god matjord,samtidig
somjordvernetbalanseres
mot storsamfunnets
behov».
Målet er at dyrka mark ikke skal byggesned.Dersomtungtveiendesamfunnsmessige
hensyn
allikevel åpnerfor en omdisponeringgjennomkommuneplaneller reguleringsplan,
er det en
målsettingå kunnenytte denverdifullematjordapå annenmåte.Ett viktig avbøtendetiltak er
da flytting av matjordlaget.Gjennomen god plan for flytting av matjord,kan k ommunenbidra
til å opprettholdeeller aller helstøke matproduksjonen
selvom dyrka mark blir omdisponert.
God matjordblir tatt varepå, og matproduserende
arealerblir forbedretfor fremtidig
generasjoner.
Ringerikekommunehar stedvissværtgod dyrket mark medhøy produksjonsevne,
og vi har en
nasjonalplikt til å ivaretamatjordavår.

Landbrukskontoretønskerat det skal leggesinn en utfyllendebestemmelse
i kommuneplanens
arealdelom gjenbrukav matjord.Vi menerdet bør stilleskrav om «planfor håndteringav
matjord»i reguleringsplaner
sommedførernedbyggingav dyrka/dyrkbarjord. Se vedlegg
«veledertil matjordplan»fra Vestfoldfylkeskommune.Vi har lagt inn kommentareri
bestemmelsene
(se vedlegg),menvi er usikrepå hvordandetteskal innarbeidesi forhold til
hjemmel.I veilederenbeskrivesforslagtil hvordandettekan gjøres.
Bruk av massivtre
Bruk av massivtrei bygningerhar fått økt interessede senereår, og mangevelgernå slik
materialbruki nybygg.Fordelenemedmassivtreer mange, bl.a. klimavennlig(CO2-binding),
vedlikehold,energibruk,innemiljø.Massivtrekan nå ogsåkonkurrereprismessigmedmer
tradisjonellematerialer(betongog stål). Ringerikekommuneer en av landetsstørste
skogbrukskommuner,
og nå har det ogsåstartetopp produksjonav massivtrepå Åmot. Med
bakgrunni dette,menerlandbrukskontoretdet vil værepositivt for Ringerikekommuneå
oppfordretil økt bruk av bærekraftigeog miljøvennligebyggematerialer
sommassivtre.For å
få til dette,menervi dettemå nedfellesi kommuneplanbestemmelsene.
Vi har foreslåttnoen
formuleringerog plasseringeri vedlagtebestemmelser
medkommentarer.
Jordfagligvurdering
Vi visertil vårt forrige innspillog kommentareri bestemmelsene
(vedlegg).
Vedlegg:
Landbrukskontoret
s kommentarerdatert25.08.2017
Forslagtil kommuneplanbestemmelser
– medkommentarerfra LAN
Veiledermatjordplan

Fra: Ole AndersMoskaug[]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Arne LangeHellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no];
Ingrid Strømme[Ingrid.Stromme@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19.06.201816:08:10
Emne: Innspill til kommuneplanens
arealdel2018- 2030- Begrensethøringog offentlig ettersyn
Vedlegg:
Her er innspill fra forurensningsmyndigheten

i Ringerike kommune.

§ 4 Rekkefølgebestemmelser:
Veldig bra at grunnforurensning ligger inne i § 4 Rekkefølgebestemmelser. Gamle avfallsdeponier av ukjent art, samt områder med forsøpling
og dumpingplasser for avfall dukker stadig opp, derfor bør «forsøpling» føres opp under samfunnssikkerhet – slik at det blir ryddet opp først. En
annen ting er private snø -opplagringsplasser og private/kommunale snø -deponier. Jeg er usikker på om dette hører under
samfunnssikkerhet/forsøpling, da det berører Teknisk infrastruktur/overvannshåndtering. Utfordringen er gjerne at man ikke st ille krav til
arealet/plassen som kreves til privat snø-lagring før det reguleres/bygges. Kostanden med frakting av snøen vil sjeldent lønne seg. Frakting og
lagring av snø kan bli et miljøproblem når ingen kommunale og private snø -deponiene er godkjent.

Retningslinje til 11.1 kunne med fordel inneholdt følgende:
«Gjelder også vann og mindre bekker med årssikker vannføring. Bygge - og anleggstiltak er ikke tillatt nærmere enn 100 meter fra strandlinjen
(målt i siktelinja/horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand) i LNF -områder og 50 meter i byggeområder».
For å unngå misforståelser og manglede dispensasjonssøknader bør det stå «årssikker» vannføring i Retningslinje § 11.1 Byggef orbud i
strandsonen (pbl. § 1-8). I tillegg en presisering av målt avstand i LNF og byggeområder.

Retningslinje til 11.1.1 Småbåthavn kunne med fordel inneholdt følgende:
«Alle innretninger i vann, som ikke har landfast feste eller som fysisk ikke berører strandlinjen, omfattes av byggeforbudet» .
Brygger og flytebrygger/ badebrygger skal ikke gi fare for forurens ning (eks. komme på avveie ved flom og vind, og tilsiktede hendelser/). Dette
er iht. § 11.1.2. Hvorvidt «dobbelt-sikring» er noe som vurderes i byggesaken aner jeg ikke.

Med vennlig hilsen

Ole Anders Moskaug
rådgiver vann og miljø
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KOMMUNE
- BEGRENSET
HØRING AV KOMMUNEPLANENS
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Saksfremstillingz

Det vises til brev av 01.06.2018 fra Ringerike kommune vedrørende begrenset høring og offentlig
ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Ringerike kommune som er lagt ut på høring
med frist for uttalelse innen 01.07.2018
Vedtakskompetanse:
Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av bystyret delegert
til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av 03.07.2001, sak
1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

Vedtak/Oslo

kommunes

høringsuttalelse:

Oslo kommune viser til brev fra Ringerike kommune 01.06.2018 med kommuneplanens arealdel
2018 - 2030 på begrenset høring, etter politisk behandling i Formannskapet 22.05.2018. De
viktigste endringene i planen som nå høres er innlegging av båndleggingssoner for å sikre det
store fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen
og Områderegulering Hønefoss, utkvittering av
innsigelser til utbyggingsområder
og revidering av bestemmelsene til planen for blant annet
uteoppholdsareal, tilgjengelighet
og overvann.
Oslo kommune viser til høringsuttalelsen vi ga ved ordinær høring av kommuneplanens arealdel
for Ringerike, i brev 16.08.2017. I uttalelsen pekte vi på at størstedelen av de foreslåtte
utbyggingsarealene i planforslaget lå utenfor Hønefossområdet. Vi oppfordret Ringerike til å
bruke kommuneplanen og mulighetene som ligger i ny Ringeriksbane og El 6 til å legge til rette
for økt andel utbygging med høy tetthet i Hønefoss for å støtte opp under en utvikling av
kollektivtransport,
sykkel og gange. Dette vil bidra til bærekraftig utvikling lokalt og

miljøvennlige pendlerreiser inn mot Oslo. Vi pekte på betydningen av at pågående
områderegulering for Hønefoss bygger opp under de samme målene, og at parkeringskravene
reduseres for små boliger i sentrumsområder.

bør

Oslo kommune mener derfor det er positivt at en rekke av utbyggingsarealene utenfor Hønefossområdet nå er tatt ut av planen, blant annet som følge av innsigelser fra Fylkesmannen. Vi
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oppfordrer Ringerike kommune til å vurdere å ta ut av planen de gjenstående utbyggingsarealene
der Fylkesmannen har innsigelse begrunnet med samordnet areal- og transportplanlegging
og
nasjonale føring for å redusere klimagassutslippene.
Det er videre positivt at planen har lagt inn bândleggingssoner for prosjektet E16/Ringeriksbanen
og Områderegulering Hønefoss, for å sikre at tiltak ikke kommer i konflikt med fremtidig
arealbruk for disse store prosjektene.
Når det gjelder parkering, har planen krav om 1,0 biloppstillingsplass
pr. boenhet i områder
definert som sentrumsområde. Oslo kommune anbefaler lavere parkeringskrav, og differensiering
med lavere krav til mindre boliger, for utvikling av attraktive, klimavennlige og arealeffektive
sentrumsområder.

Byrå

avdeling for byutvikling

ewflè Ö

anna E. Marcusse

i C6/5352/z

Ringerike-Hole MDG
Hofsfossveien24
3517 Hønefoss

29.6 2018

Ringerike kommune
Rådmannen

MDGs i nnspill til kommuneplanens arealdel
Dette er hovedinnspillet fra Miljøpartiet De Grønne til kommuneplanens arealdel.
25. august 2017 leverte vi et innspill som da gikk på grustak og massehåndtering.
Ringerikes grusforekomster er dels av internasjonal, nasjonal og regional betydning,
noe som igjen betyr at bevaringen og utnyttelsen av dem er særs viktig i et overordnet
perspektiv - som kommuneplanens arealdel skal være. innspillet opprettholdes derfor.
Innspillet her baserer seg mye på ulike forslag gitt i interpellasjoner og høringer, og vi vil
nå kort utdype essensen og konsekvenser av dem for kommuneplanens arealdel.

Innspill til sykkelbroer og -veier og byferge sett i lys av byutviklingen
Hønefoss by sliter i dag med gjennomgangstrafikk som skaper køer og frustrasjon, gir
høye utslipp og forringer luftkvaliteten. Til visse tider av dagen står trafikken fast i
innfarts- og utfartsårene, ikke minst mellom de to bybroene. Samtidig er Hønefoss et
sted der folk trenger å handle på både den nordre og søndre siden, og byen opplever
en utstrakt nybygging av sentrumsboliger. Det er også skapt store forventninger til
økning av innbyggertallet sentralt i byen. En del av byens nye innbyggere blir også
kjørende trafikanter, som slik vil øke presset på hovedveien ytterligere.
Et slikt sannsynlig scenario går jo i motsatt retning av det som ønskes og mål for
reduserte utslipp. Hva kan så gjøres? Kort fortalt ønsker MDG Ringerike fortgang i
byggingen/etableringen av sykkelbroer og planlagte sykkel- og gangveier da det er
viktig for byens luft/lyd kvalitet og trygg ferdsel. Vi ser også at det med enkle grep som
elektroniske skilt som informerer om saktegående køer i sentrum kan redusere noe av
kødannelsen og få flere til å velge omkjøringsveien.
I et avsluttende punkt peker MDG på at kommunen bør arbeide hardt for å fremskynde
ny E16 Nymoen-Olum. Etter vår mening burde det prosjektet nå stått på Nasjonal
Transportplans prioriterte liste da det gjennom å lede gjennomgangstrafikken utenom
Hønefoss sentrum, vil kunne gi betydelig køavlasting. Dessverre ser det ut som det
prosjektet må vente … lenge ... Vi ser det som uheldig at Ringeriksbanen/E16 presses
inn foran i utbyggingskøen. Mer om det siden.
Sykkelbroer og veier
Byens topografi og knappe arealer gjør utvidelse av Osloveien lite aktuelt, og tunnel
under fossen blir svært kostbart. Dagens anleggelse av sykkelfelt på nordsiden langs
Hønengata er et flott tiltak som med fordel kan gjøres langs deler av Osloveien. Men
etter bybrua er situasjonen uløst, og vi har anmodet ordføreren og kommunestyret til å
se mot elva og tenke nytt og helhetlig. Planer om å føre gang- og sykkelbroer over
Storelva er under utarbeidelse og bør forseres. Bro til Petersøya er bra og vil gi folk fra
østsiden mye enklere adgang til byen uten bruk av bil. Det er vist gledelig stor interesse
ved høringer for kontakt med elva og for sykkelbroene i byen, blant annet er det
fremlagt forslag om bro fra Schjongslunden og fra Ringeriksgata over til Støalandet.

Det ble bevilget 4 millioner til formålet i 2017. Det vil kunne gi viktige bidrag . Vårt syn
er at også folk som bor i vestre del av Hønefoss, kan inviteres inn på to hjul. Her vil en
sykkelbro over til Benterud skole fra vestsiden av Storelva i overfart fra Bloms gate
være viktig og gi skolebarn en fin skolevei. En slik bro vil virkelig kunne spare byen for
gjennomgangstrafikk. Nok en sykkelbro vil kunne gi Hønefoss by en stor fo rce og
faktisk gjøre betegnelsen sykkelby mer reell. Vi tenker på bro fra Schjongslunden over
til Oslovei-siden. Den bør ses i sammenheng med en ny sykkelvei som kobles fri fra
Osloveien ved Hønefoss vgs eller ved byuniversitetet, idet den følger Schjongslunden
som en elvepromenade i fredelige omgivelser forbi AKA arena.
Elektrisk byferge
MDG mener også at en byferge vil kunne avhjelpe og det på en svært sjarmerende og
miljøskapende måte. Det vil ta både gående og syklende og gi ny fleksibilitet for de
bevegelsene den enkelte ønsker i gjøre i byrommet. Innspillet ble tatt opp i en
interpellasjon 30.november 2017. Byfergen vil også gi et tilbud til gående og syklende
slik den for eksempel gjør det nå i Fredrikstad. Siden Fredrikstad - en by som også er
situert mellom to elver som møtes - fikk sine gratisferger, har byen opplevd en svært
positiv forbedring av kommunikasjonene mellom bydelene. Byen fikk til og med en pris
for tiltaket.
På Storelva har Hønefoss også mulighet for en byferge, og det tenkes her på en
hovedrute mellom fossen, Storgata 24, Benterud og Eikeli, med mulighet for flere
stopp underveis, for eksempel ved det gamle fergeleie nedenfor Storgata 24. Fergen
kan også gå opp Randselva og slik forbinde byens nordre og søndre del. Det foreslås
videre at det arbeides for elektrisk drift av fergene. «Beffen» i Vågen i Bergen ble
elektrifisert for bare noen få år siden. Trondheim setter i disse dager en elektrisk
selvgående ferge i drift over Nidelva – i Hønefoss kan en elektrisk ferge bli et bidrag til
lavutslippssamfunnet. Brisbane i Australia har også ferger, så her kan vi komme i godt
selskap.
Den elektriske byfergen bør være et gratis tilbud med avganger tilpasset behovet. Det
er grunner til å tro at den vil kunne avhjelpe trafikken, og at den ikke minst vil kunne
skape et miljø og utgjøre en force for Hønefoss by idet vi i tiårene fremover trer inn i
en ny fase av byens utvikling.

Parseller , kolonihager , jordvern og økogrend
Kolonihager har lange tradisjoner over store deler av Europa. Det sies at de første ble
etablert i romertiden. I Norge ble den første startet i Oslo i 1907. I dag finnes det
kolonihager i og ved mange av byene i landet, ca. 2000 parseller fordelt på 44 hager.
Alle stedene er det lange ventelister for å få leie en parsell. Utgangspunktet for
kolonihager var å gi barn og voksne i byene anledning til å dyrke litt av sin egen mat. I
dag er kolonihagene brukt både til å avle frukt, bær og grønnsaker, men også i stor
grad til hager og grøntområde. De fungerer som rekreasjonsområder, sosiale
møteplasser og attraktive turområder. Alle kolonihagene er en stor berikelse for byene
de hører til. De fleste ligger bynært på kommunal grunn.
MDG ser Petersøya som en selvskreven lokalitet. Her er det kommunal grunn som på
de indre delene trenger til noe mer. Områder bør legges ut. Under et nylig besøk ved
Fontenehuset kom det frem at brukerne her kunne trenge dyrkningsarealer. Runar
Johansen, Lise Bye Jøntvedt og jeg delte interessen for kolonihager, og det ble
foreslått muntlig en mulighet for tiltak. Det bør nå følges opp, noe som nok vil skape
glede for mange. Miljøpartiet De Grønne mener at en parsell i en kolonihage på
Petersøya kan være et godt tilbud også til familier i Ringerike kommune. En slik

kolonihage på kommunal grunn kan gi økt livskvalitet for dem som leier parsellene.
Slike livsoaser kan også bli del av et svært attraktivt turområde for resten av
befolkningen og gi kommunen leieinntekter. Andre aktuelle steder kan være på
Hvervenkastet, Hvalsmoen, Krakstadmarka og Veienmarka (i tilknytning til
Ringeriksmuseet).
Kommunen har godkjent mange utbygginger som tar jord de siste årene. Det er
beklagelig og i strid med den plakaten som holdes opp om restriktiv politikk på
området. Beslag av jord til nytt boligfelt på Færdenområdet er et eksempel, hele 30
mål blir bygd ned i Båndtjernveien. Det er også grunn til å påpeke at Kommunal- og
moderniseringsdepartementet satte foten ned for vidtgående forslag om utbygging i
Krakstadmarka. Departementet la vekt på at områdene innebærer omdisponering av
dyrka mark av god kvalitet og at kommunen har stor tomtereserve i godkjente
byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.
MDG er opptatt av at naboer til Klekken Gartneri er spesielt bekymret for forslaget til
omdisponering av gartneriet til boligformål. Ikke bare vil dette innebære at 22 daa
dyrket mark forsvinner, men det hevdes at det også kan føre til at det blir bygget hele
88 boenheter med den utnyttelsesgraden som kommuneplanen legger opp til. Dette er
eksempel på utbygging som ikke bør skje. I tillegg kommer store jordbruksarealer som
kanskje vil bli bygd ned i forbindelse med en Ringeriksbane Sør-løsning.
Ved valget i 2015 hadde MDG et forslag om å arbeide for en økolandsby i Ringerike.
Det har vært initiativ om dette i Åsa, og det er et beslektet prosjekt på trappene i Haug.
Prosjektet legger opp til parselldyrking og vil kunne bidra til å skape et fint bomiljø.
Lengre nede i veien (Båndtjernveien) er det nylig omdisponert 30 mål med jord til
boligformål. Det bør være siste gang kommunen bygger ned dyrka jord av en slik
størrelsesorden. Økogrend-prosjektet vil bidra positivt og etter hvert opparbeide jord
på de små skrinne arealstubbene som er der i dag.

Ny løsning til stasjon splassering og togforbindelse til Jevnaker og Osl o
Innspillets bakgrunn
Miljøpartiet De Grønne har kort fartstid i kommunepolitikken. Det gir oss den fordelen
at vi kan se ting med friske øyne. I tillegg har vi et perspektiv som setter natur - og
miljøkonsekvenser først, der vi tenker bærekraftig slik ordet opprinnelig var ment, og
helhetlig i tid og rom, utover kommunegrenser og fylkesgrenser. Ja vi tenker og
sammenligner regionalt. Vi beslutter også ut fra nasjonale hensyn og tar internasjonale
vernehensyn høyst alvorlig. Naturen kjenner ingen grenser.
Ny E16 Nymoen -Olum: Køproblematikk og generell trafikkflyt
Også når det bygges, bør vi med dagens krav til bærekraftig utvikling, følge en slik
prioritering. Det nye E16-prosjektet Nymoen-Olum har flere gode ringvirkninger for
miljøet. For Ringeriksregionens del vil det avlaste for gjennomgangstrafikk gjennom
Hønefoss sentrum ved at både Jevnakertrafikken og trafikk mot Hole/Oslo/Hokksund/
Drammen og nordover vil ledes utenom. A - og B-alternativene gir raskest vei mot
Jevnaker og vil nok føre til at flere kjører utenom Hønefoss sentrum enn om C alternativene velges. Køproblemer i Hønefoss vil slik kunne avhjelpes bedre. Trafikken
fra andre retninger vil ellers flyte bedre og komme raskere frem. Nordfra vil naturlig
nok C-alternativet komme best ut.
Et annet køproblem, særlig knyttet til helgeutfart og reiser (fredagskø fra Oslo og
søndagskø mot Oslo), vil kunne avhjelpes noe ved ny E16 Eggemoen-Nymoen.
Problemene har vært der lenge, ikke minst knyttet til helgeutfarten, og prosjektet vil

kunne avlaste. Vi tenker da på at en god del bilister vil velge å kjøre mot Jevnaker
etter den tidsinnsparingen som kommer fra ny E16 videre ovenfor Jevnaker. Alle
dråper små: Det sterkt belastede Sandvika og derfra innover mot Oslo vil slik kunne
avlastes.
Veien som her skal prosjekteres, og som jo viser noe så sjeldent som bortimot
samfunnsøkonomisk lønnsomhet, burde bare av disse grunnene vært på vår
nasjonale transportplan (NTP) som nettopp skal ha øye for slike overordnede forhold.
Mulighet for fell esprosjekt med jernbane
MDG har gjort seg bemerket ved å kreve en utredning av en Ringeriksbane Nord løsning. Vi har også stilt oss bak en foreløpig kartlegging, gjort i 2017 i samarbeid med
Civitas og MiljøRett §112. Rapporten derfra Ringeriksbanen over Jevnaker knytter an
til Gjøvikbanen og har en 13 km tunnel fra Grua/Harestua over til Jevnaker. Det
prosjekteres her for dobbeltsporet trase, også med Bergenbanens forkortelse for øyet.
Tidsbesparelsen blir tilsvarende som for en Ringeriksbane Syd over Sandvika. Men da
sistnevnte har fått plass i NTP, har utredningen av den fått enorm oppmerksomhet,
ikke minst i Ringeriksregionen. Gjøvikbanen og Stor-Oslo-Nord-satsingen har
imidlertid kommet i skyggen.
Ringeriksbane Syd-utredningen har like fullt støtt på store utfordringer mht svært ustabil
byggegrunn (Mælingen/Storelva), svært problematisk fjell (gjelder hele tunneltraseen
under Krokskogen) og kinkig krysning av Kroksund (foruresningsproblematikk,
problemer med massehåndtering og mulig konflikt med EUs vanndirektiv). Alt som er
påvist, har prosjektmessige meromkostninger, kanskje i ti-milliardklassen og fordyrer et
prosjekt som allerede i utgangspunktet har 11,5 mrd i negativ samfunnsnytte. Og da har
vi ikke nevnt konsekvenser for ikke -prissatte verdier ved å krysse de internasjonalt
vernede våtmarkene i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Prosjektet er faktisk i ferd
med å sette Norge på Ramsars liste over nasjoner som bryter konvensjonen. Dårlig
reklame for Ringerike kommune, spør du oss.
Spørsmålet om et fellesprosjekt på deler av E16 og Ringeriksbanen Nord er derfor,
gjennom det som har kommet frem om utsettelser, dyre løsninger for tunnelfremføring og
broer og behov for ny Oslotunnel, nå sterkt aktualisert. Vi i MDG tenker da i første rekke
på mulighetene for et fellesprosjekt med veistrekningen Nymoen-Olum frem til
tilkoblingen over Randselva nær Kistefos. Et videre fellesprosjekt med ny dobbelsporet
Gjøvikbane til Oslo er en annen skål som ikke tas opp her. Men førstnevnte har store
konsekvenser for kommunedelplanen.
Konsekvenser av ny E16 Nymoen -Olum
Ringerike kommune har i sin innstilling gått inn for redusert C, noe som også er SVVs
anbefalning. I kommunestyrebehandlingen foreslo MDG å gå for alternativ B, men
mulighet for A. Vårt standpunkt er da influert av muligheten for å få til en samkjøring av
vei og bane langs traseen, noe som ut fra kurvatur og linjeføring bare kan anbefales ved
disse alternativene. Selvsagt er det også mulig å koble veg og bane sammen først på
Eggemoen om C-alternativet velges.
Statens vegvesen peker på at både B og C kan oppnå samfunnsøkonomisk
plusseffekt i en senere planfase. A har noe større minusnytte, antagelig på grunn av
større anleggskostnader. En fellesløsning med bane via A eller B vil trolig kunne
påvirke dette på en positiv måte.

For ikke-prissatte verdier er korridorene likeverdige – med ulike nyanser. Alternativ B
er bedre enn A når det gjelder landskapsbilde og naturressurser, men dårligere enn A
når det gjelder naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø. I en
oppsummering er korridor B best mht landskapsbilde og naturressurser (før A, så C),
A og B best mht nærmiljø, C best mht naturmangfold. Alternativ A og C er best mht
kulturmiljø. Alternativ C har størst inngrep i dyrka mark.
Utdyping av innspillet med konklusjon
Begrunnelsen for enten alternativ A eller B har vi allerede pekt på over. MDG har vært
i kontakt med jernbaneekspertise som peker på mulig fremføring av en dobbeltsporet
bane, innenfor kravet om 1, 25 % stigning, oppe fra Eggemoen ned over
Nærstadmarka til krysning av E16 rett nord for industriområdet ved Nymoen. Til
sammenligning vil løsningen med fylling og en kort bro på Mælingen som BaneNor, i
strid med egne prinsipper, går inn for, gi hele 2,0 % stigning! Ved Nord-løsningen
videreføres banen parallelt med E16 til krysning av Begna ved Molvald. Herfra føres
dobbeltsporet til ny stasjon for Bergensbanen mellom Veksal og Veien, like nordvest
for dagens E16. Prosjektet tar forresten langt mindre jord enn det Fellesprosjektets
reguleringsplan fører til, og matjorden kan i motsetning til endringene i
Prestmoen/Styggedalområdet reetableres. Også togparkering lar seg løse på
områder, f.eks. på nedre Kilemoen, uten å ta matjord
Dagens stasjon beholdes og blir hovedstasjon for en Inter-City-linje som går over
Jevnaker og så videre i ny tunnel mot Grua og Gjøvikbanen. Den vil klare seg godt med
to spor langs dagens trase. Det blir påkobling og påstigning ved Veksal/Veien stasjon
der IC-linjen fortsetter mot Jevnaker og Oslo på ny dobbeltsporet linje. De nordre
delene av Hønefoss kan bruke dagens ene byspor og gå på IC-banen. IC-tog kan også
starte i Nordre Hønefoss. Godstrafikken føres direkte videre utenom Hønefoss stasjon
og byen. Gamlelinjen kan bli del av et veterantogspor mot Jevnaker. Nevnes bør også
mulighet for en ringbaneløsning der retningen Tyristrand, Hokksund og Drammen
kobles på. Det er i dag usikkert hvordan denne linjens fremtid blir om Fellesprosjektet
realiseres. Med vår løsning går den lysere tider i møte.
Det er mange detaljer om ikke kan ta s opp her. Til slutt vil vi nevne at på Eggemoen, om
alternativet øst eller vest for flystripen velges, anbefales det å senke toglinjen, eventuelt i
kulvert. Det gir fordeler for landskapsbildet og øvrig arealutnyttelse , men også lokalt uttak
av bygningsmateriale. Også høydeforskjellen er tjent med en slik senket løsning. Det
pekes også på muligheten av at toget føres under selve bilbroene – en spennende
konstruksjon. Dette gjelder også bilbroen som er under planlegging ved krysningen av
Randselva. Etter å ha sett på saken står vi i dag nærmest et valg av A -alternativet. Men
grundigere undersøkelser venter på den som kan vente.

Mvh Knut Arild Melbøe og Hilde Marie Steinhovden, MDG Ringerike-Hole

Ringerike Venstres bemerkning til Kommuneplanens arealdel
2018 – 2030, begrenset høring.
Klekken Økogrend.

Ringerike Venstre ønsker at Klekken Økogrend blir tatt inn igjen kommuneplanens
arealdel.
Ringerike venstre skrev i høringsuttalelse, 9 september 2017, til arealplan for Ringerike
om Klekken Økogrend:
-

Østre Berg/Klekken Økogrend.Alternative og miljøriktige bygge- bo-og leveformer
med fokus på miljø er en ønsket utvikling. Det faktum at store deler av arealet skal
være felles tun med parseller for egenmatproduksjon gjør at vi vil støtte
viderebehandling av tiltaket.

Ringerike kommune skriver blant annet på sin nettside:
- Hønefossskal framstå som en kompakt miljøby basert på bærekraftig utvikling
Ringerike Venstre mener Klekken Økogrend er miljøvennlig, bærekraftig og den er
fremtidsrettet noe som ogsåer viktig for Hønefoss.
Vi viser til at det allerede er gitt byggetillatelse til Nerbytunet som ligger i samme
område. Dette mener Ringerike Venstre er et godt argument for at Klekken Økogrend
blir tatt inn igjen i kommuneplanensarealdel.

28 juni 2018
Anette Coucheron
Lokallagsleder
Ringerike Venstre
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Merknad t¡l planarbeid og skatepark

MERKNAD TIL PLANARBEIDET OG SKATEPARK

til stede på <folkemØtet> tidligere i måneden, men hadde ikke anledning på senere
åpent planverksted. På folkemøtet var skatepark et tema, og siden jeg tidligere har sagt noe
om dette, i forbindelse med planer for idrettsparken, kommer her en presisering fra min

Jeg var

side:

for idrettsparken var skateboardrampene planlagt rett inntil bebyggelsen. Det er
uheldig og vil være til stor sjenanse for de nærmeste naboene, så det var en klar holdning fra
beboerne i området mot dette.
I planen

Men parken er stor, og det bør kunne være plass til skateboard der. lkke minst fordi
skateboard nå har blitt en olympisk idrett, og som sådan hører sammen med annen idrett. I
min tidligere uttalelse påviste jeg en lokalisering som ville forstyrre svært lite, men ikke
minst: Skal man gjØre noen for skaterne bør man jo prøve å få til en hall. Med hallvil
skaterne kunne drive sin aktivitet også på vinteren og i dårlig vær, og det bør man kunne skal
det være en idrett. Og man vil da ha løst støy-problematikken en gang for alle.
Så

altså: OK med skateboard i idrettsparken, bare ikke åpent anlegg rett opp i bebyggelsen.

Med hilsen

/l n^ 3^r,^-
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Ringerikekommune- Uttalelsetil begrensethøringav kommuneplanens
arealdelfor perioden2018til 2030
Vi viser til brev av 1. juni 2018 hvor det opplysesom at forslagtil kommuneplanens
arealdel
er lagt ut til en begrensethøring.
Det går frem av oversendelsen
at det er foreslåttå leggeinn en båndleggingssone
i plankartet
med tilhørendebestemmelser
for fellesprosjektetRingeriksbanen/E16
og for Hønefosshvor
det er startetopp arbeidmed områderegulering.
Disseendringenei plankartog bestemmelser
medførerkrav til en ny høring.Videre er bestemmelsene
revidertog konsekvensutredning
og
ROS-analysener endret.
Det er ogsåforeslåttå ta ut flere byggeområderi plankartetfor å imøtekommeinnsigelsene
som ble fremmettil planforslagetved 1. gangshøring.
Fylkesmannenhar i brev av 5. september2017 fremmetinnsigelsetil i alt 15 byggeområder
med blant annetbakgrunni nasjonaleføringer for samordnetareal-og transportplanlegging
og jordverninteresser.
Vi menerdet er positivt at de fleste av disseområdenenå er foreslåtttatt ut og tilbakeført til
LNF-område.
Det er imidlertid tre områdersom vi har fremmetinnsigelsetil somfortsatt er foreslåttsom
nye boligområder.Dette er områdeneB20 og B26 ved Haugsbygdog områdeB6 ved
Trygstad.
Etter en samletvurderingfinner vi grunnlagfor å trekkeinnsigelsenetil dissetre områdene.
Detteer blant annetmedbakgrunni at Ringerikekommunehar foreslåttå ta ut boligområdet
ved Klekken gartneri.Vi haddeen sterkfaglig anbefalingved forrige høringom å ta dette
områdetut av hensyntil jordvernog samordnetareal-og transportplanlegging.
Videre leggervi til grunnat byggeområdeB6 og B26 er av liten størrelsehvor det er
begrensetmed muligheterfor nye boenheter.
Vi vil fortsattsterkt anbefaleat områdeB20 ved Haugsbygdblir tatt ut og videreførtsom
LNF-område.Her er potensialetfor flere boenheterstørre.Områdethar en størrelsepå ca. 45
daa.Selv om det er gangveitil Haugsbygdsentrumog busstilbudtil Hønefoss,menervi dette
er et bilbasertområdesom ikke støtteropp undernasjonalpolitikk om å redusere
klimagassutslippene
og konsentrereutbyggingenfor å byggeopp undermålet om kompakte
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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byer og tettsteder.Utbyggingher vil resulterei at tettstedetHaugsbygdblir utvidet i sørlig
retning og at en størreandelav den framtidige utbyggingeni kommunenblir lagt til
Haugsbygd.
I vår høringsuttalelsehaddevi ogsåen planfagligforutsetningvedrørendemanglende
ivaretakelsepå risiko- og sårbarhetsområdet.
Vi ba om at detteble rettetopp i tråd med planog bygningslovenskrav til vurderingog ivaretakelseav sikkerhetmot flom, skredog annen
naturfare.
I oversendelsen
er det lagt ved en revidertkonsekvensutredning
med ROS-analysefor de nye
byggeområdene.
Videre er det godebestemmelser
for å følge dettevidereopp der hvor det er
avdekketfareområder.Vi menerdetteer løst på en god måte.
Med forutsetningom at planenblir vedtattslik dennå er foreslåtthar vi ikke lengerinnsigelse
til forslaget.
Vi viser til vår tidligere uttalelseav 5. september2017med faglige råd og anbefalingerfor
øvrige forhold i planforslaget.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
avdelingsdirektør

BredeKihle
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Kommuneplanensarealdel revisjon 2017- 2030 Ringerike
kommune - begrensethøring og offentlig ettersyn
Det visestil brev av 1. juni 2018hvor det opplysesom at forslagtil kommuneplanensarealdel
er lagt ut til en begrensethøringmed høringsfrist1. juli 2018.
Det går frem av sakenat det er foreslått å leggeinn en båndleggingssone
i plankartet
med tilhørendebestemmelserfor fellesprosjektetRingeriksbanen/E16
og for Hønefosshvor
det er startet opp arbeid med områderegulering.I tillegg til det, begrensededeler av planen
båndleggingsoner,
fremtidige sykkelveier,samt forslagtil løsningav innsigelser.

Endringenei plankart og bestemmelsermedførerkrav til en ny høring.Konsekvensutredningen
er
revidert, og sendt ut etter at plandokumenteneble lagt ut på offentlig høring.
Forslagettil endringerhar vært drøftet i planforum med Ringerikekommune16.05.2018.I
utgangspunktetskulledet ogsåvært avholdt et planforumsmøtetil for å gjennomgåreviderte og
oppdaterte plandokumenter.Dette møtet ble avlystpå grunn av at Statensvegvesenikke kunne
stille på møtet. Utviklingsavdelingenbeklagerat det ikke var mulig å gjennomføredet planlagte
møtet

Innsigelsefra fylkeskommunen,automatisk fredede kulturminner.
Det er fremmet innsigelsetil områdeneB7 (boligområdeTrygstad)på grunn av konflikt med
automatiskfredet gravfelt og gravhaug,samt kulturmiljø med svært høy verneverdi.I kommunens
saksutredninghar rådmannenkommet fram til følgende:
Områdettilbakeføresi tråd med gjeldendekommuneplan.
Viderefremmer fylkeskommuneninnsigelsetil områdeN2 (næringsområdeved jernbanen

bfk.no
BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks3563
NO-3007Drammen
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Hensmoen)på grunn av konflikt med automatiskfredet fangstanlegg.I saksutredningenhar
rådmannenkommet fram til følgende:De områdenei N2 som berørerkulturminnet tilbakeføresi
tråd med gjeldendekommuneplan.
Fylkesutvalgetfremmet innsigelsetil opprinneligplanforslagpå grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner i planlagtutbyggingsområdeB7 og N2. Innsigelsengikk ut på utilbørlig
skjemmingog direkte konflikt med automatiskfredet gravfelt i B7 og automatiskfredet
fangstanleggi N2. I vedtaketble det gjort klart at innsigelsenville kunnetrekkesdersomvåre
anbefalingerble møtt.
Sakenble diskutert i regionalt planforumden 16.05.2018.Der presisertefylkeskommunenvidere
føringer for hvordankommunenskalkunneimøtekommeinnsigelsen.
Ringerikekommunehar i begrensethøringtrukket ut områdeB7 slik at det ikke lengerer i konflikt
med gravfeltet. Fylkeskommunenmener da at hensynettil automatiskfredet gravfelt dermed er
tilstrekkeligivaretatt og vår innsigelseav 23.08.2017kan derfor trekkesfor dette området.
Når det gjelder områdeN2, ser vi at kommuneni sin e-post av 25.06.2018ønskerå endre
næringsarealetslik at det ikke lengervil værei konflikt med de automatiskfredete
kulturminneverdiene.Fylkeskommunentrekker innsigelsentil dette området under forutsetning
av at plankartet rettes opp i tråd med forslagi e-post av 25.06.2018.Fylkeskommunenber om
bekreftelsepå at dette vil bli gjort.

Merknader fra Kulturminnevern,nyere tids kulturminner
Fylkeskommunenser positivt på at Ringerikekommunehar utarbeidet en egentemautredningom
kulturmiljøer i forbindelsemed planarbeidet.Dette er et godt kunnskapsgrunnlag
for
planarbeidet.Fylkeskommunenser ogsåpositivt på at kommunenvil synliggjørede verneverdige
kulturmiljøenesom er oppført i Kulturminnekompasset:
Regionalplan for kulturminneverni
Buskerud2017-2027(vedtatt 27. april 2017)som hensynssoneri kommuneplanen.Kulturmiljøet
Kjerrateni Åsaer ikke avmerketsom hensynssonei kartet og vi ber kommunenom at det legges
inn som hensynssone.KulturmiljøetVeienog Oppener lagt inn, men kommunenbør rette opp
riktig SOSI-kode
(H570og H730)slik at ikke båndleggingssonen
tar med arealsom ikke fredet.
DelområdetOppener ikke lagt inn som hensynssonei plankartet.KulturmiljøetSteinsslettaNorderhover lagt inn i plankartet som H570,men fylkeskommunenber kommunense til at
avmerkingenfølger avgrensningeni den regionaleplanen.
Riksantikvarenog fylkeskommunenga innspill til formulering av bestemmelserom fredete
bygningerog listeførte kirker i høringsuttalelseni den forrige høringen.Disseforslageneer
vedlagtdette brevet. Vi ber kommunenvurdere å ta disseformuleringeneinn for å synliggjøre
kulturminner av nasjonalverdi bedre i kommuneplanen.Vi ser av de reviderte
planbestemmelsene,at retningslinjenetil hensynssonec) bevaringav kulturmiljø (H570)er
justert. Vi har ingenmerknadertil formuleringene,men savnerretningslinjersom er mer
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spesifikkenår det gjelder tiltak på bygningermed verneverdi.Vi ber kommunenvurdere om noen
av retningslinjenefra forrige høringbør tas inn igjen.

Med vennlighilsen

HåvardHoftun
faglederarkeologi

LarsHovland
rådgiverarkeologi

Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur
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Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
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Ringerike kommune - Merknad til kommuneplanens arealdel 2018- 2030 - Begrenset høring
og offentlig ettersyn.
Viser til mottatt varsel om begrenset høring og offentlig ettersyn.
Det fremgår av saksdokumentene at endringene består av 5 nye høringstemaer, hvorav et av dem
er nye båndleggingssoner i plankartet for ny E16 og Ringeriksbanen. Tilhørende bestemmelser
fastsetter at det i båndleggingssonene ikke tillates tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med
båndleggingen og at aktuell myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk. Dette som et
virkemiddel for å oppnå en raskest mulig utbygging av ny E16 og Ringeriksbanen.
Bane NOR har følgelig ingen merknader til endringene.

Med vennlig hilsen
Peder Oluf Vold
fung. seksjonsleder
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
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Uttalelse til begrensethøringogoffentlig ettersyn av
kommuneplanensarealdel2018–2030for Ringerikekommune
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N-7441 Trondheim
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WEB www.dirmin.no
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Direktoratetfor mineralforvaltningmedBergmesterenfor Svalbard(DMF)visertil
ovennevntesak,datert 1. juni 2018.
Viktigeføringerfor mineralressurseri planarbeidet
I Nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanleggingvedtatt ved kongelig
resolusjon12.juni 2015,heter det at Norgehar store mineralressursersomdet
modernesamfunnetharbehovfor og utvinningkangi grunnlagfor verdiskaping.Den
regionaleogkommunalearealplanleggingen
er viktig for å sikretilgjengelighettil gode
mineralforekomsteri fremtiden, ogfor å ivaretaandremiljø - ogsamfunnshensyn.
Regjeringensforventningertil regionalogkommunalplanlegging:
Fylkeskommunene
ogkommunenesikrertilgjengelighettil gode
mineralforekomsterfor mulig utvinning,avveidmot miljøhensynogandre
samfunnsinteresser.
Behovetfor ogtilgangenpåbyggeråstoffersesi en
regionalsammenheng.
Om planen
Ringerikeharlagt ut kommuneplanentil begrensethøring.Punktenesomhøresangår
blant annetbåndleggingssone
for ny E16og Ringeriksbane,
revidertebestemmelserog
oppdatertkonsekvensutredning
(KU)for nye utbyggingsområder.
KUomfatter fle re
nye områderog utvidelseaveksisterendeområderfor råstoffutvinning.
Uttalelsetil planen
DMFhar gått igjennomde nye områdenemed forslagtil arealbruksendringer.
Planforslagetinneholderforslagtil utvidelseavflere masseuttak,blantannetpå
HensmoenogKilemoen, somer grusforekomstermed nasjonalbetydningsom
ressurser.Forekomstermedmineralskeressursermed nasjonaleller vesentligregional
betydningsomressurserskalivaretasi plan, i følgede nasjonaleforventningene. Forå
påseat det ikke planleggestiltak innenforde viktigsteforekomstenekandet
eksempelvisbenytteshensynssoner
i tråd med plan- og bygningslovens
§ 11-8 ledd c).
DMFanbefalerogsåat kommunentar inn mineralressurser
someget tema i
konsekvensutredningen
til kommuneplanen
. Dette vil kunnebidratil å sikreat nye
områdertil andreformål enn uttak av masserkanklareresmot eventuellekjente
forekomstermedmineralskeressurser.

Merknadertil bestemmelsene
Etableringogutvidelseavmasseuttaker omtalt i bestemmelsene§6.7. DMFer positiv
til at det stilles kravom reguleringsplanfor nye og utvidelseaveksisterendeuttak av
mineralressurser.
Bestemmelsen
sierogsåat volum skalangisved kotehøyde. DMF
menerat reguleringavkotehøydekanmedføreen begrensningfor optimal
ressursutnyttelse
. Dersommasseuttakogmassemottakblir sett i sammenheng
, kan
kotehøyderfor uttak væreen begrensendefaktorfor mulighetentil å ta i mot masser.
Det børderfor vurderesen formuleringsomi størregradleggeropp til bådeen
hensiktsmessig
utnyttelseavressurseneog samtidigleggertil rette for mottakder det
er aktuelt.
I bestemmelsene§ 12.1.1og § 12.1.2leggesdet føringersomskalhindre forurensing
av drikkevann.DMFforventer at det er gjort en vurderingavmuligheteneknyttet til
utnyttelseneavressursenesomblir lagt underhensynssonen.
NordpåKilemoenhar
det tidligere vært tatt ut masserfra Støengrustak.Kilemoensbetydningsomressurs
tilser at eventuelleføringersomhindrer utnyttelsemåbegrunnes. DMFanbefaler
derfor at bestemmelseneformuleresslik at det tashøydefor at det kan finnes
kunnskapsgrunnlag
sommuliggjørsamtidigutnyttelseavgrunnvannoggrusressurser.
Merknadertil nye områderi plan
Hensmoen
DMFmenerutvidelsenavuttaket nord på Hensmoener i tråd med de nasjonale
forventingenetil planleggingenoger en forutsetningfor å eventueltutnytte arealene
til andreformål på sikt. Det er alleredeåpnetuttak ogsåi dennedelen avforekomsten,
og det vil værefordelaktigå videreutvikledette uttaket framforå åpnenye uttak andre
steder.Ressursene
påHensmoener omtalt i Norgesgeologiskeundersøkelses
(NGU)
ressursdatabase
til å ha velegnetemassertil veg- ogbetongformål.
Kilemoen
De sørligedeleneavKilemoener alleredesatt avtil områdefor masseuttak, ogDMF
registrererat kommunenønskerå vernegrunnvannsforekomsten
nord påKilemoen.Vi
forventer at kommunenhargjort en vurderingavmulighetenefor å utnytte ressursene
i områdetsamtidig somdet tasut grunnvann.Reguleringsprosessen
knyttet til
klausuleringssonene
ogStøenmasseuttakpåKilemoenharvært omfattende utredet i
flere omganger,blant anneti Klasuleringsplan
for RingerikevannverkKilemoen,
utarbeidet avAsplanViak.DMFforutsetter at begrunnelsenefor prioriteringene
innenfor forekomstområdettil Kilemoenogsåtar hensyntil ressursenemednasjonal
betydning.
Djupdalsmoen
Utvidelsenavuttaket fra pukkforekomstenved Djupdalsmoen
er etter DMFs
oppfatningi tråd med de nasjonaleforventingene.Desørøstligedeleneavområdet
avsatti plan berørergrusforekomstenDjupalsmoen,de nordvestligedelene
pukkforekomstenDjupdalsmoensteinbrudd.Forekomstene
harlokal betydningsom
byggeråstoffressurser.
Det nye områdetgårogsåbetydeligut overregistrert
forekomst.Utvidelsenmot vestbørbyggepå at det finnes noe kunnskapom
berggrunnen,med estimaterfor volum ogegnethetfor massenesomskaltasut. DMF
leggertil grunnat det er ogsåer foretatt noen strategiskevurderingerfor hvordan
uttaket skalutformesmot omliggendeområderogoverhvor langtid uttaket skal
foregå.Det er søktom driftskonsesjonfor uttaket.
2

Prestemoen
Det er foreslått å sette aven stor del av forekomstenPrestmoentil områdefor
råstoffutvinning.Kommunenharvurdert at kun eksisterendeuttaksområdeskalsettes
av i planen. Forekomstenharlokal betydningsomressurs.Det vil væreuheldigom det
leggesstørrebegrensningeri mulighetenfor en effektiv utnyttelseav ressursenepå
Prestemoen.Dersomkommunenvil tillate fortsatt drift avuttak på Prestemoenbør
det åpnesfor en vissutvidelseavdette uttaket i stedet for at massenesomutnyttes
må kommefra andresteder.Avveiningerknyttet til ny E16,Ringeriksbanen ogandre
tilstøtendearealinteressermådet tashensyntil, men mulighetenfor en optimal
utnyttelse avressurseneog hensiktsmessig
drift avuttaket børogsåværeen del av
dennevurderingen.Uttaketharfått vedtatt konsesjonetter mineralloven.
Områdefor råstoffutvinning– Nesi Ådal
Et eldre masseuttak,ukjent for DMF,er foreslått gjenopptattogutvidet for framtidig
drift. Uttaketligger,avdet vi kanfinne påkart og flybilder, innenforgrusforekomsten
MaurlandsomNGUhar registrertmed lokal betydningsomressurs.Områdetsomskal
settesavtil råstoffutvinningbørseesi sammenhengmedden registrerteforekomsten
og avgrensesmedtankepåområdedet har vært drevet uttak i tidligere og med
eventuelleutvidelsesmuligheter.
DMFminner om krav om drif tskonsesjonetter
mineralloven.
Øvrigeområder
Flerenye områderi planenberørerkjente grusforekomstersomNGUhar vurdert til å
ha liten lokal betydningsomressurser.Dette gjelder:
- Fritidsbebyggelse
Lunde– grusforekomstLunde.
- NæringsområdeRingmoen– grusforekomstRingmoen.
- Boligbebyggelse
Trygstadveien
– grusforekomstTandbergmo
- NæringsområdeButtingsrudcamping– grusforekomstButtingsrud.
Selvom forekomsteneer vurdert til å ha mindre betydningsomressurseri dagens
situasjon, børkommunenforetaen vurderingavbehovetfor disseressursenei
framtida.Dersomressursenebyggesned blir ressurseneutilgjengeligi overskuelig
framtid. Det bør ogsåvurderesom noenavde avsatteområdeneutløserbehovfor
uttak av noe av ressursene for tilretteleggingavtiltakene.Dakanmasseneenten
kommetil nytte ved bruki nye tiltak eller ved at de tas ut og benyttes andresteder.
Boligbebyggelse
Asksentrumberørerundersøkelsesrettigheten
«Ringerike10». Se
https://minit.dirmin.no/kart/ for informasjonom bergrettigheterogrettighetshaver.

Vennlighilsen

DraganaBericSkjøstad

LarsLibach

seksjonsleder

rådgiver

Dokumenteter elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevnesignaturer.
Saksbehandler:LarsLibach
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Postboks1604

3502HØNEFOSS

3007 DRAMMEN

4

Sf::i:iåm:,".
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

MoTTATT -¡luu2018
z

ìpð'
òõâ

m ^l-

q

ã

t'

(ortuÀ
{(o
Åo,
@

L
q

I

Vår dato: 05.07.2018
Vår ref.: 201302299-21
Arkiv:323
Deres dato: 01.06.2018
Deres ref.: 1713927-15

Saksbehandler:

Heidi Mathea Henriksen
22959759|hmh@nve.no

NVEs uttalelse - trekking av innsigelse - Begrenset høring og offentlig
ettersyn - Kommuneplanens arealdet 2018-2030 - Ringerike kommune
NVE trekker innsigelsen til kommuneplanen for Ringerike kommune. Samtidig gir vi kommunen
et sterkt faglig råd om å innarbeide de nye kvikkleiresonene som er fremkommet i forbindelse
med Ringeriksbanen og 816 prosjektet inn i plankartet og bestemmelsene.

Vi viser til brev av 01.06.2018 med begrenset høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel
for Ringerike kommune. Vi viser også til vårt brev av 23.08.2017 der vi hadde innsigelse til
kommuneplanen fordi fare for flom og skred ikke var godt nok vurdert og ivaretatt i planen. I
saksfremlegget er det tydeliggjort at kommunen har imøtekommet våre innsigelser.
Innsigelsen og merknadene var særlig knyttet opp mot vurderinger av fare i konsekvensutredningen og
R0S-analysen. Det var uklart hvilket grunnlag vurderingene var gjort på og det var videre flere områder
der det var kjent potensiell fare som ikke var wrdert.

I planen som ligger ute til offentlig ettersyn er konsekvensutredning og ROS-analysene forbedret. Det
gär nâfrem hvilket grunnlag vurderingene er gjort på, og faren som eventuelt er tilstede er beskevet.
Slik KU og ROS-analysen nå fremstår gir den et godt grunnlag for å videre planarbeid og byggesak.
Det er positivt at kommunen nå har tegnet inn hensynssoner for skredfare i bratt terreng og tilknyttet
bestemmelser med krav om redegjørelse for nødvendige sikringstiltak i tråd med TEK17 $7-3.
Bestemmelsene som omhandler naturfare er nå delt i en generell del og bestemmelser til de enkelte
hensynssonene. Med dette har kommunen Ëtt et godt verkføy til å sikre at fare for flom, erosjon og
skred blir utredet og ivaretatt i videre planbehandling og i byggesak.

NVE har ikke lenger grunnlag for innsigelse

til

kommuneplanen for Ringerike.

Nye kvikkleiresoner

I forbindelse med prosjektet Ringeriksbanen - El6 fra Sandvika til Hønefoss er det kartlagt flere nye
kvikkleiresoner i Ringerike. Vi ser at denne informasjonen har kommet sent i forhold til arbeidet med
kommuneplanen og at kommunen derfor ikke har fått dette med i planen. Ringerike kommune hadde en
pressemelding angående de nye kvikkleiresonene tidligere i vår. I denne pressemeldingen går det frem at
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301OSLO, ïelefon:09575, lnternett:lM.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, ¡.4ajorstuen
0301 0sLo

IVIVA

Bankkonto: 7694 05 08971

i Reg¡onM¡dt.Norge i RegionNord
i Regionsør
i
: Aberssatee
i Konsenssate14-18
i
: å::ï*ä:i*"t
i 7o30TRONDHEI M i 8514NARV|K : 3103TøNSBERG i

Reg¡onVest

Reg¡on øst

Nausrdarsvesen.lB

Vangsve¡en 73

6800FøRDE

2307 HAMAR

Postboks 4223

H

Side 2

Ringerike kommune vil bruke denne informasjonen i det videre planarbeidet. NVE mener det derfor er
viktig å få sonene inn i kommuneplankartet som hensynssoner slik at det blir tydelig hvor disse sonene
er og videre hvilke føringer og hensyn må tas i slike områder. NI VE gir Ringerike kommune et sterkt
faglig rôd om å tegne også de nye kvikkleÍresonene inn i planhartet som hensynssoner og tilknytte
bestemmelscr om vidcrc utrcdning og krav til sikkcrhct til dissc.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup

legionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underslcrift. Det er godkjent i henhold
Vedlegg:

Kopi til:
Fylkesmannen

i Buskerud

til interne rutiner.

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region sør

Wenche Bjertnes / 97073803

1 7/71 830 - 1 0

Deres referanse :

Vår dato :
29.06.201 8

Kommuneplanens arealdel 201 8 - 2030 - Begrenset høring og offentlig
ettersyn
Vi viser til brev vårt brev av 22.08.201 7 vedlagt samordningsbrevet

fra Fylkesmannen datert

08.09.201 7. Nytt planforslag , registrert inn hos oss 04.06.201 8, er sendt oss til ny høring
med frist 01 .07.201 8. Saksbehandler hos SVV har pr mail mottatt en revidert KU. Mailen er
mottatt 1 8.06.201 8. Vi har hatt begrenset med tid til å vurdere dette nye forslaget innenfor
høringsfristen.

Men vurderer det slik at denne ikke endrer våre merknader eller holdninger

til nytt planforslag.
Vi viser til brev fra Kommunene d atert 20.1 2.201 7. Det har vært gjennomført
Kommunen og Vegvesenet, samt regionalt planforumsmøte

møte mellom

om planforslaget og

innsigel sene våre. Vi oppfatter at det fortsatt er spørsmål knyttet til våre innsigelser og
grunnlaget for dem. Vi har derfor valgt å gi en mer omfattende tilbakemelding

enn vi

normalt gjør.
Nedenfor følger våre merknader til det nye planforslaget.

Konsekvensutredning en
Sitat fra kapitel 2.1 .2 planforslagets KU: «Planforslaget med konsekvensutredning skal være

tilpasset plannivået, være beslutningsrelevant og basere seg på foreliggende kunnskap. I
tråd med forskrift om konsekvensutredning skal planer som har vesentlig virkning
konsekvensutredes, og dermed er det o gså planforslagets vesentlige konsekvenser som skal
utredes. Kommuneplanens arealdel har ikke til hensikt å beskrive konkret løsninger for
detaljutforming og effektene av disse.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Vi har ikke tatt stilling til de ulike utbyggingsområdene

begrunnet i våre merknader ovenfor

til manglende KU for vårt fagområde.

Konklusjon
Vi viser til ovenstående merknader. Vi kan ikke se at det nye planforslaget imøtekommer
behov for dokumentasjon/vurderinger.
utredningsansvarlig.

Det er Kommunen som er forslagsstiller

vårt

og

Selv om det i nytt KU- forslag, o versendt 1 8/6/201 8 i høringsperioden,

nå er oppgitt noe mer ÅDT - tall og pekt på noen tiltak som kan være nødvendig, er det
likevel mangler som gjør at vi må opprettholde
manglende rekkefølgebestemmelser

innsigelsen begrunnet i manglende KU og

om gjennomfør ing av tiltak før utbygging kan skje. Vi

har gått igjennom plankartet og viser til merknader ovenfor. Nødvendige opplysninger i
plankartet om blant annet adkomstveier.
Vi viser også til tidligere uttale i forbindelse med første gangs offentlig ettersyn. Begrunnet i
manglende KU tar vi ikke stilling til de ulike utbyggingsområdene.
før kommunal egengodkjenning

Vi må forutsette ny uttale

av planen.

Vegavdeling Buskerud
Med hilsen

Rolf - Helge Grønås
avdelingsdirektør

Anders Olav Hagerup
seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Buskerud fylkeskommune,

Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN

Fra: Tove Frøvoll Thoresen[tt832@kirken.no]
Til: Katrine Kammerud[Katrine.Kammerud@ringerike.kommune.no]
Kopi: Tunsberg-bdr [tunsberg.bdr@kirken.no];
Kirkeverge[kirkeverge@ringerike.kommune.no]
Sendt: 16.07.201815:36:07
Emne: Ringerikekommune- Kommuneplanens
arealdel- begrensethøring
Vedlegg: image001.jpg
Hei!
Visertil telefonsamtale.
Ut fra våre tidligere tilbakemeldingerog de innlagteendringenedu signaliserte,kan vi ikke se at de kirkeligeinteresseneberørespå en slik måte at vi
kommer med innspill til dennedelen av arealplanen.
Vi ber om at korrekt adresseleggesinn på saken/registeret.Postmottak:tunsberg.bdr@kirken.noOrganisasjonsnummer:
818 066 872. Postadresse:
Tunsbergbispedømme,postboks10 Kaldnes,3119Tønsberg.

Med vennlighilsen

Tove Frøvoll Thoresen
Administrasjonssjef
Tunsbergbispedømme
www.kirken.no/tunsberg
Telefon:33354300/ -321

From: KatrineKammerud[mailto:Katrine.Kammerud@ringerike.kommune.no]
Sent: Monday,June25, 20182:30 PM
To: Tunsberg-bdr <tunsberg.bdr@kirken.no>
Subject:Ringerikekommune- Kommuneplanensarealdel- begrensethøring

Hei, dette varseletble sendt ut 1. juni, men kom i retur da den ble sendt til ugyldigadresse.Denble sendt til sammeadresseforrige høring. Høringsfristen
er 1. juli. Hvisdere har behovfor utvidet høringsfrist,hører vi fra dere.
Merk! Det er kun innspill til de foreslåtte endringenesom vil bli vurdert i denne høringsrunden.Innspill som ikke har direkte sammenhengmed de
foreslåtte endringene,vil ikke bli behandlet.
Dokumentenefinner dere her; http://www.ringvirkninger.com/arealplaner/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel-2018-2030-begrenset-horingoffentlig -ettersyn/

Med hilsen
Katrine Kammerud
------------------------Arealplanlegger,areal- og byplan
Ringerikekommune
Mobil (+47)47 63 83 20
Sentralbord(+47)32 11 74 00
NB! Nå er vi på plassi nye lokaler i Fossveien9!

Dennee-postener kun beregnetfor den personenden er rettet til og kan inneholdefortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagtinformasjon.
Vennligstslett dennee-postenog eventuellevedleggsnarestdersomdu har mottatt e-postenved en feil og gi beskjedtil avsenderom feilen. Brukog
videreformidlingav feilsendte-post og vedleggeter ikke till att.

RINGERIKE KOMMUNE
Utbygging

RingerikeKommuneMiljø og Areal
Postboks123 Sentrum
Oslovn.1, 3511Hønefoss
3502 HØNEFOSS
Saksnr.
17/3927-22

Løpenr.
23087/18

Arkivkode
140

Deresref.

Dato
25.06.2018

Svar - Kommuneplanensarealdel revisjon 2017- 2030
Offentlig ettersyn
Det visestil brev vedrørendebegrensethøringog offentlig ettersyndatert01.06.2018med
høringsfrist01.07.2018.
Teknisk forvaltning og Utbygginghar følgendemerknader/ kommentarertil høringsbrevet.
Revidertekommuneplanbestemmelser:
§3 Utbyggingsavtale(pbl.§11-9 nr.2 jf. §17-2
Det er fattet to kommunestyrevedtak
vedrørendeutbyggingsavtaleri Ringerikekommune.
Sak 170/06Vedtakom bruk av utbyggingsavtaleri Ringerikekommune.
Sak 6/07 Prinsippvedtakom bruk av utbyggingsavtalerRingerikekommune.
Beggesakerangir at utbyggingsavtaleskal brukesnår kommunenskal overtateknisk
infrastruktur.(vedtakspunkt2. i beggesaker)
Avsnitt nr.1 bør endrestil: Når kommunenskal overtatekniskinfrastrukturskal
utbyggingsavtalemellom utbyggerog kommunenbenyttes.
§ 5.6 Overvann.
Det er underutarbeidelseretningslinjerfor overvannsom skal gjeldefor Ringerikekommune.
Dettearbeideter bestilt gjennomprosjektetfor områdeplan for sentrum.
I denneparagrafenbør det henvisestil denne.Setningenom at «overvannskal håndteresåpent
og utnyttessom ressurs»må tasut. Det er mangegodeløsningersomkan benyttesog
overvannshåndtering
og løsningermå tilpassestopografi og sesi sammenheng
medannen
bebyggelse.
Tekstforslag:
«Overvannskal håndtereslokalt og i henholdtil Ringerikekommunesretningslinjer for
overvann.Vedreguleringskal det utarbeidesen plan for fordrøyningog
overvannshåndtering.
»

Postboks123, 3502 Hønefoss
Tlf : 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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§5,7 Teknisk inf rastruktur
Følgendesuppleringav tekstønskestatt med:
«Det skal være10 m fra senterlinjevei til nærmestefastekonstruksjon(bygning)»
Der nyebygningerplanleggesoppførtover kommunalteknisk
infrastruktur, somf.eks.
hovedledningerfor vann og avløp skal disseleggesom vederlagsfrittfor kommunen»
Bestemmelsr
Med hilsen
JosteinNybråten
enhetsleder
JosteinNybråten
enhetsleder
jostein.nybraten@ringerike.kommune.no

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentog sendesutenunderskrift

Kopi:
Vedlegg:

RINGERIKEKOMMUNE
Utbygging

RingerikekommuneMiljø og areal
Serviceboks123
3502 HØNEFOSS
Saksnr.
17/3927-31

Løpenr.
24025/18

Arkivkode
140

Deresref.

Dato
29.06.2018

Svar - Kommuneplanensarealdel revisjon 2017- 2030
Innspill til høring
Det visestil høringsdokumenter
vedrørendekommuneplanens
arealdelrevisjon210147-2030.
TekniskforvaltningVPI/VAR og Utbygginghar følgendemerknader/ innspilltil dette.
§3 Utbyggingsavtale
(pbl. §11-9 nr.2 jf . §7-2
Kommunenhar to kommunestyrevedtakpå bruk av utbyggingsavtaler.
Sak 170/06(arkivsak06/1935-4) Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler
i Ringerikekommune
(behandleti kommunestyret14.12.2006)
Sak 6/07 (arkivsak06/01935-7) Prinsippvedtakom bruk av utbyggingsavtaler
i Ringerike
kommune.(behandleti kommunestyret15.02.2007)
I vedtakspunktnr. 1 og nr.2 i beggesakersåstår det:
«1. … utbyggingsavtaler
kan benyttesover helekommunen»
«2. Der kommunenovertartekniskinfrastrukturskal utbyggingsavtaler
benyttes»
Tekst i §3 bør derfor endres/skrives
om.
§5.6 Overvann
Overvanner et nytt punkt somer kommetinn.
Setningenom «overvannskal håndtereslokal, og innenforhver enkelplanavgrensning.
Overvannskal håndteresåpentog utnyttes somressurs»må skrivesom.
Det er underutarbeidelseretningslinjerfor overvannshåndtering
i Ringerikekommunesomvil
vurdereulike løsningersomvil væregodkjenti Ringerikekommune.
At overvannskal kunnehåndteresåpentvil ikke væremulig i alle utbyggingsprosjekt.
Man ønskerfølgendetekst inn i stedet:
«Overvannskal håndtereslokalt og innenfor hvert enkeltplanområde.Naturlige flomveier
skal bevaresog man bør unngåbruk av offentligeveiarealersomflomveier.Vedregulering

Postboks123, 3502 Hønefoss
Tlf : 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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skal det utarbeidesplan og bestemmelser
for fordrøyningog overvannshåndtering
i samarbeid
medRingerikekommunetekniskforvaltning.»
§5.7 Tekniskinfrastruktur
Vi gjerneha md følgendetilleggstekst.
«Der nyebygningerplanleggesoppført over kommunaltekniskinfrastruktur, somf.eks.
hovedledningerfor vannog avløpskal disseleggesom av utbyggerfor utbyggerskostnad.»
«Det skal væreminimum10 m avstandtil bygningerfra senterlinjevei for kommunaleveier»
Bestemmelsertil arealformål
§1.6.6Parkering
Det må holdeå henvisetil enhvertids gjeldende«Forskriftom parkering,Ringerikekommune,
Buskerud».
Tekst ellersi avsnitteter ikke i samsvarmedp-forskriften. Dennerevidereshvert år og det vil
værehensiktsmessig
å visetil dennei denneparagrafen.
§6.2.2Infrastruktur
Litt uklar tekst, tekst foreslåsendrettil:
«Fritidsbolig medinnlagt vann plikter å tilkoblestil offentlig avløp der detteforeligger.
Innenfor byggeområderhvor infrastruktur somstrøm,tele og fiber leggesfrem eller endres
skal detteleggessomjordkabler.»

Med hilsen
JosteinNybråten
enhetsleder
JosteinNybråten
enhetsleder
jostein.nybraten@ringerike.kommune.no

Dettedokumentet
er elektroniskgodkjentog sendesutenunderskrift

Kopi:
Vedlegg:

Miljø Rett §112
Org. nr. 917 228 108

MiljøRett §112
Nadderudveien 149B
1359 EIKSMARKA
e-post: post@miljorett.no
Vår dato: 01.07.2018
Ringerike Kommune
Areal og Plan
Postboks
3501 HØNEFOSS
e-post: postmottak@ringerike.kommune.no
Et innspill fra foreningen Miljørett §112 til Ringerikekommunes
arbeid med arealdelerog byplanen for Hønefosssentrum og omland
Tankerom jernbaneløsningerog trafikkavviklingfor Hønefosssentrumog omegn

Bakgrunn
Vi i foreningen MiljøRett §112 har i lengre tid nå engasjert oss for å finne frem til
bedre alternativ for Ringeriksbanen Sør om Sandvika/Kroksund og veistrekningen fra
Høgkastet til Ve-rundkjøringen utenfor Hønefoss, det såkalte Fellesprosjektet
Ringeriksbanen/E16, ut i fra et bredt klima og miljøengasjement.
Civitas AS og Logistikkutvikling AS har på oppdrag fra MiljøRett §112 utarbeidet en
rapport over relevante samfunnsmål som sammenligner Ringeriksbanen Syd med
Ringeriksbanen Nord. Rapporten er basert på reisetider, investeringsomfang,
markedsgrunnlag for persontrafikken, godstransport på bane og ikke prissatte
virkninger med en kommende dobbeltsporet Gjøvikbane. Rapporten har fått navnet
«Ringeriksbanen over Jevnaker» (publi sert: 23.2.2017) og kan lastes ned på vår
hjemmeside www.miljorett.no , jmfr. høringsinnspill E16 Nymoen-Eggemoen-(Olum).
En Ringeriksbane Nord-trase Oslo Nord - Nittedal i samkjøring med en kommende
dobbeltsporet Gjøvikbane, kan avgreines mellom Harestua og Grua for fremføring i
tunnel over til Jevnakerområdet. Konseptet vil gi samme reisetid Hønefoss – Oslo
som en Ringeriksbane Syd og gir Bergen sbanen den samme betydelige reduksjon
av reisetid Oslo – Bergen som Ringeriksbanen (BB) Syd om Sandvika . Jevnakerområdet innlemmes også da i et effektivt Inter-Citynettverk mot Oslo fra nord-øst.
Resultatene fra vårt arbeid så langt har også avdekket at d et finnes en reell mulighet
for å samkjøre en Ringeriksbane Nord sammen med ny E16 veistrekningen Olum (Eggemoen)-Nymoen som er under planlegging, da med en oppgradert
jernbanestrekning fra Jevnaker med avgreining i en ny jernbanetrase som krysser på
felles bro med den nye E16 korridoren over Randselva inn på Eggemoplatået og
videre følger en av E16-korridorene ned til området mellom Nymoen og Risesletta. Vi
har derfor til høringen for kommunedelplanen for den nye E16 -veistrekningen
Nymoen-(Eggemoen)-Olum, levert et innspill som mer detaljert beskriver tankene
over her, se videre informasjon i høringsspillet som er vedlagt dette innspillet.
Ringeriksbanen Nord gir flere nye og bedre muligheter for Hønefoss

Som det fremgår av høringsinnspillet, ser vi nå at det fra Nymoen finnes en reell
mulighet for at jernbanen kan føres videre inn til Hønefoss parallelt med vestsiden av
eksisterende E16 inn til området mellom Hallumsdalen -Veksal-Ve-Veien. Dermed
åpner det seg andre og trolig bedre muligheter for hvordan utfordringene i og rundt
Hønefoss kan løses og også gi nye muligheter for løsninger som vil være mer
arealbesparende.
Potensialet vil bli stort for å gi en mer effektiv trafikkavvikling for vei og bane inn og ut
av Hønefoss, inkl. effektuering av Bergensbane ns persontrafikk (egen stasjon),
lokal/regiontog for øvrig og gjennomgående godstrafikk på Randsfjordbanen fra
Hokksund og gjennomgående gods vestover på Bergensbanen.
Ideer om Inter -Cit y stoppesteder for Hønefoss
Vårt høringsinnspill til E16 beskriver en ekstra stasjon for Inter -City(IC) og
Bergensbanen ved Veien/Veksal (heretter benevnt som en ny , mulig; «Veksal
stasjon») og et ekstra stoppested for Inter -City omtrent ved Tolpinrud . Tanken er da
at Inter-Citytog først stopper på Veksal stasjon ved inngang fra Oslo, for å slippe av
og eventuelt ta på passasjerer, videre tar så IC -toget runden om Tolpinrud og
Hønefoss for å slippe av og ta på passasjerer før retur til Oslo på motsatt side av
dobbeltspor ut nordover fra Veksal stasjon. Her får en da vurdere om det er behov for
både inngående og utgående stopp på Veksal stasjon ved runden Inter-City-togene
tar inn til og ut fra Hønefoss sentrumsområdet.
Gjennomgående ekspresstog og godstog til/fra Bergen ledes igjennom/utenom
Veksal stasjon inn/ut fra eksisterende spor mot Hallingdal, kobles mot
Ringeriksbanen Nord/Inter-City hovedsporet inn til Oslo.
Også mulig kulvert ved Follum under jorder Follum Gård for banen inn fra
Eggemoen for å spare matjord og dempe støy.
Gjennomgående spor for Bergensbanen legges i slak sving inn mot Veksal.
Ny stasjon for Bergensbanen og IC -stopp Ve-Veien-Veksal-Hallumsdalen.
Ideene krever selvsagt ideelle løsninger for dobbe ltspor, gjennomgangsspor,
sporveksler og planfrie løsninger for kryssende traseer i for eksempel
ringbaneløsningene. Det er og naturlig at avvikling av sentrumsnær togtrafikk foregår
i tilpassede hastighetssoner i Hønefossområdet.
Tanker om bruk av gamle spor som interne -linjer
Det synes klart at en stor utfordring i arbeidet med byplanen i Hønefoss er å etablere
gode, effektive og miljøvennlige transportløsninger for folks forflytning internt i byen
og ut og inn i fra bydeler og bygdene rundt. Kjernen i dette innspillet er at løsningen
Ringeriksbanen Nord også frigjør en deler av eksisterende jernbanestrekning mellom
Jevnaker og Hønefoss for dagens togtrafikk. Vi ser at frigjøringen av det gamle spor
og tilpasning til et nytt toglinjenett i et større byområde åpner for muligheten til å
etablere et banesystem for intern transport i Hønefossområdet.
Rett planlagt og tilpasset øvrige linjer og trafikk, kan et slikt linjenett avhjelpe dagens
overbelastede veinett i Hønefoss bysentrum. Etabler nye/gamle/egnede stoppested,
langs eksisterende toglinjer som omkranser Hønefoss fra gammelt av . Se både på de
som er i bruk og de som er nedlagte.
I tillegg kan en se på mulighetene for å legge spor til Hvervenkastet og etablere en
endestasjon der oppe. Denne traseen kan utgå fra Randsfjordbanen ved Styggedal

og legges i en egnet trase østover som krysser over Storelva ved Monserud og
legges inn til en egnet plass for en mulig endestasjon inne på Hvervenmoen.
Mulige stoppesteder for det interne linjenettet vil da bli følgende:
Hønefoss stasjon
Tolpinrud IC-stopp
Hvervenkastet
Veksal stasjon
Hvalsmoen stasjon
Hønengata stopp
Ankersgata stopp
Follum/Begna
Hensmoen
Eggemoen
Mulige akser for det samme linjenettet kan da utgjøre:
1. Hvalsmoen-Hønengata-Ankersgata-Hønefoss st-Tolpinrud-Hvervenkastet.
2. Jevnaker-Eggemoen-Hen-Follum-Hønefoss st-Tolpinrud-videre til
Hvervenkastet eller Veksal
3. Veksal-Hønefoss-Tolpinrud-Hvervenkastet
4. Veksal-Hønefoss-Ankersgata-Hønengata-Hvalsmoen
5. Hvalsmoen-Hønengata-Ankersgata-Hønefoss-Follum/Begna-Hen-EggemoenJevnaker
Alle disse aksene vil dermed kunne mate inn et stort antall passasjerer inn til de tre
foreslåtte IC-stoppestedene i Hønefoss og vil dermed øke passasjergrunnlaget
vesentlig for Inter-Citybanen mellom Hønefoss-Jevnaker-Nittedal-Oslo (inkl.
Bergensbanens forkortelse).
Oppgraderingen av veinettet i Hønefoss by vil bli meget kostbart og vanskelig å løse;
er det da bedre anvendte penger å heller se på løsningene som vi her skisserer; skal
vi våge å kalle det en «bybane»?
Muligheter for lokal og regiontog
Vårt forslag åpner også i stor grad for en effektiv ringbaneløsning; Oslo-NittedalHønefoss-Hokksund-Drammen-Sandvika -Oslo og mulig kobling mot Kongsberg.
Da oppstår samfunnsnyttige synergieffekter for gods og passasjertrafikk med lokal og
regiontog på toglinjenettet; Drammen - Vikersund – Drolsum - Tyristrand - Nakkerud Hokksund - Sokna - Veme - Heggen - Hallingdal osv.
Godstogtrafikk og håndtering
Godstrafikk for Randsfjordbanen og Bergensbanen oppnår med vårt forslag effektive
spor og traseløsninger som leder gjennomgangstrafikken utenom bykjernen i
Hønefoss. Godstrafikk ledes da i akser inn fra Drammen via Randsfjordbanen og
Oslo med Gjøvikregionen og Vestlandet som utgang.
Avvikling av tømmertransporter ut fra/inn til Ringerike vil også bedre ivaretas , uten å
direkte berøre Hønefoss stasjon. Toglinja ut fra Follum kan man, med å bygge et
nytt, kort togspor koblet opp i utgående retning mot skjæringa, lede gods og
tømmertrafikk direkte ut på hovednettet.

Vegnettet i og rundt Hønefoss
Veinett E16 og lokalveier tilpasses for øvrig til jernbanens stoppesteder, kurvatur,
linjeføring, plan og sporveksler. E16 sine veibaner og ramper må tilpasses jernbane
for Inter-Citynettet/Bergensbanen og intern/lokal/regiontog. Kan sideeffekten her bli
et redusert behov for oppgradering og utvidelse av innfartsveiene til Hønefoss
bysentrum?
Samferdselshistorisk senter, historisk stasjon med turist og museumsbane
En Ringeriksbane Nord-løsning, med ny hovedlinjeinnføring og ekstra stasjon, vil
kunne gi flere positive og viktige sideeffekter for Hønefoss by, effekter som:
En mindre omfattende utbygging av Hønefoss stasjon, som da kan bevares
historisk intakt sammen med unik jernbanebro i stein over Hønefossen og kan
heller med dette som fokus, gjennomgå en enklere Inter -City tilpasning
Turistattraksjonen Samferdselshistorisk Senter kan beholdes på stasjonen
Etablering av turist og museumsbane fra Hønefoss stasjon til f.eks. Hen og
Eggemoen, eller til Hvalsmoen, Kistefos, Hadeland Glassverk og Jevnaker i
samarbeid med Samferdselshistorisk senter og Jernbanemuseum/NSB
Ulemper/fordeler /løsninger/m uligheter
For Fellesprosjektet planlagt fylling ved Hallumsdalen/Heradsbygda kan
opprettholdes eller flyttes til hjelp for nytt stasjonsområde ved Veksal/Veien.
Løsningen kan nå gi flere muligheter for togparkeringer som ikke berører
boområder like sterkt som planene for togparkeringen ved Tolpinrud. For
eksempel Eggemoen, Follum/Molvald, Heradsbygda/Heggen (langs BB)
Hønefoss stasjon tilpasses IC, Regiontog, Lokaltog etc.
Dobbeltspor sporveksler planfri kryssing
Kan en her klare seg med kun to spor i skjæringa ved Hønefoss stasjon
Åpner for mulig arealer, utenom matjord og boområder, for etablering av
parkering for IC-togsett
Interntrafikken i Hønefoss vil også kunne avhjelpes på en god måte og
berøring av sentrum og stasjon med tanke på toglinjeinfrastruk tur og
tilhørende inngrep vil også bli betydelig redusert
Veinett E16 og lokalveier tilpasses for øvrig til jernbanens stoppesteder,
kurvatur, linjeføring, plan og sporveksler
Dobbeltspor i alle linjer og veksler inne i bykjernen og IC ut mot Grua.
Ringløsning for IC og BB inn på Hønefoss(HFS) stasjon
Løsningen kan nå gi flere muligheter for togparkering som ikke berører
boområder like sterkt som planene for togparkeringen ved Tolpinrud. For
eksempel Eggemoen, Follum/Molvald, Heradsbygda/Heggen (lan gs BB)
Veinett E16 og lokalveier tilpasses for øvrig til jernbanens stoppesteder,
kurvatur, linjeføring, plan og sporveksler
Hønefoss stasjon tilpasses IC, Regiontog, Lokaltog etc.
Ny stasjon (Veksal stasjon)mellom Veien -Veksal-Ve-Hallumsdalen for
Bergensbanen(BB) og Inter-City(IC)
Fordeler med stoppesteder på Veksal st., Tolpinrud st. og Hønefoss st.
Molvald/Begna/Follum/Hallumsdalen/Hønefoss sentrum/
Hønengata/Hvervenkastet/Tolpinrud/Styggedal /Veien/Veksal/Ve/Heradsbygda
Reduserte parkeringsbehov for reis ende ved tre IC-stopp i Hønefoss
Ved å forholde seg til realiteter hva angår befolkningstall og reell vekst, kan
man klare seg med enklere planer som gir reduserte utbyggingskostnader

Mindre forbruk av verdifull matjord. Stort potensiale for miljøvennlige
transportløsninger i Hønefoss bysentrum
Bedret samfunnssikkerhet med tanke på flomfare, ras, skred og grunnbrudd
Ivaretagelse av store ikke prissatte verdier mtp. klima, miljø, natur og vassdrag
Et redusert behov for bruk av ikke fornybare naturressurser
Bedret vannkvalitet i Storelva, Steinsfjorden og i drikkevannskilden Tyrifjorden
Konklusjon
Arbeidet med byplanen for Hønefoss har pågått i mange år, den tyder på å være en
hard nøtt å knekke. Til tross for at en synes å være langt unna en funksjonell løsning,
foregår det parallell utbygging i bysentrum uten at de viktigste ferdselsårene inn og ut
av eller gjennom byen er kommet på plass. Det er ingen tvil om at det vil føre til
betydelige kostnader å få på plass vei og gateinfrastrukturen den dagen byp lanen
konkluderer med hvilken total løsning en skal gå for.
Planene for en Ringeriksbane Syd sammen med eventuell ny E16, det såkalte
Fellesprosjekt, ser heller ikke ut til å lette arbeidet Ringerike kommune står ovenfor.
Vi er av den oppfatning at innspillet over her er positivt på flere måter for den
utfordrende byplanen i Hønefoss og på god vei beviser at Ringerike kommune og
Hønefoss by vil ha en mye større nytte og positiv total berøring av en Ringeriksbane
Nord med ny trase ført inn fra Eggemoen lan gs E16, til en mulig ny stasjon ved
Veksal og videre til Hønefoss st., via et mulig ekstra IC stopp på Tolpinrud og ut igjen
tilbake til Oslo.
Innholdet i det vi legger frem her er basert på prinsipper, tankerekker og muligheter
som på ingen måte må oppfattes som en komplett løsning, til det er det for mange
hensyn å ta til at vi kan ha den fulle oversikten. Vi håper allikevel at vårt innspill ka n
gi planleggere og andre involverte noen aha- opplevelser i hvilket potensial det ligger
i å ta inn over seg alternative løsninger og muligheter.
Alternativet Ringeriksbanen Nord innehar også store muligheter for pendling til
arbeidsmarkeder som finnes langs linjenettet fra Hønefoss om Jevnaker og Nittedal
og inn via Oslo øst. Er mulighetene her godt nok kartlagt opp imot hva en oppnår via
en Ringeriksbane Syd som uansett vil oppleve stor konkurranse fra veibasert
pendling mot arbeidsmarkedene i Sandvika/Asker/Bærum.
Med BaneNOR og Jernbanedirektoratet sitt ønske om utsettelse av også
Ringeriksbanen/E16/Fellesprosjektet, er det all grunn til å jobbe videre med
alternativer hvis dagens planer skulle vise seg å bli for kostbare og vanskelige å
gjennomføre.
Med vennlig hilsen
Torbjørn Endal
Leder

Ingeborg Bech
Nestleder

Jørn Hanssen
styremedlem

Vedlegg:
1. Miljørett §112 innspill til høring E16 Nymoen-Eggemoen-(Ol um)
2. Skisser fra MiljøRett §112, vedlegg innspill, se vedlegg pkt. 1.
Se også www.miljorett.no for Civitas-rapporten: «Ringeriksbanen over Jevnaker»
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MiljøRett §112 sitt innspill til E16 Olum -Nymoen høring, merket med : 16/28107
Innspill til høring for kommunedelplanen for veistrekningen Eggemoen-Nymoen, lagt
ut til offentlig ettersyn i perioden 14.02.2018-04.05.2018, med høringsfrist 04.05.2018
Bakgrunn
Vi i foreningen MiljøRett §112 har i lengre tid engasjert oss for å finne frem til bedre
alternativ for Ringeriksbanen Syd om Sandvika/Kroksund og veistrekningen fra
Høgkastet til Ve-rundkjøringen utenfor Hønefoss, det såkalte Fellesprosjektet
Ringeriksbanen / E16. Vårt innspill her springer ut i fra et bredt klima og
miljøengasjement.
Civitas AS og Logistikkutvikling AS har på oppdrag fra MiljøRett §112 utarbeidet en
rapport over relevante samfunnsmål som sammenligner Ringeriksbanen Syd med
Ringeriksbanen Nord. Rapporten er basert på reisetider, investeringsomfang,
markedsgrunnlag for persontrafikken, godstransport på bane og ikke-prissatte
virkninger med en kommende dobbeltsporet Gjøvikbane. Rapporten har fått navnet
«Ringeriksbanen over Jevnaker» (publisert: 23.2.2017) og kan lastes ned på vår
hjemmeside www.miljorett.no , eller se vedlegg.
Vårt alternativ peker på en avgreining i mellom Harestua og Grua i tunnel over til
Jevnakerområdet. Fra vårt utgangspunkt er det naturlig å etterspørre hvorfor de t ikke
er vurdert en samkjøring / et delvis fellesprosjekt for E16 (Olum-Eggemoen-Nymoen)
sammen med deler av strekningen for en mulig Ringeriksbane Nord.
Innspillet vårt vil videre avdekke at arbeidet med valg av korridor har vært mangelfull
og i for sterk grad tilpasset og fokusert på en Ringeriksbane Syd -løsning.

Alternativ samkjøring i nærmere detalj
Vår Ringeriksbane Nord-løsning baserer seg på fremføring av en dobbeltsporet trase
i jernbanetunnel fra Grua / Harestua frem til Jevnaker.
Strekningen for en videre dobbeltsporet jernbane fra Jevnaker til krysningsområdet
av Randselva ved Kistefos kan utbedres i eksisterende trase eller en kan velge en
mer direkte trase lenger inn i terrenget. Derifra har vi har vurdert veiprosjektets
skisser og tegningsgrunnlag for de tre foreliggende korridoralternativer, A, B og C
og kommet frem til at vi vil spille inn følgende tanker og forslag for en samkjøring
med en ny dobbeltsporet jernbane fra Jevnaker til Hønefoss byområde.
Slik vi ser det, synes alternativ A og B for veien å være egnet for en felles
samkjøring, inkludert kryssing av Randselva og videre over Eggemoen, for deretter å
krysse Nærstadmarka på bruer ned til E16-området mellom Nymoen og Risesletta.
Gitt av krav til kurvatur og linjeføring på jernbane, anser vi ikke alternativ C som
aktuell for noen felles fremføring, men i det området finnes et gammelt jernbanespor
mellom Eggemoen og Hensmoen som muligens kan gjenbrukes for tilpasset
godshåndtering i området. Det er også andre muligheter for fremføring av jernbane
inn på Eggemoen fra Jevnaker, men der synes utfordringene å være større og mer
omfattende enn løsningene vi foreslår her i dette innspillet.
Vi har konferert med ekstern jernbaneekspertise og gjort en enkel teoretisk vurdering
ut i fra tilgjengelig informasjon om terrenghøyder og avstander i området, gitt av krav
til stigning/fall på 1,25% for en jernbanestrekning i Norge. Basert på dette er det
ønskelig med en trase over Eggemoen lagt på det lavest mulig nivå. Andre
vurderinger og konklusjoner i dette innspillet er basert på kunnskapsutveksling innad
i styret, blant medlemmer og innspill fra våre øvrige støttespillere.
Begge våre to alternativer for samkjøring har samme sted for oppstart/avgreining der
ny E16 krysser Randselva fra østsiden av elva med videre fremføring over til
Eggemoplatået.
Jernbane tilpasset vei, alternativ A
Her anser vi det som mulig å bygge en felles bruløsning for både vei og jernbane
over Randselva. Jernbanen må da svinge av fra eksisterende trase og inn på
bruløsning for fremføring inn på Eggemoplatået. Broen kan da med fordel bygges i to
plan, med veien over jernbanen for å imøtekomme høydeforskjeller. For ytterligere å
komme i mål med høydeforskjellene ser vi det som naturlig at en vurderer å legge
jernbanen i kulvert over Eggemoen, da gjerne minimum 10 meter under
gjennomsnittlig terrenghøyde inne på mo en.
Hvis veien her legges over jernbanen, vil den ikke ha noen ytterligere innvirkning på
det ferdige korridorinngrepets bredde i landskapet. Ut i fra terrengets beskaffenhet
ved rullebane sør/vest, må det tilpasses i rett anlagte terrasser der korridoren forlater
platået i bruløsningen ut over Nærstadmarka, der veien igjen plasseres over
jernbanen. Nedstigning fra Eggemoplatået for korridor A går deretter i bru(er) over
ravineområdet Nærstadmarka. Her ser vi det som formålstjenlig å konstruere bruer i
to plan, igjen med veien øverst og banen under. Utgangen fra terrasse/platå ut i
ravinedalen kan her med fordel over en lengre strekning senkes med ytterligere fem

meter for å oppnå riktig linjeføring i det gjeldende terreng. Jernbane i dagsone kan
selvsagt også utredes og tilpasses en parallell fremføring med ny vei.
Jernbane tilpasset vei, alternativ B
Her bruker vi samme felles bruløsning, som i alternativ A, en felles bruløsning for
både vei og jernbane over Randselva. Jernbanen må da svinge av fra eksisterende
trase og inn på brua for fremføring inn på Eggemoplatået. Broen bygges i to plan,
med veien over jernbanen. For å komme i mål med høydeforskjellene ser vi det som
naturlig at jernbanen legges i kulvert over Eggemoen, da minimum 10 meter under
gjennomsnittlig terrenghøyde inne på moen.
Hvis veien også her legges over jernbanen, vil løsningen ikke ha noen ytterligere
innvirkning på det ferdige korridorinngrepets bredde i landskapet. Ut fra terrengets
beskaffenhet ved enden av rullebanen i nord/øst, så legges jernbanen i tilpasset
kurvatur med dreiende kulvert videre ut i fra der korridoren ankommer Eggemoplatået
og legges rundt/under enden av flyplassens rullebane og konstrue res slik at
rullebanen, eller dennes mulige, fremtidige forlenging, ikke forstyrres. Veien vil her
trolig måtte gå i en litt annen rute.
Der traseen senere forlater platået i bruløsningen ut over Nærstadmarka, må veien
også her plasseres over jernbanen. Utgangen fra platået og ut i ravinedalen kan her
med fordel over en lengre strekning senkes med ytterligere fem meter. Nedstigning
fra Eggemoplatået for korridor B går så med bru(er) over ravineområdet
Nærstadmarka, også her ser vi det som formålstjenlig å konstruere bruer i to plan
med veien øverst og banen under. Igjen for å ivareta jernbanens krav til kurvatur og
linjeføring i det gjeldende terreng. Jernbane i dagsone kan selvsagt også utredes og
tilpasses en fremføring med ny vei.
Stasjonsløsning/stoppes ted Eggemoen
Begge våre forslag for vei/jernbane vil kunne gi rom for tilrettelagte spor og
stasjonsløsninger for godshåndtering og passasjerstopp tilknyttet Forsvar, næringsliv
og andre aktiviteter som i dag foregår på Eggemoen. Her er mulighetene til stede for
å lage arealbesparende anlegg satt inn i og/eller skjult i bakken.
Vei/Jernbane, korridor A og B, inngang Nymoen/Risesletta fra Eggemoen
Både forslag A og B, til samkjørt korridor, vil ankomme på samme sted mellom
Nymoen og Risesletta, i området der E16 og kryssløsninger allerede finnes eller
planlegges i dag. Her må det undersøkes om linjeføring til en mulig gjennomgående
jernbane kan tilpasses veisystemet som er under planlegging der i dag.
Strekningen Nymoen/Risesletta over Begna (Molvald)
til Veien/Ve/Veksal/Hallumsdalen
Etter jernbanens endelige tilpasning til endelig veiløsning ved Nymoen/Risesletta,
fremføres den deretter på tilpassede fyllinger og pilarer langs nordvestsiden av
dagens E16 videre over Molvald/Begna inn til området mellom
Veien/Ve/Veksal/Hallumsdalen. Kurvaturene til vei og jernbane må her tilpasses
hverandre, men jernbanen kan trolig også alternativt forlate E16 i området ved
avkjøringen til Vestre Ådal og legges i rettlinjet kulvert frem til
Veien/Ve/Veksal/Hallumsdalen hvis krav til hastighet tilsier det.

Vi ser for oss at det kan etableres en ekstra stasjon for Bergensbanen og Inter-City
innenfor et område med Veien/Ve/Veksal/Hallumsdalen som ytterpunkter. Øvrige
sporløsninger inn og ut av Hønefoss vil dermed som et resultat bli smidigere og vil
kreve mindre areal enn det kreves ved dagens planer.
Anleggstekniske fordeler og muligheter ved denne løsningen (også sett opp
imot omfanget av anleggsarbeidet for Ringeriksbanen Syd):
• Det bør undersøkes om kulverter kan bygges av stedlig sand som graves ut
og foredles på stedet til betong med et for anlegget oppsatt betongverk.
• Jernbanen over Eggemoen med avgreininger og mulig stasjon, bør kunne
graves ned og skjules under ny E16 og bakkenivået ellers.
• Kort vei til stedlige pukkverk i Jevnaker, Lunner og Ringerike, som også kan
benyttes til foredling av tunnelmasser og varig lagring av problemmasser.
• Den i dag planlagte massefyllingen ved Hallumsdalen /Heradsbygda kan
opprettholdes og flyttes noe til hjelp for nytt stasjonsområde ved Veksal/Veien.
• Sterkt redusert behov for transport av masser; kortere kjørelengder til
masselagring eller gjenbruk/behandling.
• Trolig større potensiale for gjenbruk av masse r fra tunneldrivingen.
• Alternativet unngår å bygge jernbane og vei i ustabile våtmarksområder
• Vi tror også at en kan klare seg med kun to spor totalt i skjæringa ved
Hønefoss stasjon ved en Ringeriksbane Nord-løsning.
Anleggstekniske utfordringer ved en Ringeriksbane Nord -løsning:
• Kryssing av ravinedaler, også med tanke på forankring av pilarer og søyler.
• Det er for jernbanen trolig ønskelig med ett lengre plant parti over Eggemoen.
• Det finnes også her ustabil byggegrunn, men trolig ikke utfordringer som
overgår området mellom Sundvollen og Styggedalen i dagens planer.
• Alunskifer finnes i området mellom Jevnaker og krysningen ved Randselva,
hvis en ny, rettere trase er ønskelig. Krevende terrenghøyder for skjæring.
• Høydeforskjeller må gås etter i detalj for å se om linjeføring er mulig, men
nedstigningen til Hønefoss stasjon tas stegvis og i tilpasset hastighet.
• Begge forslag tangerer rullebanen for flyplassen på Eggemoen og løsninger
må gjøres slik at denne ivaretas også med tanke på forlenging.
• Mulige utfordringer med tilpasning av linjeføring og kurvatur for vei og bane i
planfrie løsninger der disse krysser hverandre og/eller seg selv.
• En jernbanetrase vil kunne komme noe i konflikt med eksisterende
høyspentmastesystem utenfor Hønefoss langs E16.
Miljøgevinster ved en Ringeriksbane Nord til Jevnaker og over Eggemoen:
• Godstrafikken øst-vest og nord-sør vil få et løft i samsvar med politiske
beslutninger og gir en effektiv trase hvor gjennomgående godstrafikk i akser
inn fra Drammen via Randsfjordbanen og Oslo med Gjøvikregionen og
Vestlandet, nå kan ledes utenfor Hønefoss bysentrum. Avvikling av
tømmertransporter ut fra/inn til Ringerike vil også bedre ivaretas.
• Store og viktige ikke-prissatte natur og kulturverdier som er berørt av dagens
planer for en Ringeriksbane, vil bevares for ettertiden.
• Redusert tap av biologisk artsmangfold.
• Ivaretagelse av det vernede vassdraget Tyrifjorden i henhold til
vernegrunnlaget, inklusive Steinsfjorden med Kroksund.

•
•
•
•

•

•

•

Ivaretagelse av nasjonale og internasjonale forpliktelser i henhold til lover,
regelverk og internasjonale konvensjoner som Norge har ratifisert.
Redusert tap av matjord i Norges mest fruktbare jordbruksområder.
Åpner for mulige arealer, utenom matjord og boområder, for etablering av
parkering for IC-togsett.
Interntrafikken i Hønefoss vil her løses på en meget god måte og berøring av
sentrum og historisk stasjon med tanke på toglinjeinfrastruktur og tilhørende
inngrep vil også kunne reduseres betydelig.
Løsning har potensiale for fremtidig tilbakeføring til utgangspunktet ved slutt
på veien/banens levetid kontra konsekvenser av de omfattende inngrep i trase
fra Sundvollen over Kroksund-Vik-Bymoen-Storelva-Mælingen, inklusive
Tyrifjorden/Steinsfjorden.
Kryssing av Randselva og berøring av Molvald/Begna er uheldig fra et
miljøperspektiv, særlig i forhold til vannressurser. Trolig er det likevel bedre å
krysse og berøre vassdraget så langt oppe enn elvekrysningen ved Mælingen.
Resten av elvestrekningen ned til Tyrifjorden vil da fungere med naturlige
renselsesprosesser som foregår i våtmarksystemet og elvedeltaet før elva
renner ut i Tyrifjorden, som om litt blir Oslos alternative drikkevannskilde.
Trolig er det allikevel bedre å krysse eller berøre vassdraget så langt oppe i
vassdraget, resten av elvestrekningen ned til Tyrifjorden vil da fungere med
naturlige renselsesprosesser som foregår i våtmarksystemet og elvedeltaet før
elva renner ut i Tyrifjorden, som om litt blir Oslos alternative drikkevannskilde.

Samfunnsnyttige gevinster ved en Ringeriksbane Nord -løsning:
• Betydelig reduksjon i antall boliger som må rives og berørte boområder.
• Bedret samfunnssikkerhet i forhold til flom, ras, skred og matproduksjon i
områder mellom Sandvika og Hønefoss uten Ringeriksbanen Syd.
• Stort potensiale for miljøvennlige transportløsninger i Hønefoss bysentrum.
• Tyrifjorden, med elvevassdraget Storelva, ivaretas som drikkevannskilde.
• Oslonavet vestover vil avlastes ved en Ringeriksbane Nord, noe som åpner for
kapasitet for en fremtidig lyntogbane ut vestover over Haukeli.
• Effektiv ringbaneløsning Oslo-Nittedal-Hønefoss-Hokksund-DrammenSandvika-Oslo kan oppnås, også med kobling opp mot flere grenbaner.
• Nittedal, Hadeland og Gjøvikregionen vil raskere komme på skinner med en
ny Gjøvikbane, passasjergrunnlaget er her allerede godt tilstede.
• Ny Gjøvikbane vil dra nytte av påkobling til Dovrebanen ved Moelv.
• En god, samfunnsnyttig løsning for jernbane regionalt og nasjonalt i påvente
av politisk vilje og grunnlag for bygging av lyntogkorridor mellom øst og vest.
• Løsningen innfrir både estimert reisetid Hønefoss – Oslo på 37 minutter, og
bebudet reduksjon av reisetid Oslo – Bergen, samt planprogrammets løfter om
å gi Jevnaker en tilkobling til Inter-Citynettverket.
• Godstrafikk overført til jernbane gir mer trafikksikre og varige veier.
• Alternativ løsning Ringeriksbanen Nord og en rimeligere veiløsning fra
Høgkastet til Ve, vil frigjøre midler til ytterlige satsing på og ferdigstillelse av
E134 som valgt stamvei mellom Oslo og Bergen.
• Påkobling til linjenettet til det opprettede grenbanesamarbeidet rundt Oslo.
• Togforbindelser kan opprettes i en industritoglinje fra Kongsberg via
Drammen, Eiker, Hønefoss opp til Raufoss Gjøvik. Gods varer og person
arbeidskraft. Sikker og effektiv logistikk for Forsvaret og deres
samarbeidspartnere etc.

Innspillets konklusjon
Vi er kjent med at veistrekningen Olum-Eggemoen-Nymoen er vurdert til å ha en
gunstig samfunnsøkonomisk nytteverdi. Denne kan styrkes ytterligere ved å
samkjøre deler av veistrekningen med vår her skisserte løsning for en dobbeltsporet
jernbane som siste deletappe for Ringeriksbanen Nord.
I en tid da det varsles at statsfinansene er i nedgang, er vår vurdering at
Ringeriksbanen Nord alternativet nå fortjener å tas inn i varmen til en likeverdig
sammenligning med dagens planer for en Ringeriksbane Syd. Investeringskostnaden
for Ringeriksbanen Syd er fortsatt et åpent spørsmål. Norge har neppe råd til å la
være å utrede bedre alternativer? Til det er potensialet for overskridelser ved dagens
planer alt for store, de er jo basert på en 160 år gammel ide som ennå ikke er
realisert. Årsaken kommer nå tydeligere frem i reguleringsplanens tekniske rapporter
der prosjektet klassifiseres i høyeste fareklassekategori, spesielt hva angår risikofylt
tunneldriving og videre utfordrende grunn å bygge på.
Ringeriksbanen Syd vurderes til å ha høy risiko og stort potensiale for tap av
menneskeliv, økonomi, og sosiale og samfunnsmessige verdier under
anleggsvirksomheten, trolig også i driftsfasen.
Ringeriksbanen/Fellesprosjektet er presset frem i NTP-køen til tross for en vurdert lav
samfunnsnytte. Det er uklart hvordan dette har skjedd. Det synes nå klart at en i
fremtiden bør unngå å satse på slike prestisjeprosjekt med hurtig planlegging.
En bør heller premiere samferdselsprosjekter som dette og andre prosjekter hvor
synergieffektene er store og gir muligheten for et helhetlig transportbilde med både
passasjerer og gods på vei og jernbane. Med dette som bakgrunn mener vi at vårt
forslag om en mulig samkjøring er en moderat og anstendig tilnærming til å ivareta
bruken av statlige midler på samferdselsinfrastruktur.

Med vennlig hilsen
for foreningen MiljøRett §112

Torbjørn Endal

Ingeborg Bech

Jørn Hanssen

Leder

Nestleder

Styremedlem

Vedlegg:
1 Rapporten «Ringeriksbanen over Jevnaker»
2 PDF-fil med skisser av korridorer, traseer, høydeprofil og alunskiferkart

Kopi av dokumentet går i felles epost til en rekke aktuelle samfunnsaktører

Fra: sven[sven-brun@online.no]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 29.06.201817:15:49
Emne: Merknadertil Kommuneplanens
arealdelrevisjon 2018- 2030
Vedlegg: Rutetabell.pdf
Someier av B18(BoligområdeVågård),har jeg følgendemerknadertil Kommuneplanens arealdel revisjon 2018- 2030:
(B18 er av Rådmannen foreslått tatt ut av arealplanen).
-Rådmannen begrunner sin imøtekommelse av innsigelsen fra Fylkesmannen me d at det er dårlig bussforbindelse til Hønefoss. I følge
rutetabeller er det kun
3 færre avganger fra Vågård mot Hønefoss enn fra Almebakken og Hallingby. (rutetabell vedlagt)
-Utvidelsen av boligområdet på Vågård ligger i gang- og sykkelavstand til flere hundre arbeidsplasser på Hensmoen. Jeg vil tro at dette
er positivt for samordnetareal- og transportplanlegging
og nasjonaleføringerfor å redusereklimagassutslippene.

JegRegnermed at Ringerikekommunevil opplyse Fylkesmannen
i Buskerudom de faktiskeforhold slik at Fylkesmannen
trekker innsigelsen.
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MERKNADER
TILKOMMUNEPLAN
ENSAREALDEL
2018– 2030
FOROPPENGÅRD,GNR 52 BNR4

1. Innledning
Dissemerknadeneknytter segtil felt «B17»i Oppenåsensom ble sløyfetsom følgeav innsigelsefra
Fylkesmanneni Buskerud(heretter kalt «FMBU»).Vi er svært overrasketover denneutviklingen.
EttersomB17(felt B i vårt innspill til arealdelen)nå er foreslått fjernet ser vi ossnødt til å komme
med merknadertil dette.
I og med at rådmannensinnstillingom å sløyfefelt B gjør det nødvendigå gå i dybdenpå historikk,
argumenter,hensynog forholdet til Fylkesmanneni Buskerudsin innsigelsepå den ene sidenog
kommunensegnebeslutningerpå den annenside,starter vi for oversiktensskyldmed en
oppsummering:
a) Innsigelsenfra FMBU
FMBUsin innsigelsemot en rekke felt, deriblant B17(felt B), var tuftet på hensynettil
«nasjonaleføringerfor samordnetareal- og transportplanleggingog nasjonaleføringer for å
redusereklimagassutslippene».
Dette fremgår på side5 i høringsuttalelsenfra FMBU.
Hensynenesom FMBUskalivareta er nødvendigvisoverordnedenasjonalehensyn,og i slike
tilfeller kan det ikke forventesat fylkesmannenhar inngåendedetaljkunnskapom lokalmiljø
og bygder.Dermeder det ogsånaturlig å korrigerefylkesmannennår innsigelsen gir uheldige
utslagsom ikke er tuftet på fullstendigfaktum.
Vi støtter rådmannenstilbakevisningav at dissehensynenegir grunnlagfor innsigelsemot og
sløyfingav B17.Rådmannenviser til at Heradsbygdahar et godt utbygd kollektivtilbud og at
bygda har en god gang- og sykkelveisom går helt ned til Hønefosssentrum.
Det er mulig å mekle med FMBUsom angitt i plan- og bygningslova.Mekling bør imidlertid
kun skje der hvor det er et forsvarliggrunnlagfor å gjennomføremekling.Det er et godt
grunnlagfor en slik mekling,slik ogsårådmannensvurderingviser når det gjelder B17.
Det er positivt at rådmannenså det tilstrekkeligå avfeieinnsigelsenmed en eller to korte
setninger.Likevelhar vi nedenforfunnet grunn til å utdype og supplerestandpunktet som
rådmannenhar inntatt for slik å bidra til grunnlagetfor meklingen.
Arealdelener forsinket,og ytterligere forsinkelservil væresvært uheldigfor Ringerike.En
meklingvil i prinsippetkunnemedføreen slik forsinkelse,hvilket gjør at det ikke vil være
tilrådelig å la et mindre boligfelt som B17medføreså store forsinkelserfor et helt
lokalsamfunn.
Det er derfor viktig å understrekeat en slik forsinkelseikke vil finne sted. Den
hensiktsmessige
måten å gå frem på i dette tilfellet er å vedta B17som boligfelt med

innsigelse.Feltet vil dermed ikke fremgåsom gult i arealdelkartet,men som hvitt. Selve
meklingenvil skje først i etterkant av arealdelensvedtakelse.Altsåer vi tjent med en raskest
mulig vedtakelseav arealdelen– ogsåmed hensyntil B17.
Dette jf. plan- og bygningsloven§ 5-6 om meklingog avgjørelseav departementet.Der
fremgår det at det «ordinært» skalforetas meklingetter en innsigelse.Dette er imidlertid
ikke et absolutt krav; slik det ogsåfremgårav forarbeidenesmerknadertil bestemmelseni
ot.prp. nr. 32 (2007-2008)skaldet «normalt»foretas mekling.Hvispartene mener at mekling
ikke har noen hensiktkan meklingda ogsåutelates.
Dersomdet ikke foretas mekling,eller dersomen meklingikke medførerenighet, skal
kommunentreffe planvedtakog sendeplanenog innsigelsen– eventuelt med meklerens
tilrådning – til departementet.
b) Friluftshensynsom grunnlag for rådmannensinnstilling
FMBUhar ikke kommet med en innsigelsemot B17tuftet på friluftshensyn. Dette er ikke
nevnt i FMBUsin høringsuttalelse.Rådmannenhar likevel i sin innstilling foreslått å trekke
B17ut av arealdelensom boligformålnettopp av hensyntil friluftshensyn.
Vi vil påpekeat det altså ikke foreliggergrunnlagfor å sløyfeB17som følgeav innsigelsefra
FMBU,selvom rådmanneni sin innstilling skrivernettopp dette.
Sløyfingav B17vil altsåikke væretuftet på en innsigelse,men snarerekommunensegen
beslutning uavhengigFMBU.Det er imidlertid ogsåi strid med en tidligere politisk beslutning.
Utgangspunktetvar at vi foreslo felt A, B, Cog D. A ble sløyfeti grovsilingenpga støy fra
Vestsidenpukkverk,mensrådmanneninnstilte felt C og D som gul kategori. Når det gjelder
felt B innstilte rådmannendette til rød kategori,og hvor administrasjoneni
saksdokumentenesom ble sendt til politikerne redegjordefor bl.a. friluftshensynsom
grunnlagfor dette.
Politikernebesluttet imidlertid at felt B (B17)likevel skulleinntas som gul kategori.Gul
kategoriinnebærerikke at det er uten behovfor avklaringog harmoniseringav hensynslik
det er for grønnkategori;gul kategoriinnebærerat nærmerebestemtehensynmå vurderesi
en seneredetaljreguleringhvilket er nødvendigfor å realiseretiltak.
Det er lite heldigom rådmannen,etter først å ha foreslått et felt sløyfetog hvor politikerne
beslutter å inkluderedette feltet, på ny foreslårfeltet tatt ut av planenhvor dette dessuten
er i direkte motstrid mot en politisk beslutning.Isærmå det her ogsåbemerkesat det ikke
har fremkommetnoen nye forhold eller opplysningeri sakensom gir grunnlagfor en ny
vurderingfra administrasjonensside;sakensopplysninger den sammesom under
grovsilingen.
Vi mener ogsåpå dennebakgrunnat felt B17bør forbli et boligfelt for nærmere
detaljregulering.Det er for øvrig sværtlite heldig om kun felt C og D – som kun vil gi noen
svært få tomter – tillates, og hvor felt B (B17)må spillesinn på ny til ny fremtidig rullering av

arealdelen.Det vil hemmeen sunnutvikling av Heradsbygda,og vi har over flere år allerede
fått henvendelserfra familier som etterspør byggetomter– hvor vi kun må henvisetil at
arealdelenførst må vedtas.I tillegg må det nevnesat Helgerud skolehar uttrykt et behovfor
flere elever,og at Heradsbygdabarnehagenylig er utvidet og oppussetmed en tom avdeling
som står klar til å motta flere barn.
Vi mener at ovenståendeburde væretilstrekkeligsom grunnlagfor å la B17beståsom et areal
disponert til boligformåli arealdelen.Likevel,på grunn av risikoenfor at B17faller ut av planenmed
den konsekvensat det vil gå mangeår før B17kan vurderespå ny i full bredde,og fordi rådmannens
innstilling kommer overraskendepå ossså sent i prosessenog hvor grunnlagetfor å foreslåB17
fremstår som uklart, ufullstendigog tuftet på feil grunnlag,ser vi nødvendighetenav å gå grundigere
inn i detaljenei det følgende.Dette slik at vi, dersomovenståendeikke ansestilstrekkelig,sikrer at
sakenblir belysti nødvendigutstrekning.
I punkt 2 går vi nærmereinn på rådmannensinnstillingvedr. B17,herunder nødvendighistorikk ift.
grovsilingen,FMBUsinnsigelseog rådmannensbehandlingav innsigelsenpå den ene sidenog
friluftshensynpå den andre sidenog hvor det til sist gis en punktvisoppsummeringmed vår
konklusjon og anmodning.
Til sist, som suppleringav rådmannensvurderingtilknyttet meklingsgrunnlagetfor FMBUsin
innsigelseom klimautslippreduksjon,redegjøresdet i punkt 3 nærmerefor FMBUsinnsigelseog med
argumentasjonsom underbyggerat innsigelsenikke kan få anvendelsefor B17.
2. Rådmannensinnstilling vedr. B17
2.1.Historikk
Det visestil kommuneplanensarealdelhva angårgnr 52 bnr 4 sitt forslagom fortetting av
Heradsbygda/Oppenåsen
i form av 4 boligfelt (områdeA, B, Cog D).
I grovsilingenble dette omtalt som planinnspillnr. 27. Rådmannen sløyfetområdeA, men foreslo
områdeC og D til gul kategori. Dette var tuftet på både støyrisikoenfra Vestsidenpukkverkog
forholdet til friluftsområdet. Politikernevedtokimidlertid eksplisittat ogsåområdeB skulleværegul
kategori.
Areal grovsilettil gul kategori i stedet for grønnkategoriinnebærerat arealet behøvernærmere
håndteringfor å harmonisereinteresser/ avklareeventuellekonflikter med diversehensynfør det
kan skje en utbygging.Dette er noe som håndteresi forbindelsemed detaljregulering, og altsåikke i
kommuneplanensarealdel.I dette konkretetilfellet er det friluftshensynog A-området i Oppenåsen,
samt støyforholdtilknyttet Vestsidenpukkverk,som må hensyntas,harmoniseresog avklares.
Slikvi tidligere har fremlagt har JohnMyrvangAS innhentet en støysonerapportslik at «worst case»
støysituasjoni relasjontil de foreslåtte boligområdeneble kartlagt. Dette innebæreraltsåen
støyvurderinghvor alle forhold ligger slik an at det blir maksimaltmed støy,slik som at det piggespå
toppen av eksisterendeterreng (dette skjer sjeldent),hvor vindretningengår rett mot boligområdeti
Heradsbygda,mv. Selvunder disse«worst case»-forholdeneser man på t idligereinnsendt
støysonekartklart at dette ikke skaperproblemerfor noen av feltene B, Cog D; kun for felt A som da
ogsåer sløyfetfra arealdelen.

Friluftsområdeti Oppenåsener kategorisertsom et A-område,og i den sammenhenger det viktig at
friluftshensynenesikresbådenå og i fremtiden. Forutenen svært god skoleog barnehagemed ledig
kapasitet,lokalbutikk,gang- og sykkelveined til byen og et godt utbygd kollektivtilbud er
friluftsområdet et viktig element som gjør Heradsbygdaattraktivt som bosted – isærfor
barnefamilier.Bolighensynetog friluftshensynetmå derfor harmoniserespå en tjenlig måte.
Felt B er et områdesom strekkersegfra Bassengveien
i nord og ned mot Bålerudveien/
Feltspatveieni sydøst. Fortetting og utvidelseav boligområdetHeradsbygdapå dette arealet er altså
en naturlig forlengelseav eksisterendebebyggelse.I nord og øst vil feltene B, Cog D være de siste
naturlige utvidelseneettersom boligfelt ut over dissearealenevil komme for nærmeåskammen,
hvilket ikke er ønskeligfra et estetisksynspunkteller med hensyntil friluftslivet. Bebyggelsenskal
liggepå sydvestsidenav Oppenåsen;ikke helt på toppen av åskammeneller på nord/nordøstsiden.
I tillegg er det i forbindelsemed fortetting i form av feltene B, C og D naturlig å planleggegrønne
korridorer der hvor det er naturlig, med tanke på sikring av adkomstinn til friluftsområdet. Dette er
noe som må håndteresi detaljreguleringen.
DermedskullealtsåområdeB, C og D (kalt B15,16 og 17) bli en del av ny arealdel.
Vi ble derfor overrasketover å se protokollen etter Formannskapet2 sitt møte den 22. mai 2018.Der
ser vi at B17(områdeB) plutseliger foreslått tatt ut på bakgrunnav en innsigelsefra FMBU. Vi har
ikke blitt gjort kjent med denneinnsigelsen.Vi vil understrekeat FMBUsgenerelleprinsippersom
ligger til grunn for innsigelseneer forståeligeog rasjonelle,men hvor vi samtidigmå understrekeat
FMBUsvurderingog konklusjonvedrørendeB17er tuftet på et ufullstendigog uriktig
faktumgrunnlag.Innsigelsenbærer ingen reell tyngdehva angårB17.
Vi ber om at feltet B17 (boligformål) forblir en del av arealdelen, og bygger dette på begrunnelsene
som gis i det følgende.
2.2.Fylkesmannensinnsigelse: Nasjonaleføringer vedr. miljø
FMBUskriverfølgendei sin høringsuttalelsetil arealdelen:
«Forå lykkesmed å styre utviklingentil Hønefossmenervi at det blir feil å leggetil rette for
til delsstore utbyggingsområderutenfor byområdetsom er bilbaserte.Vi visertil nasjonale
føringerfor samordnetbolig- areal- og transportplanlegging,nasjonalemål om å redusere
klimagassutslippene
og nasjonalemål om å redusereomdisponeringenav dyrka mark».
VidereangåendeMiljødirektoratets«Kunnskapsgrunnlag
for lavutslippsutvikling»fra 2014 uttaler
FMBUfølgende:
«Det er spesieltinnenveitrafikk (samordnetareal- og transportplanlegging),jordbruk,
oppvarmingog energiforsyninghvor kommunehar mulighet til å leggetil rette for reduserte
klimagassutslipp.»
VidereangåendeStatligplanretningslinjefor samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl. res.av 26. september2014:

«det er mål om at utbyggingsmønsterog t ransportsystemskal fremmeutvikling av kompakte
byer og tettsteder. Enviktig føring her er at potensialetfor fortetting og transformasjonbør
utnyttes før nye utbyggingsområdertas i bruk. Nyeutbyggingsområderbør styresmot
sentrumsnæreområder.Planenebør trekke langsiktigegrensermellomby- og
tettstedsområderog store sammenhengende
landbruks-, natur- og friluftsområder.»
Selveinnsigelsensom FMBUrent faktisk fremmer fremgårpå side5, hvor flere felt – deriblant B17–
er nevnt:
«Avhensyntil nasjonaleføringer for samordnetareal- og transportplanleggingog nasjonale
føringerfor å redusereklimagassutslippene
fremmer Fylkesmanneninnsigelsetil områdene
(…)B17(…).Vi ber om at områdenetilbakeførestil LNFR
-områderi tråd med gjeldende
kommuneplan.»
Innsigelsensjuridiskevirkninggår utelukkendeut på nasjonaleføringervedrørendereduksjonav
klimagassutslipp,i relasjontil samordnetarea- og transportplanlegging(hvor bl.a. kollektivtransport
og ferdsel til fots og med sykkelstår sentralt).
Det fremgårfølgeligingen friluftshensynsom grunnlagfor FMBUsin innsigelse.
2.3.Rådmannensvurdering
Rådmannenskriveri saksfremleggettil Formannskapet2 følgende,under henvisningtil FMBUs
innsigelse(punkt 4 om innsigelsefra 4 overordnedemyndigheter):
«OmrådetB17(Heradsbygda)(…)grunngisinnsigelseneogsåi samordnetareal- og
transportplanleggingog nasjonaleføringerfor å redusereklimagassutslippe
ne».
Dette er for så vidt riktig; dette er forhold som FMBUpå generellbasisvisertil som grunnlagfor sin
innsigelse.
Men i Rådmannenskommentartil dette skrivesimidlertid følgende:
«I Heradsbygdaer det i dag akseptablebussforbindelser,
med avgangf orholdsvishver
halvtime på hverdager.Til Heradsbygdaer det en eksisterendeog gjennomgåendegang- og
sykkelveifra sentrum.»
Essenseni Rådmannensforklaring er her at FMBUhar gått for generelt til verksog uten å ha
konkreteholdepunkterfor sin innsigelsemot B17.Dette er vi enig i.
Men så fortsetter Rådmannen:
«I områdeB17i Heradsbygdaimøtekommerrådmanneninnsigelsen,da den ligger i et
områdemed meget store friluftsverdier(A-område),jf. Kartleggingav bynærefriluftsområde
(2013).Et A-område er ofte i bruk heleåret og av mangepersoner.»
Rådmannentrekker her overraskendefrem friluftsverdier som tema på ny. Dette lar Rådmannen
være avgjørende,på tross av at han på en ryddig måte har vist at FMBUikke har faktumforankring
for sin innsigelse.Friluftsverdierer naturligvisviktige hensyn,men som vi vil omtale nedenforer disse
alleredevært gjenstandfor vurdering i forkant av FMBUsinnsigelse.

Rådmannenskriveraltsådette innenfor punkt 4, hvilket er et punkt som spesifiktgjelder innsigelser
fra overordnedemyndigheter– herunder Fylkesmanneni Buskerud.
FMBUhar imidlertid ikke tuftet sin innsigelsepå friluftshensyn.Vi må derfor stille spørsmålstegnved
at Rådmannenher plutseligbenytter friluftsverdier for å sløyfeB17på et annet grunnlagog dermed
gjøre FMBUsinnsigelseoverflødig.Dennebruken av friluftshensynharmonererdessutendårlig med
saksgangenfrem til nå, hvilket omtalesnærmerenedenfor.
2.4.Nærmereom friluftshensyn vedr. B17
B17er såledessløyfet fra arealdelen,ikke på bakgrunnav innsigelsenfra FMBUangående
transportplanleggingetc. I stedet er B17foreslått sløyfetav kommunenselvv/rådmannen,på grunn
av friluftshensyn.
Det er riktig at Oppenåsener et viktig og godt friluftsområde bådefor barn og voksne,turgåereog
mosjonister.Skogener et av flere viktige elementersom bidrar til å gjøre Heradsbygdaog
Oppenåsenattraktivt, isærfor barnefamilier.
Dette faktum var bådevi og kommunenklar over da forslagettil B17(områdeB) ble foreslått til ny
arealdel.
I Rådmannensgrovsilingfra juni 2015står det i punkt 2.4 mye nøkkelinformasjonom Heradsbygda.
Blant annet visesdet til kapasiteti infrastruktur, det er kapasiteti Heradsbygdabarnehage(nå
utvidet slik at det er en tom avdelingsom står klar til bruk), og i tillegg er det kapasitetpå Helgerud
skole.Det er god gang- og sykkelveihelt fra sentrum og opp.
Forutendette skriverRådmanneni punkt 2.4.3:
«Heradsbygdaer omgitt av arealeravsatt til LNF-områderog friområderi gjeldendearealdel.
Oppenåsen/Heggen
er klassifisertsom A-områdei kartleggingav bynærefriluftsområder
2014.Oppenåsenligger i nær tilknytning til boligområderi Heradsbygda,og har et godt
utbygd sti- og løypenett.
Friområdetutgjør ogsåen buffer mot Vestsidenpukkverk.Støyutredningerviserat områdene
øversti Bålerudmarkakan væreutsatt for støy fra pukkverketunder visseforhold. Friområde
og buffer mot pukkverkbør opprettholdes.»
Her omtaler RådmannenområdeB (B17),som liggerøversti Heradsbygda/Oppenåsen
– altsåi
forlengelsenav Bassengveien
og videre sydøst.
Da vi fikk gjennomgåttRådmannensgrovsilingså vi at han hadde lagt til grunn et begrenset
støysonekartsom JohnMyrvangAShaddefremlagt angåendeområdeA (somble sløyfet,og som vi
pga.støysoneneikke har forfulgt). Dennerapporten viste et kartutsnitt som ikke dekket områdeB
(B17),og dermed var det ikke grunnlag for å si at støyforholdgjør det uforsvarligå byggeut der.
I etterkant av grovsilingeninnhentet JohnMyrvangASen ny og utvidet støyrapportsom ogsåviste
hvordanstøysoneneer for område B (B17).Denneviste at støy ikke er problematiskfor boligtomter
der.

Dennerapporten sendtevi inn til kommunenfor å dokumentereforholdet. Vi ba på denne grunn om
at B17likevel skullebli inntatt i arealplanen.
Påside 57 i grovsilingsrapportenomtalesinnspill nr. 27 med områdeA, B, C og D. Der konkluderer
Rådmannenmed at område Cog D bør bli gul kategori,mensA og B (B17)ikke anbefales.
Bakgrunnener A-området og at foreslåtte områderkan berøre stier og inngangsportertil friområdet
(hvilket i realiteten ikke er en utfordring ettersom stiene fungerer godt utenom B17og hvor de
sentralestiene går utenom feltet, og der sikringav inngangsporterer et forhold som naturligvismå
vurderesved detaljregulering).
Politikernebehandletgrovsilingen,og konkluderteder med at områdeC og D skulleværemed videre
i arbeidet med arealdelen,i tråd med Rådmannensanbefaling.Men i tillegg besluttet politikerneat
ogsåområdeB (B17)skulleværemed. Dette er altså en beslutningsom ble tatt på bakgrunnav
opplysningerslik som nettopp A-området og friluftsverdiene.
Vår konklusjonetter dette er at det etter vedtatt arealdelblir nødvendigå igangsettearbeid med
detaljregulering.Det er i detaljreguleringenat plankart og bestemmelserblir skreddersydd.Somet
ledd i dette vil grønnstrukturog behovet for korridorer opp til friluftsarealet bli ivaretatt, hvilket er et
viktig aspektfor å bevareattraktiviteten av å bo i Heradsbygda/ Oppenåsen.Støysonekartetvil trolig
medføreat utnyttelsenblir noe endret, men dette blir marginaltog kun i forbindelsemed noen få
enkelttomter. Det planfagligegrunnlagetliggergodt til rette for slik detaljregulering.
2.5.Foreløpigkonklusjon
Vi registrereraltsåfølgendehistorikk:
i.

Vi spilte inn områdeneA, B, C og D.

ii.

Rådmannenpåpektefriluftsinteresseneog viktighetenav A-området samt korridorer
frem til friluftsområdet, samt støy fra pukkverket.

iii.

Pådennebakgrunnforeslo Rådmannenå sløyfeområdeA og B slik at kun områdeC og D
ble videreført.

iv.

Vi innsendteny støysonerapportsom viste at det kun er grunnlagfor å sløyfeområde A. I
tillegg kom de reelle hensynrundt friluftsområdet og å tilpasseplanverket
(detaljregulering)slik at korridorer for adkomsttil friluftsarealet sikres.

v.

Påbakgrunnav alt dette faktumgrunnlageti sakenvedtok politikerne å videreføre
områdeC og D iht. Rådmannenskonklusjon.I tillegg vedtok politikerne område B. Kun
områdeA ble altsåsløyfet.OmrådeB ble inkludert og hvor dette harmonerermed en
forsvarligivaretakelseav nettopp friluftshensynene.

vi.

FMBUmelder innsigelsemot bl.a. B17.Bakgrunnener overordnedenasjonalehensyn
mtp. klimautslipp, transportplanlegging,sentrumsfortettingmv.

vii.

Rådmannenredegjørkort og konsistfor at FMBUsinnsigelseikke har reell
gjennomslagskraftoverfor B17.

viii.

Rådmannenvelgerlikevel å sløyfeB17.Dette under henvisningtil FMBUsinnsigelse,men
hvor FMBUikke påberoptefriluftshensynsom grunnlagfor sin innsigelse.

ix.

Sløyfingentuftes altsåpå kommunensegenvurderingvedrørendefriluftshensyn.Dette
medfører imidlertid at Rådmannensnur om på politikernesvedtakom å inkludereB17,
hvilket i saksforberedelsen
klart og tydelig synliggjordeforholdet til friluftsområdet.

x.

Rådmannensyneså leggetil grunn at B17ikke er forenlig med friluftshensyn.Dette er en
konklusjondet imidlertid ikke er grunnlagfor å ta, ettersom B17og friluftshensynvil
harmonere– hvilket er en forutsetningbak politikernesvalgom å inkludereB17.

xi.

Det er ingen nye forhold som tilsier at rådmannenhar grunnlagfor å foreta en ny
vurdering til overprøvingav politikernesalleredefattede beslutning.

xii.

Korrekt planmessigehåndteringer å meisleut de konkrete arealplankartog
bestemmelseri detaljreguleringsform, snarereenn nå – i strid med politikernestidligere
beslutning– å sløyfe B17på arealplannivå.

Vi mener derfor at B17 bør bestå som areal med boligformål i kommuneplanensarealdel.

3. Nærmereom FMBUsinnsigelse
3.1.Overordnet
Vi er som nevnt enigei Rådmannensargumentasjonmot FMBUsinnsigelsemot B17.
Vi finner imidlertid grunn til å suppleredette for å belysealle nødvendigeforhold som er av
betydning,særligmed tanke på å foregripemuligevurderingeri fremtiden som vi ikke så lett vil
fangeopp eller som vi ikke får anledningtil å uttale ossom. Vi mener at Rådmannensvurderinger
kortfattet men samtidigbåde konsisog tilstrekkelig.Likevelvil vi foregriperisikoenfor at noen skulle
mene at begrunnelsenvar for kortfattet.
Det vi er opptatt av er at det foretas en forsvarligog reell vurderingav B17,og at dette tuf tes på
riktig faktumgrunnlagslik at sakener tilstrekkeligopplyst.Somgrunneierav gnr 52 bnr 4 er våre
merknadertil dette både relevanteog viktige.
3.2.FMBU: Generelt
FMBUmener altsåat det blir feil om Ringerikekommune«legge[r]til rette for til delsstore
utbyggingsområderutenfor byområdetsom er bilbaserte».Dette for å styre utviklingentil Hønefoss
iht. nasjonaleføringer for samordnetbolig- areal- og transportplanlegging,nasjonalemål om å
redusereklimagassutslippene
og nasjonalemål om å redusereomdisponeringenav dyrka mark.

Dette er det vanskeligå være uenigi. Prinsippeneer båderasjonelleog styrendei nasjonal
målestokk.Hvert lokalsamfunnmå bidra.
Det er imidlertid ikke tilstrekkeligå visetil slikegenerelleprinsippernår et konkret områdeskal
vurderessløyfet.Det må forankreskonkret for å unngåutslagav tilfeldig myndighetsutøvelseog
beslutningerfattet på grunnlagav feil eller utilstrekkeligfaktum.
Vi vil i den sammenhengbemerkeat det ikke er snakkom «delsstore utbyggingsområder(…)som er
bilbaserte». Krakstadmarkaer et nytt utbyggingsområdesom i tillegg er stort. I Heradsbygdaer det, i
form av felt B15,B16og B17,snakkom en noksåbegrensetutvidelse/ fortetting av et allerede
etablert boligområde.
Vi betviler ikke FMBUsgodeintensjon i form av å sløyfeB17som følgeav en antakelseom bilbruk.
Det kan ved første øyekastfremstå som naturlig å anseHeradsbygdasom et «bilbasert»
boligområde.Men i så måte vil ogsåHaugsbygd,Tyristrand,Ask,Veienmarka,Veien, Follumbyen,
Nordsiden,Sydsidenog kjerneområdeti Hønefosssentrum,i realiteten være«bilbaserte». Bilen
brukesmye, og det er tilretteleggingav kollektivtransportsom er nøkkelentil å håndterede hensyn
FMBUher vil sikre.I ytterste konsekvensmå man etter et slikt prinsippogsånedfelle utbyggings- og
fortettingsforbud i Hønefosssentrum frem til lokalsamfunnethar fått Ringeriksbanenog ny E16,og
hvor det har kommet ny innfartsåre,ny løsningangåendegjennomfartsveier,trafikkavviklingmv.
Dette for å kombinerereduksjonav bilbruk og kødannelse/tomgangmed utvidelseav kollektivtilbud
som alternativ til bilbruken.Enstrategisksatsingpå boligutbyggingi visseområderfremfor andre
områdervil naturligvisværeviktig, men her opplevervi at FMBUgår alt for langt i å tegne
Heradsbygdasom et områdelite egnet for vekst.
Tvert i mot mener vi at Heradsbygdahar en unik posisjonog særstillingnår det gjelder dagens
kollektivtilbud og gang- og sykkelveikoblet opp mot den fremtidige Ringeriksbane
n og stasjoneni
sentrum. Alleredei dag har Heradsbygdaet godt utbygd kollektivtilbud med bussavganghver
halvtime slik rådmannenogsåkonstaterer.Eleverbådepå barneskolen,ungdomsskolenog
videregåendebaserersegi vesentliggrad på busstilbudeti forbindelsemed skolegangen.Det er i
tillegg et svært godt gang- og sykkelstinettverkhelt fra Hønefosssentrum,samt opp til og igjennom
Heradsbygda/ Oppenåsen.Ensikkerskolevegog mulighetenfor å faktiskbruke sykkelog føttene for
å kommetil og fra byen og skolenstod sentralt for ossda vår eiendomgnr 52 bnr 4 ga bort arealfor
å muliggjørerealiseringav denne gang- og sykkelveien.
Heradsbygdavil stå i en særstillingog væresvært godt tilrettelagt for utnyttelse av kollektivtrafikk
helt fra bygda,til Hønefosssentrum og til byer som Osloog Bergen.Det er forståeligat fylkesmannen
ikke kan innehadetaljkunnskapom lokalsamfunnog utviklingeni hele fylket. Samtidiger det
påtakeligat disseåpenbarestyrkenehelt har uteblitt fra FMBUsine vurderinger.Dette kommer vi
tilbake til nedenfor.
3.3.FMBU:Kunnskapsgrunnlag
for lavutslippsutvikling
FMBUtrekker særligfrem Miljødirektoratets«Kunnskapsgrunnlag
for lavutslippsutvikling»fra 2014,
og uttaler i den sammenhengat kommunenesmulighet for å redusereklimagassutslippspesielt
knytter segtil bl.a. «veitrafikk(samordnetareal- og transportplanlegging)
».

Igjen viservi til at det er et godt kollektivtilbud i Heradsbygda.Det ligger godt til rette for bruk av
andre transportformerenn bil, slik som ogsåer tilfellet for Hønefosssentrum.Bruk av sykkel,
herunder ogsåfremvekstenav el-sykler,bidrar positivt ettersom Heradsbygdahar den nødvendige
gang- og sykkelveienpå plass.
I tillegg til dette må det ogsåseshen til fremtiden. Med ny Ringeriksbanemed stasjoni Hønefoss
sentrum vil dette væreet sentralt knutepunkt for pendling.Trafikksituasjonenog tilfartsåreneinn til
stasjonen er imidlertid ikke uproblematiskfor mangeav boligområdenei distriktet. De må kjøre
rundt Hønefoss,eller gjennomsentrum.Spesieltgjelder dette Haugsbygd.Enny innfartsåreog
trafikkløsningfremstår som nødvendigog kan nok løsemye, men uansett hvordan dette løsesvil
Heradsbygdastå i en særstilling.
Nærmerebestemt vil Heradsbygdaha en direkte tilkomst rett ned til stasjonen.Dermedvil
kollektivtilbudet og bruk av sykkel(spesieltel-sykkel)bli desto mer aktuelt for beboerne.Bruk av
bussog sykkel vil værelangt å foretrekke bådeøkonomiskog praktiskettersom man da slipperå lete
etter parkeringsplass
og å betale avgift mensman er på reise eller på jobb.
Vi mener at FMBUheller burde ha fremhevet Heradsbygdasom et satsningsområdemed tanke på
kollektivtrafikki form av bussog jernbane,herunderogsågang- og sykkelvei.
3.4.Statlig planretningslinjefor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging
FMBUviser ogsåtil Statligplanretningslinjefor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl. res. av 26. september2014.Her uttales det at utbyggings- og transportsystemskal
fremme utvikling av «kompaktebyer og tettsteder». Til dette presiseresen viktig føring: «Fortetting»
og transformasjonbør utnyttes før «nyeutbyggingsområder»tas i bruk. Nye utbyggingsområderbør
styresmot «sentrumsnæreområder».
Her vil vi presisereat Krakstadmarkakvalifiserersom «ny[tt] utbyggingsområde».Det er et positivt
grep i Ringerikeat dette området utvikles.Men det er altså ikke snakkom å marginalisere
boligutviklingutenfor sentrumskjernen;i så måte går FMBUfor langt. Poengether er at Heradsbygda
ikke er et «nytt utbyggingsområde»;det er snakkom en videreutviklingav et eksisterende
boligområde.Heradsbygdaligger ikke i sentrum, men i og med at Heradsbygdaliggerså vidt
nærmereHønefossby (ca. 3,5 km) og med en god gang- og sykkelveiog et godt kollektivtilbud er det
gode grunnersom taler for at bygdakan nærmesegen identifikasjonmed begrepet«sentrumsnær[t]
område».
3.5.FMBU:Nye omstendigheteretter areaplanrevisjonensoppstart i 2013
FMBUhar ogsågjort et poengav at det, sidenrevisjonsarbeidetmed arealdelenstartet opp i 2013,
har skjeddflere ting. Blant annet at Norgeskrevunder på Parisavtalen,Meld. St. 13 (2014 – 2015)ga
ny utslippsforpliktelse,og hvor det ble besluttet at Norgeskalbli et lavutslippsamfunni 2050.
Somredegjort for ovenfor mener vi at B17ikke strider mot disseforholdene,og at B17utgjør en
rasjonellog riktig utbyggingav et lokalsamfunn.
Her vil vi spesieltvisetil at Ringerikeforventer en stor befolkningsvekst,og at 70 % av vekstenskal
komme i Hønefosssentrum gjennombl.a. fortetting. De resterende30 % skalkommeutenfor

sentrum. Her er Heradsbygdaet satsningsområde.FMBUviser til at endringenekom etter 2013,men
vi vil da visetil at dennenevnte målsettingenom fortetting i bygdenerundt Hønefosssentrum ble
vedtatt såsent som 30. april 2015 i form av kommuneplanenssamfunnsdel.Samfunnsdelen,som
ogsåknesettervekstprinsippene,er altsåoppdatert pr et tidspunkt hvor Parisavtalenmv. var kjent og
tatt høydefor.
Når FMBUhar så vidt stort fokus på at den vesentligedelen av vekstenskalskje i Hønefosssentrum
(fortetting og nye boligområder)så kan vi ikke se at Ringerike kommunesplan – slik som ogsåvist
gjennomSamfunnsdelenvedtatt 30. april 2015 – skullestride mot dette. Hele70 % (!) av vekstener
vedtatt å skulleskjei sentrum.Kun30 % skalskje utenfor sentrum,og da fordelt over flere bygder.
Heradsbygdaer imidlertid et vedtatt satsningsområdesom bådehar god kollektivt ilknytning,god
gang- og sykkelveihelt ned til HønefossStasjonog til Hønefosssentrum,det er god kapasitetbåde
når det gjeldervann,avløp,strøm, fiber, og både barnehagenog skolenmangler barn og eleverfor å
fylle ledigeplasser.
Det å ikke utnytte dennekapasitetenved å nekte B17fremstår som en feilslått strategifor å sikre
miljøhensyn.Det fremstår som langt mer rasjoneltå fylle den ledigekapasiteteni alleredeutbygde
områder enn å kun tillate mindre flekkvisfortetting og for øvrig krevehelt nye områderutviklet hvor
all infrastruktur må etablerespå jomfruelig mark. Det må ikke uteglemmesat dersomdet ikke er nok
barn i Heradsbygdatil å fylle den ledigeavdelingeni Heradsbygdabarnehageeller på Helgerudskole
så medførerdet en unødvendigmiljøbelastningat foreldre som bor i andre områder/ bygdermå
kjøre barna sine til disseledigeplassene.
3.6.FMBU:Konklusjon
FMBUhar kommet til følgendekonklusjon:
«Avhensyntil nasjonale føringer for samordnetareal- og transportplanleggingog nasjonale
føringerfor å redusereklimagassutslippene
fremmer Fylkesmanneninnsigelsetil områdene
(…)B17(…).Vi ber om at områdenetilbakeførestil LNFR
-områderi tråd med gjeldende
kommuneplan.»
Påbakgrunnav ovenståenderedegjørelse,som understøtterRådmannensvurderingav akseptable
bussforbindelserog gjennomgåendegang- og sykkelveifra sentrum,mener vi at FMBUikke har
faktumgrunnlagfor sin konklusjon.
Prinsippenesom FMBUher søkerå ivareta vil ikke bli negativt påvirket av B17i nevneverdiggrad.
Snareretvert i mot er dette en bygd som finnes,og hvor det snarerevil værei tråd med FMBUs
forfektede prinsipperå tillate utbygging.
Somnevnt er det viktig å presisereat arealdelenkan vedtas inklusiveB17 avsatt til boligformål.
Dette vil ikke forsinke arealdelensvedtakelse;B17 vil i arealdelenbli anmerket som et boligfelt
med innsigelse,og i etterkant av arealdelensvedtakelsevil det skje en mekling med FMBU.Vi
mener at det på bakgrunn av ovenståendeklart er grunnlag for å gjennomføreen mekling. Vi
mener ogsåat det kan værei Ringerikekommunesinteresseå utfordre FMBUnår det er saklig
grunnlag for det, og isærnår i) FMBUhar gått så vidt langt i å detaljstyre lokaldemokratiets
handlerom,ii) dette ikke er tuftet på konkrete forhold hvor det er gjort en grundig og forsvarlig
vurdering av faktum, og iii) dette i tillegg begrenserden ønskedeutviklingen av lokalsamfunnet– i

strid med kommuneplanensallerede vedtatte samfunnsdel.Vi minner samtidig om at FMBUikke
hadde slike innsigelsertil samfunnsdelen,selv om de hadde alle foranledningertil dette.
Derfor mener vi at B17 bør være en del av kommuneplanensarealdel disponert til boligformål, slik
faktum, reelle forhold og grunner tilsier.

Oppengård, 27. juni 2018

AsleOppen

Fra: AndreasOppen[andreas.oppen@gmail.com]
Til: postmottak[postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Pappa[asle@oppen.no]
Sendt: 27.06.201814:17:17
Emne: Merknadertil høringvedr. kommuneplanens
arealdel- Oppengård,gbnr 52/4
Vedlegg: Merknadertil høring vedr. kommuneplanens
arealdel- Oppengårdgbnr 52,4.pdf
Vedlagtfølger merknadertil arealdelensom nå er på høringmed frist 1. juli.
Merknadeneer såledesrettidig innsendt.
Merknadeneinnsendespå vegneav Asle Oppensomgrunneierav Oppengård som bl.a.
bestårav gbnr 52/4, og hvor detteknytter segspesielttil B17 som er foreslåtttatt ut av
arealdelen.
I og meddenneendringen,som var overraskendeog lite forståelig,er det nødvendigmed
disseinnspillenetil høringsrundennå.
Vi håpervåre merknadervil bidra til at B17 forblir avsatttil boligformål i arealdelen.
Av praktiskegrunnersenderjeg inn merknadene,og hvor min far Asle Oppener lagt inn som
kopimottaker.
Skulle det værenoe som mangler,eller skulle det værebehov for avklaringereller
suppleringer,besdet om umiddelbartilbakemeldingslik at vi rekker å ta stilling til detteog
innsendeinnenfristen 1. juli. I motsattfall besdet hervedom fristutsettelsefor at vi skal få
anledningtil å uttale oss.
Mvh
A ndreasOppenog Asle Oppen

Kommuneplanens arealdel, bestemmelser – Oversikt over endringer
Nye bestemmelsernov 2018 Høringsutkastmars 2017

Kommentar

§ 1 Forhold til andre planer

Tatt bort introen, da den er overflødig.

§ 0 Fellesbestemmelser
uavhengig
av formål
§ 1.1 Forholdmellom kommuneplan § 0.1 Forholdmellom
og kommunedelplaner
kommuneplanog
kommunedelplaner
§ 1.2 Forholdtil gjeldene
§ 0.2 Forholdtil gjeldene
reguleringsplaner
reguleringsplaner

§ 1.3 Forholdmellom kommuneplan § 0.2 Forholdtil gjeldene
og regulerteboligområder
reguleringsplaner
§ 2 Plankrav

§ 2.1 Unntakfra plankrav
§ 2.1.1Alle arealformål
§ 2.1.2Boligbebyggelse
§ 2.1.3Fritidsbebyggelse

Ryddetog skrevetklart.

Ryddetog delt opp i to paragrafer.Enfor
hvilkeplaner som gjelderfor motstrid og en
for hvilkeelementersom gjøresgjeldene.
Planersom med egneutnyttelserer dratt ut.
Seover.
Lagt til retningslinjerfor tolkninger.

§ 1.0.1Plankrav
§ 1.1.1Plankrav(bolig)
§ 1.2.1Plankrav(fritidsbolig)

I ny bestemmelseer det vist til § 20-1
istedenforå liste opp alle tiltak som i
høringsutkastet.Visertil «områderavsatt til
utbyggingsformål»- overordnet,istedenforå
gjenta plankravunderhvert formål.
§ 1.0.1Plankrav(andreledd)
Unntak er tatt ut i egenparagraf i istedenfor
å nevnesi paragraf for krav til plankrav.
§ 1.0.1Plankrav
Unntak skreveti retningslinjei høringsutkast
§ 1.1.1Plankrav(bolig)
§ 1.2.1Plankrav(fritidsbebyggelse) er tat t med i bestemmelse.Unntakeneer
ryddet i egneformål i underparagrafer

§ 3 Utbyggingsavtale

§ 0.3 Utbyggingsavtaler

Ryddetog supplert, strekpunkt

§ 4 Rekkefølgebestemmelser

§ 1.0.3Utbyggingsrekkefølge

§ 4.1 Særskiltenye byggeområder,
Ask

§ 1.0.3Utbyggingsrekkefølge
(andre ledd)

Ryddetog supplert, strekpunkt.
Endrettittel fra Utbyggingsrekkefølge
til
rekkefølgebestemmelser
i henholdtil pbl.
Satt i egenparagraf, ellerslik

§ 5 Generellebestemmelsertil alle
arealformål

§ 1.0 Fellesbestemmelser

§ 5.1 Kulturminner
§ 5.2 Støy
§ 5.2.1Generelt,støy
§ 5.2.2Støyi sentrumsområder
§ 5.3 Parkering

§ 0.5 Kulturminner
§ 1.0.4Støy
§ 1.0.4Støy
§ 1.0.4Støy
§ 8 Parkering

§ 5.4 Minste uteoppholdsarealMUA
§ 5.5 Renovasjon

§ 1.0.1Plankrav

Helekapittelet er ryddet, plankravhar fått
eget kapittel(paragraf)Kapitteleter supplert
med manglendetema i høringsutkastet
Noeomskrevet,sammeinnhold
§ 1.0.4 er ryddet, supplertog delt opp i to
underparagraferfor genereltom støy og
støy i sentrumsområder.
Ny paragraf visertil en hver tids gjeldene
forskrift. I høringsutkastetvar forskriften
inne i sin helhet. Dener tatt ut da dette er et
dynamiskdokument,som bør revideres.
NY
Kravtil renovasjonløsningsto tidligere inne i
planbestemmelsen,
noe malplassert.

§ 5.6 Overvann
§ 5.7 Tekniskinfrastruktur

§ 5.8 Arkitektur
§ 5.9 Tilgjengelighetog universell
utforming
§ 5.10 Gang- og sykkelvei
§ 5.11 Fradeling
§ 5.12 Naturskader
§ 5.12.1Kvikkleire
§ 5.12.2Flom
§ 5.13 Vesentligterrenginngrep

§ 4 Hensynssoner

§ 1.0.5Estetikk

§ 2.5 Gang-/sykkel

Flyttet og omskrevet
NY
NYTidligerenevnt i hensynssone.
Tatt ut i
egnebestemmelser.

§ 5, retningslinjei)

Egenbestemmelse,sto tidligere som
retningslinjeunder LNF
NY

§ 5.14 Jordfagligvurdering
BESTEMMELSER
TILAREALFORMÅL
§ 6 Bebyggelseog anlegg
§ 6.1 Boligbebyggelse
§ 1.1/§ 1.1.1 Boligbebyggelse,
plankrav
§ 6.1.1Boligbebyggelse
i uregulerte § 1.1.2Kravved byggingi områder
områderog i eldre reguleringsplaner for boligbebyggelseuten
reguleringsplanermed
mangelfulle/upresise
bestemmelser
§ 6.1.2Tomtestørrelse
§ 1.1.2punkt 5
§ 6.1.3Boligtype
§ 1.1.2punkt 1
§ 6.1.4Utnyttelseog høyde
§ 1.1.2punkt 2, 3
§ 6.1.5Minste uteoppholdsarealfor
bolig (MUA)
§ 6.1.6Parkering
§ 6.1.7Lekeareal

Renovasjonhar fått sin egenparagraf. Med
noe supplement
NY
Satt som egenparagraf, tilknytning
fjernvarme.
Det er i tillegg satt inn bestemmelseom
avstandtil off. VA.
Byttet tittel
NY- eldrebølgen

Forenklet,vist til plankravkapittelet/flyttet
Høringsutkastets§ 1.1.2 er delt opp i
underparagraferfor henholdsvispunkt 1-5,
ny §§ 6.1.2-6.1.8

Egenparagraf
Egenparagraf
25 % BYAer videreført
Ny: høyder7 og 9 meter
NY

§ 8 Parkering
§ 1.0.2

Egenparkeringsparagraffor bolig
Egenlekeplassparagraffor bolig. Ikke krav til
25 m2 pr boenheti sentrum/tettbebygget
strøk
NY

§ 6.2 Fritidsbebyggelse

§ 1.2 Fritidsbebyggelse

§ 6.2.1Arealtil fritidsbebyggelse
§ 6.2.2Infrastruktur

§ 1.2.2Størrelsepå
fritidsbebyggelse
§§ 1.2.3tilknytningsplikttil
offentlig avløpog 1.2.4
strømfremføring

Plankravflyttet til §§ 2 og 2.1.3,henvisti
§ 6.2. Retningslinjertil § 1.2.2i høringsutkast
er tatt inn som bestemmelser.Forenklet,
punktvis
Videreførtfra høringsutkast

§ 6.3 Sentrumsformål

§ 1.3 Sentrumsformål

§ 6.1.8Fradelingtil boligbebyggelse

Bestemmelseom strøm og off. VAer
sammenføyd

Noesupplert,ryddet, spesieltmed estetiske
hensyn.Åpnefasaderetc.

§ 6.4 Forretninger
§ 6.5 Offentlig eller privat
tjenesteyting
§ 6.6 Fritids- og turistformål
§ 6.7 Råstoffutvinning,masseuttak
og mottak
§ 6.8 Næringsvirksomhet

§ 1.4 Forretninger
§ 1.5 Offentlig eller privat
tjenesteyting
§ 1.6 Fritids- og turistformål
§ 1.7 Råstoffutvinning

§ 6.9 Idrettsanlegg
§ 6.10 Andre typer bebyggelseog
anlegg
§ 6.11 Grav- og urnelund

§ 1.9 Idrettsanlegg
§ 1.10 Andre typer nærmereangitt
bebyggelseog anlegg
§ 1.11 Gravog urnelund

§ 7 Samferdsel

Gangog sykkelflyttet til § 5.10

§ 7.1 Bane
§ 7.2 Lufthavn
§ 7.3 Parkeringsanlegg
§ 7.4 Kollektivtransport

§ 2 Samferdselsanlegg
og teknisk
infrastruktur
§ 2.1 Bane
§ 2.2 Lufthavn
§ 2.3 Parkeringsanlegg
§ 2.4 Kollektivtransport

§ 8 Forsvaret

§ 4 Forsvaret

Ikke forandret

§ 9 Grønnstruktur

§ 3.1 Grønnstruktur

Retningslinjerbakt inn i bestemmelser,for
øvrig er tekstenvasket,inneholdersamme
prinsipper.

§ 10 Landbruk-, natur- og
friluftsformål
§ 10.1 Bygge- og anleggstiltaki LNF

§ 1.8 Næringsvirksomhet

Endretareal fra 500 til 800 m2.
Supplertmed uteoppholdsarealerog
terrengbevaring
Retningslinjergjort om til bestemmelse
Utbedret,supplertmye. Var veldigtynn. Ny
tittel
Supplertmed plasskrevendehandelog
treningssenter.
Lik
Supplerttype bebyggelse.
Skrevetom

Noeutdypet
uforandret
Forkortet.Sykkelflyttet til § 5.10
Lik

§ 5 Landbruks-, natur- og
Tatt bort reindrift, har kommunenreindrift?
friluftsformål samt reindrift (LNFR) Bestemmelsen
ryddet, retningslinjahar kutta
forhold som nevnesi TEK,SAKog grad av
utnytting. Kårboligleddeter ryddet i
samarbeidmed Landbruk,lagt inn som
bestemmelse.Tatt med at dyrka mark ikke
skal byggesned,dette for å etterstrebe
kommunensmulighet til juridisk vern, i tråd
med overordnanasjonaleføringer.Visertil
Jordfagligvurdering.
Forholdvedrørendeterrenginngrepi egen
paragraf.
Forholdvedrørendestrandsoneer flytta til
strandsoneparagrafen

§ 11 Bruk og vern av vann og
§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag,
vassdrag,med tilhørendestrandsone med tilhørendestrandsone
§ 11.1 Byggeforbudi strandsonen
§ 6.1 Bruk og vern av sjø og
vassdrag,med tilhørende
strandsone
§ 11.1.1Småbåthavn
§ 6.2 Småbåthavn
§ 11.1.2Vannog vassdrag
§ 6.3 Drikkevann

Byttet ut sjø med vann i tittel, da Ringerike
ikke har noe sjø.
Forenklettittel, skrevetklart. Henvisttil
tiltak.
Videreført,supplertmed bryggeveileder
Gjort om for å gjeldealle vann og vassdrag,
ikke bare drikkevann.Høringsutkastettok

ikke for segtiltak i vann/vassdrag,kun
strandsone
§ 12 Hensynssoner

§ 12.3.2Bevaringkulturmiljø H570

§ 7 Hensynssoner

Sonefor særligehensyn- Bevaring
kulturmiljø H570
§ 12.4.3Båndleggingetter lov om
§ 7, side 23 Båndleggingssone
naturområderi Osloog nærliggende Båndleggingetter lov om
kommuner(markaloven)
naturområderi Osloog
nærliggendekommuner
(markaloven)
§ 12.4.4Båndleggingi påventeav ny
plan (FRE16og byplan)

Kapitteleter satt som egneparagrafer,
supplertmed noennye bestemmelser
H550og H560er tatt ut
Øvrigehensynssonersom ikke er nevnt er
ikke endret.
Forenkletetter signalerfra Buskerud
Fylkeskommune.
Fått formuleringav de.
Videreført,vasket.
Tatt ut overbygdinngangsparti10m m2.
Visertil gard av utnytting. Må alternativt
regnesinn i BRA.
NY

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Kommuneplanens
arealdelrevisjon2017-2030- Ringerike
kommune- innsigelser
trekkes
Det visestil kommuneplanensarealdel2017-2030sendt på begrensethøringi 2017.Det vises
ogsåtil brev datert 09.07.2018og til møte i regionalt planforumden 16.05.2018,samt til
fylkeskommunensuttalelsetil begrensethøringav 29.06.2017.
Bakgrunnfor saken
Kommuneplanensarealdel2017-2030lå ute til offentlig ettersyn i perioden19.05.-17.08.2017.
Fylkesutvalgetfremmet innsigelsetil to planlagtebyggeområderpå grunn av konflikt med
automatiskfredete kulturminner,jfr fylkesutvalgetsvedtakpkt 6 i fylkesutvalgssak
66/17
Ringerikekommune- kommuneplanensarealdel2017- 2030offentlig ettersyn,behandlet
23.08.17:
6. Fylkeskommunenfremmer innsigelsetil områdeneB7 og N2 på grunn av konflikt med
automatiskfredete kulturminner.
B7: Boligområdepå Trygstad,Hønefosspå grunn av konflikt med automatisk
fredet gravfelt,automatiskfredet gravhaugog på grunn av konflikt med
kulturmiljø med svært høy verneverdi.
N2: Næringsområdeved jernbaneHensmoenpå grunn av konflikt med
automatiskfredet fangstanlegg.
Fylkeskommunenredegjordei fylkesutvalgssaken
hvordaninnsigelsenekunneløses.Dersom
boligområdeB7 tas ut ville innsigelsentil dette området bortfalle. Dersomgrensentil
næringsområdetN2 trekkeslangt nok unna fangstanleggetslik at opplevelsesverdien
til
kulturminnet bevares,ville ogsåinnsigelsentil dette området bortfalle. Fylkeskommunenpåpekte
at næringsområdeti all hovedsakmå liggepå nordsidenav jernbanelinjenfor at
opplevelsesverdientil kulturminnet skalbevares.
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Kommunens
endringeri planen
Ringerikekommunehar i regionalt planforum den 16.05.2018bekreftet at de vil ta ut områdeB7
fra planen.Det vil da ikke langerværeaktuelt å byggeut boliger som vil kommei konflikt med
gravfeltet og kulturmiljøet på Tanberg.OmrådeB7 var ogsåutelatt da planenlå ute til begrenset
høringi perioden01.06.-01.07.2018.
Fylkeskommunenkunne da trekke innsigelsentil dette
området.
Ringerikekommunehar videre i brev av 09.07.2018bekreftet at de vil endre avgrensningenpå
områdeN2 ved å trekke industriområdetvekk fra det automatiskfredete fangstanleggetslik at
industriområdeti all hovedsakblir liggendenord for jernbanelinjeni området. Opplevesesverdien
til dette kulturminnet vil dermedi stor grad bli bevart.
Buskerudfylkeskommuneanserendringenekommuenhar foreslått som tilstrekkeligtil å si at
kommuneplanensarealdelikke lengerer i konflikt med automatiskfredete kulturminner,og at
grunnlagetfor innsigelsenedermed faller bort.
Vi vil likevel understrekeat vi ikke har grunnlagfor å si ossenig i arealbrukeni områdersom ikke
er undersøkti henholdtil kulturminnelovens§ 8 og 9.
Konklusjon
Buskerudfylkeskommunetrekker innsigelsenetil ovenfor nevnte områderunder forutsetningav
at planenvedtasslik kommunenhar skisserti sitt brev av 09.07.2018.

Med vennlighilsen

Turid Kolstadløkken
fylkeskonservator

LarsHovland
rådgiverarkeologi

Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur
Hvisdu ønskerå svareelektronisk: www.bfk.no/edialog(kan ogsåbenyttestil sensitive
opplysninger).Eventueltwww.bfk.no– under kontakt oss.

Side2 av 2

Ringerike kommune
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3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region sør

Wenche Bjertnes / 97073803

1 7/71 830 - 1 7

Deres referanse :

Vår dato :
06.1 1 .201 8

Kommuneplanens arealdel 201 7 - 2030 - Ringerike kommune , statlig og
fylkeskommunal

vegmyndighet sin vurdering av nytt planforslag.

Statens vegvesen har i egenskap av å være Statlig og fylkeskommunal
for uttale nytt forslag til kommuneplan.

vegmyndighet mottatt

Kommunen ber Vegvesenet trekke innsigelsen.

Nedenf or følger våre merknader /kommentarer

til det nye planforslaget.

Planen er supplert med temakart som viser prinsipper for adkomster til ny e
utbyggingsområder.

I tillegg er benevnelsen på plankartet for de nye utbyggingsområdene

nå i samsvar med benevnelse i konsekvensutredningen.

Det er i KU- dokumentet nå også

gjort en overordnet vurdering av konsekvenser for trafikken på riks - og fylkesvegnettet.
tillegg er planbestemmelsene
utbyggingsområder

justert slik at konkrete planbestemmelser

I

knyttet til

i gjelde nde plan nå er videreført i nytt planforslag. Det er redegjort for

trafik k fra de nye utbyggingsområdene,

samt lagt inn vurdering av behov for gang - og

sykkelveger og til dels kollektiv. Vi savner noe mer om trafikksikker

skoleveg. Ringerike

kommune viser til brev av 23.1 0.201 8 der det henvises til generell rekkefølgebestemmelse
§4 om blant annet trafikksikker

skoleveg etc. I denne rekkefølgebestemmelsen

er det stilt

krav om at det ved regulering av områder til utbygging skal vurderes å stille rekkefølgekra v.
Vi mener denne må skjerpes til å inneholde krav om at det skal stilles rekkefølgekrav som
sikrer at nødvendige tiltak innenfor de opplistede prikkpunktene

skal være gjennomført

før

utbygging kan skje . Forutsatt slik endring kan manglende vurdering av tr afikksikker
skoleveg i KU oppvei es. Vi forutsetter at trafikksikker

skoleveg kan bli grundigere vurdert i

kommende rullering av kommuneplanen.
Bruk av temakart for å vise prinsipp for adkomster fra nye utbyggingsområder

er et grep vi

kan akseptere. Det er i KU imidlertid ikke vist eller vurdert at horisontal - og vertikalkurvatur
på hovedveg (og sideveg) er innenfor vegnormalenes krav for etablering av adkomst/kryss.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø
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Vi har derfor befart noen strekninger og sjekket områder med tanke på adkomster. Vi har
følgende merknader til prinsippene for adkomster
Buttingsrud Camping har i dag en direkte adkomst til E16 . Adkomsten har hva vi
kaller en utflytende utforming , i tillegg noe dårlig frisikt i nordgående retning. Det er
forslag om å kunne utvide campingplas sen på andre siden av E16. Det er vist et
prinsipp med X- kryss, som ikke vil være i tråd med vegnormalene. Det vil, ved en slik
utvidelse av campingplassen, bli mye intern trafikk over E16 til badeplasser,
kiosk /vegkro og dagligvarebutikken
planski lt kryss der interntrafikk
toalett/dusjbygg,

og andre fritid saktiviteter . Vi må forutsette et

til/ fra område på andre siden av E16 og til

butikk, badeplass og andre fritidsaktiviteter

på plassen kan krysse

planskilt fra E16 . Det planskilte krysset må sikres gjenno mført før utbygging kan skje
med en rekkefølgebestemmelse

i planbestemmelsene

til kommuneplanen .

Temakartet må vise det planskilte krysset.
Næring sområde ved Spenncon kan ikke ha ny direkte adkomst til/ fra E16, men må
benytte krysset inn til Hensmoen , inte rn adkomstveg gjennom Hensmoen og
gjennom undergang under E16. Temakartet må endres.
For boligområde B6 (Trygstadveien) må det forutsettes at dette ikke kan
gjennomføres før ny E16 er bygget og tatt i bruk. Dette må framgå av
rekkefølgebestemmelse

i planbe stemmelsen til kommuneplanen .

For boligområde B20 må vi forutsette at adkomst til dette området fra Fv. 241
samlokaliseres med eksisterende adkomst til øvrige boliger i området. Temakartet
må endres.
For boligområde på Ask må adkomstløsninger
planbestemmelsene

som er i tråd med rekkefølgekrav i

legges inn i temakartet.

For n ytt boligområde Grenda i Åsa, B28, er det vist prinsipp om ny adkomst til
fylkesvegen . Ny adkomst må anlegges slik at frisikt og stigningsforhold
vegnormalene. Om nødvendig må adkomst til dette boligområdet

er i tråd med

samlokaliseres med

andre adkomster i området. Vi har valgt å ikke gå mer detaljert inn i dette forholdet
på dette tidspunktet,

men forutsetter at dette løses i reguleringsplanarbeidet.

Alternativt at det vurderes nærmere i kommende rullering av kommuneplanen.
Når det gjelder planbestemmelsene

opplyser Ringerike kommune at disse er gjennomgått

og

endret. Nedenfor følger våre merknader til endringene som framkommer beskrevet i brev til
oss datert 23.1 0.201 8.
§4 må presiseres, jfr tredje avsnitt ovenfor. Det er ikke tilstrekkelig

at rekkefølgekrav

om tiltak kun skal vurderes. Rekkefølgekrav om at nødvendige tiltak skal være

gjennomført før utbygging kan skjer må inngå i reguleringsplaner . Er tiltak ikke
nødvend ig er det heller ikke behov for rekkefølgekrav. Dette vil i tilfelle framgå av
regulerings plandokumentene.
§4.1 .2 Krakstadmarka. Vi forutsetter at dette er adkomst til Fv. 241 . Dette må
presiseres i planbestemmelsen.
§4.1 .3 Haugsbygd. Vi er mer opptatt av hvilken effekt utbygging i Haugsbygd kan ha
for kapasitet i rundkjøringen i Hønenkrysset. Tilbakemeldingen er å betrakte som et
synspunkt og er ikke et krav om endring av planbestemmelsen.
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§1 .3 om fortetting

uten plankrav. Kommunen opplyser at trafikksitua sjon vil bli et

vurderingsmoment

i byggesak. Vår kommentar er at dette ikke er sikret slik

planbestemmelsen

er formulert. Planbestemmelsen må suppleres og inneholde et

krav om at byggesøknaden oversendes Statens vegvesen for behandling der som
området har direkte adkomst til riksveg.
§§1 .2 - 1 .3 (retningslinje)

Det må legges til at situasjonsplaner

som skal erstatte

bebyggelsesplan må sendes Statens vegvesen for behandling der som adkomst til
området skjer til /fra riksveg.
Ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen er nylig vedtatt i kommunestyret.
planbestemmelsen

§1 .1 om at kommunedelplaner

omfatter Kommunedelplan

Vi forutsetter at

gjeldende foran kommuneplanen

for ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen .

Vi anser det nye planforslaget med KU, forutsatt endring av planbestemmelsens
våre egne undersøkelser å være tilstrekkelig
utbyggingsområdene.

også

§4, samt

til at vi har kunnet vurdere de enkelte

Forutsatt endring av planbestemmelsen

§4, jfr kommentar i tredje

avsnitt i dette brevet, har vi ikke lenger innsi gelse begrunnet i manglende KU for vårt
fagområde. Forutsatt at ovenstående merknader i dette brevet innarbeides i kommuneplanen
har vi ikke innsigelse til utbyggingsområder

i kommuneplanen.

Vi har tillit til at Ringerike kommune innarbeider våre forutse tninger og merknader , for ikke
å ha innsigelse , i kommuneplanen

før kommunal egengodkjenning.

Buskerud Avdeling
Med hilsen
Rolf - Helge Grønås
avdelingsdirektør

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
Kopi
Buskerud fylkeskommune,

Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/4594-4

Arkiv: 121

Varsel om oppstart av regional plan for lokalisering av tømmerhavn og høring av
planprogram
Forslag til vedtak:
Formannskapet viser til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, datert 6.
desember 2018 og vedtar at Ringerike kommune sender innspill til forslag til planprogram som
lyder:
«Ringerike kommune vurderer at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de
teamer som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen».

Hva gjelder saken
Denne saken handler om å gi innspill til foreslått planprogram som fylkesutvalget vedtok å
sende på høring og til offentlig ettersyn den 5. desember i sak 69/18. Planprogrammet gir
rammer for det videre planarbeidet gjennom omtale av bakgrunn og formål, føringer,
planfaglige rammer, kunnskapsbehov, samt organisering og gjennomføring av planarbeidet.
Høringsfristen er 4. februar 2019. Rådmannen anbefaler formannskapet å gi en høringsuttalse
om at forslag til planprogram på en god måte ivaretar at de teamer som er viktig for
skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen.
Forslag til høringsuttalelse:
«Ringerike kommune vurderer at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de
teamer som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen».

Bakgrunn
Bakgrunnen for beslutningen om oppstart av planarbeidet var skognæringens behov for
langsiktig lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen. Totalt skipes ca. 300.000 m3
virke ut over Lierstranda tømmerhavn i dag. Dette er Norges største
havn for utskiping av tømmer, og helt avgjørende for skogbruket på Østlandet. Havnen ligger i
et område som skal omdannes til Fjordbyen med høy utnyttelse til bolig og næring.

-

Skognæringens behov for havn for utskipning av tømmer til avtakere i inn og utland, og
videreføring av havn som del av råvarehåndteringen til en mulig ny tømmerforbrukende bedrift
på Tofte – (Silva Green Fuel), er den direkte årsaken for at dette regionale planarbeidet
igangsettes. Så skal skognæringens behov veies mot samfunnets andre planer og behov for
areal i området. Det er disse avveiningene og mulige løsninger som skal gjøres i den regionale
planen.
Formål
Formålet med det regionale planarbeidet er å finne lokalitet for etablering av tømmerhavn i
Drammens-Oslo fjorden som sikrer at den blir en sentral del av transportsystemet i den
økonomien der verdiskapningen er basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske
ressurser (bioøkonomi).
Et viktig utgangspunkt for å finne innretning av denne regionale planen er at skogvirke som
bearbeides har 5 til 7 ganger høyere samfunnsnytte enn råstoff som eksporteres. Tiltak i den
regionale planen bør derfor legge til rette for at bearbeidingen kan skje nasjonalt.
Foreløpige forslåtte lokaliteter
For å finne riktig løsning for tømmerhavn må den være med å legge til rette for at skogvirke
kan bearbeides i Norge, at lokaliseringen ikke medfører for store konflikter og belastninger for
mennesker, dyr eller områder. Løsningen må også være så rimelig som mulig både med tanke
på hva selve havnen koster og hva det koster å anlegge vei og jernbane fram til havnen.
Havnen må også plasseres slik at tømmeret effektivt kan transporteres fra skogen og fram til
havnen. I tillegg er det noen krav til størrelse på selve kaien, dybden på farleden og størrelsen
på lager ved havn og eventuelt tilleggslager (baklager). Med utgangspunkt i disse faktorene er
det foreløpig foreslått at følgende lokaliteter undersøkes nærmere, (markert med grønn sirkel):

For å kunne finne riktig lokalisering vil det også være viktig å avklare hva som skal lokaliseres.
I figuren under vises litt skjematisk hvilke funksjoner en tømmerterminal for skip kan ha. Det

-

som krever minst areal er beskrevet til venstre og så blir arealbehovet større jo lenger til høyre i
figuren en beveger seg.

Buskerud fylkeskommune har varslet at hvis utfallet blir at en lokalitet peker seg ut som et
aktuelt sted for tømmerhavn kan det være aktuelt å bruke regional planbestemmelse etter pbl. §
8-5. En slik bestemmelse kan fastsette at det for et tidsrom av inntil ti år nedlegges forbud mot
at det blir iverksatt særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere
avgrensede geografiske områder, eller bestemme at slike tiltak uten slikt samtykke bare kan
iverksettes i samsvar med godkjent arealplan etter denne lov. Dette vil sikre tid til å
gjennomføre nødvendig planleggings arbeid for å etablere en havn.
Organisering og gjennomføring av planarbeidet
Styringsgruppa for planarbeidet består i dag av Lier kommune, Drammen kommune, Ringerike
kommune (representerer innlandskommuner med skoginteresser), Fylkesmannen, NHO, LO,
representant fra akademia og Buskerud fylkeskommune. Varaordfører og ass.rådmann i
Ringerike kommune er medlem i styringsgruppa og næringssjef i Ringerike kommune er
medlem i arbeidsgruppa (som representant for innlandskommuner med skoginteresser).
Rådmannens vurdering
Ringerike kommune har hatt og har representanter inn i både styringsgruppe og arbeidsgruppe.
Vi har dermed fått medvirke og påvirke planprogrammet sine rammer for det videre
planarbeidet gjennom omtale av bakgrunn og formål, føringer, planfaglige rammer,
kunnskapsbehov, samt organisering og gjennomføring av planarbeidet. Næringssjef har løpende
kontakt med aktører i skognæringen for å avstemme om vårt planarbeid er i tråd med
skognæringens behov.
Rådmannens vurdering er at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de temaer
som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen.

-

Vedlegg
Forslag til planprogram for regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens/Oslofjorden
Melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, datert 6. desember 2018

Ringerike kommune, 20.12.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Terje Dahlen
saksbehandler: Harriet Slaaen

-

UTVIKLINGSAVDELINGEN

Ringerikekommune
Postboks123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vårdato: 06.12.2018
Deresdato:

Vårreferanse: 2018/9424-73
Deresreferanse:

Vårsaksbehandler:
Anette Olshausen
, tlf.

Regionalplanfor lokalisering
av tømmerhavn- meldingom
oppstartav planarbeidoghøringav planprogram
Det varslesmed dette at regionalt planarbeidfor lokaliseringav tømmerhavni DrammensOslofjordener startet opp.
Fylkesutvalgeti Buskerudhar med hjemmel i plan- og bygningslovenvedtatt i sak69/18 høringog
offentlig ettersyn av forslagtil planprogramfor Regionalplan for lokaliseringav tømmerhavni
Drammens-Oslofjorden.
Høringsfristen
er 4. februar2019.
Om Regionalplanfor lokalisering
av tømmerhavni Drammens-/Oslofjorden
Fylkestingeti Buskerudbesluttet i sak25/18 å igangsetteen regionalplan for lokaliseringav
tømmerhavn.Bakgrunnenfor beslutningenvar skognæringensbehov for langsiktiglokaliseringav
tømmerhavni Drammensregionen.
Skognæringens
behovveiesmot samfunnetsandre planer og
behovfor areal i området. Det er disseavveiningeneog muligeløsningersom skalgjøresi den
regionaleplanen.
Formåletmed planarbeideter å finne lokalitet for etableringav tømmerhavnsom sikrer at den
blir en sentral del av transportsystemetder verdiskapingener basert på bærekraftigutnyttelse av
fornybarebiologiskeressurser(bioøkonomi).
Det varslesom at det vil bli vurdert bruk av regionalplanbestemmelsejf. pbl § 8-5 for å sikreareal
til tømmerhavn.
Den regionaleplanenskalutarbeidesi samarbeidmed kommuneneog andre viktige
samfunnsaktører.Styringsgruppafor planarbeidetbestår av Lier kommune,Drammenkommune,
Ringerikekommune(representererinnlandskommunermed skoginteresser),Fylkesmannen,NHO,
LO,representantfra akademiaog Buskerudfylkeskommune.
Det er nå utarbeidet et forslagtil planprogramjf. Pbl §8-3 og §4-1 som skalpå høringog til
offentlig ettersyn.Dette gir rammer for det videre planarbeidetgjennomomtale av bakgrunnog
bfk.no
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formål, føringer,planfagligerammer, kunnskapsbehov,
samt organiseringog gjennomføringav
planarbeidet.
Det konkreteinnholdet i selveplanenvil bli drøftet i planfasensom starter opp så snart
planprogrammeter vedtatt. Det leggesopp til å sluttføre den regionaleplaneni løpet av 2019.
Om høringen
Fylkeskommunenber om innspill på de rammer forslagettil planprogramskisserer.Alle
merknadertil forslagtil planprogramsendesBuskerudfylkeskommune,postboks3563,3007
Drammeneller elektronisktil postmottak@bfk.no innen 4. februar 2019.
Fylkeskommunenstiller gjerneopp på møter for å orientere og svarepå spørsmåli perioden
planprogrammeter på høring.Det er bare å ta kontakt for å avtale tidspunkt.
Høringsdokumentetsamt et sammendragsom kan brukesfor de som skalha en politisk
behandlinger tilgjengeligpå fylkeskommunensnettside http://www.bfk.no/Tommerhavn
Ved forespørselkan det ogsåsendesi papirformat.
Henvendelserog spørsmålkan rettes til prosjektlederAnette Olshausentlf. 478 53 290 eller epost Anette.Olshausen@bfk.no
Fylkeskommunentar sikte på å sluttbehandleplanprogrammetvåren2019.

Med vennlighilsen

Hilde Reine
enhetsleder

Anette Olshausen
prosjektleder

Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur
Hvisdu ønskerå svareelektronisk: www.bfk.no/edialog(kan ogsåbenyttestil sensitive
opplysninger).Eventueltwww.bfk.no– under kontakt oss.
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Bosetting av flyktninger i 2019
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune vedtar å bosette 30 flyktninger i 2019.
Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Saksutredning
Ringerike kommune mottok 12.12.18 en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDI) om å bosette 30 flyktninger i 2019.
Det behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019. Av disse er 150 enslige
mindreårige, hvorav 40 er under 15 år.
Ringerike kommunestyre vedtok etter anmodning fra IMDI å bosette til sammen 40 flyktninger
i 2018, først 35 og så 5 etter en tilleggsanmodning i september. Det ble dag vedtatt ikke å
bosette flere unge enslige mindreårige.
Ringerike kommune har de siste årene gjort vedtak om bosetting av flyktninger i tråd med
IMDI’s anmodninger. Anmodningstallene nådde en topp i 2016 med 100 flyktninger, men har
etter den tid gått kraftig ned.I 2018 ble det bosatt til sammen 38 flyktninger og 1 person på
familiegjenforening.
For å håndtere det store antallet flyktninger som ble bosatt i 2016 og 2017, ble mange
kommunale tjenester utvidet. I takt med reduserte behov bygges disse tjenestene nå ned igjen.
Dette innebærer færre ansatte og omstillinger i sektorene. Kommunestyret vil få nærmere
orientering om dette i en melding som legges fram for kommunestyret våren 2019.
Bemanningsreduksjonen skjer i størst mulig grad ved overføring til andre ledige stillinger i
kommunen. Dersom det skulle bli nødvending med reell nedbemanning og oppsigelser, vil
rådmannen komme tilbake med dette i en egen sak.

-

Rådmannens vurdering
Ringerike kommune har årlig bidratt til bosetting av flyktninger i tråd med mottatte
anmodninger fra IMDI. Rådmannen anbefaler at IMDI´s anmodning om bosetting av 30
flyktninger i 2019 blir fulgt.
Dersom det i løpet av 2019 skulle komme endret anmodning fra IMDI, vil rådmannen legge
fram ny sak om dette.
Vedlegg
Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger i 2019.

Ringerike kommune, 17.12.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Geir Svingheim

-

Ringerike kommune
Ber om at brevet distribueres til:
Ordfører
Rådmann

Deres ref:

Vår ref: 18-07601

Dato:12.12.2018

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019
Bosetting er første steg i integreringsprosessen i kommunen. Norske kommuner, deriblant
Ringerike kommune, har de siste årene gjort en god innsats med bosetting og kvalifisering av
flyktninger.
Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om
bosetting for 2019. IMDi har, i samarbeid med KS, vurdert anmodningstallet til kommunene i lys
av disse kriteriene.
På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at Ringerike
kommune bosetter 30 flyktninger i 2019.

Behandling av anmodningen

Det må komme tydelig frem av vedtaket hvor mange flyktninger kommunen vedtar å bosette. Vi
oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Dette vil bidra til at
bosettingen går raskere og vil korte ned ventetiden for den enkelte flyktning. Vedtaket skal ikke
inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.

Svar på anmodningen

Frist for å svare på anmodningen er 15. februar 2019.
Vi ber kommunen om å:



sende sitt vedtak til post@imdi.no, med kopi til KS ved nina.gran@ks.no.
registrere vedtakstallet i IMDis fagsystem for bosetting (Imdinett). For tilgang til IMDinett
og mer informasjon, se https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/.

Bakgrunn for tallene

De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019,
inkludert 150 enslige mindreårige hvorav 40 under 15 år.
Det estimerte bosettingsbehovet har bakgrunn i:





prognoser over antall asylsøkere til Norge
prognoser over antall innvilgede asylsøknader
Stortingets vedtak om antall overføringsflyktninger
andre internasjonale forpliktelser

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no

Prognosene kan variere gjennom året. Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger
kan justeres i tråd med bosettingsbehovet. Personer som er søkt ut til kommunen i 2018 og
registreres som bosatt over nyttår, vil telles på kommunens vedtak for 2019.

Flyktninger med oppfølgingsbehov

Noen flyktninger har et særskilt oppfølgingsbehov knyttet til sitt funksjonsnivå. Kommuner som
bosetter flyktninger kan derfor regne med at enkelte personer som skal bosettes vil ha særskilte
behov. IMDi har egen tilskuddsordning for å dekke eventuelle ekstraordinære utgifter kommunen
har som følge av bosettingen. Les mer om dette på IMDis nettsider:
https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-funksjonshemminger-atferdsvansker/

Kontakt

Ta kontakt med IMDi Indre Øst dersom dere har spørsmål om anmodningen. IMDi går gjerne i
dialog med kommunen, også i samarbeid med andre aktuelle statlige aktører.
Med vennlig hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Lisbeth Dalin
fungerende regiondirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur.
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Sak: 46/18
Saksprotokoll - Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst"
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette
etablering av 21 nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer og føringer som ligger
i denne sak.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.01.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/5181-1

Arkiv:

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst"
Forslag til vedtak:
Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette
etablering av 21 nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer og føringer som ligger
i denne sak.

Innledning / bakgrunn
Høsten 2018 er det gjennomført forprosjekt for planlegging av 21 nye omsorgsboliger på Hov.
Forprosjektet baserer seg på forutsetninger fra skisseprosjekt gjennomført våren 2018.
Skisseprosjektet ble behandlet politisk som orienteringssak i kommunestyret (sak 78/18) i juni
2018.
Prosjektet planlegges lagt ut på anbudskonkurranse ved årsskiftet, med planlagt kontrahering
februar/mars 2019. Oppstart vil skje i slutten av mai/juni 2019. Prosjektet på Hov ØST
planlegges utført/samkjørt med Hov VEST (presenteres i egen sak). Dette med tanke på
mulige synergieffekter som følge av felles rigg og drift, administrasjon, logistikk, HMS, og
med tanke på minimalisering av trafikk, støy og annen anleggsbelastning for nabolaget.
Beskrivelse av saken
I forbindelse med behandling av sak 107/16 «Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, behovsanalyse», vedtok kommunestyret at Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på
Hov og i Heradsbygda videreføres. Denne saken omhandler prosjekt i handlingsprogrammet
for 2019- 2021; «Hov omsorgsboliger (Hov Øst)».
Prosjektet «Hov Øst» omhandler bygging av 21 omsorgsplasser finansiert som omsorgsboliger
med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig kommunal tomt i
området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til formålet og vil gi en
bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode dagslysforhold, solforhold og
utsikt.

Prosjektet var første gang til politisk behandling i formannskapets sak 191/16 «Hov og
Heradsbygda omsorgsboliger –Valg av løsninger og rammebetingelser». Saken ble trukket, og
sendt tilbake til rådmannen for videre saksbehandling grunnet spørsmål vedrørende skissert
kostnadsnivå. I det videre arbeid med saken kom bl.a. husbanken med endringsforslag som gjør
at konseptet nå framstår ganske annerledes. Den viktigste premissendring er at husbanken ikke
godtok et planlagt større innslag av unge psykisk funksjonshemmede i dette området, og
kommunen måtte endre definisjon av målgruppen fra «unge brukere» til «eldre
omsorgstrengende uavhengig av diagnose». I realiteten betyr dette at leilighetene vil bli tilbudt
godt voksne/eldre psykisk funksjonshemmede (50-60 år), og unge psykisk funksjonshemmede
vil bli tilbudt ledige leiligheter sammen med jevngamle i eksisterende boligmasse spredt i
kommunen, samt i det planlagte borettslaget Hov Vest (kommer til behandling i februar 2019),
og som også vil være øremerket denne gruppen som for første gang flytter ut av
foreldrehjemmet. Endringene har også ført til at institusjonspreget er borte, og bygningsmassen
vil passe godt inn i eksisterende bebyggelse.
Følgende hovedføringer og forutsetninger legges til grunn for utlysning og
konkurransegrunnlag etter forprosjekt:








Hovedprinsipper fra skisseprosjekt videreføres.
Egnethetsvurdering og kalkyle viser at bygget er egnet for bygging i massivtre uten fare
for vesentlig merkostnad. Bygget beskrives derfor som et massivtre bygg hvor
hoveddelen av yttervegger og bærende komponenter er massivtre.
Det anses ikke hensiktsmessig å bygge etter BREEAM - metodikki, dette vurdert ut
ifra en kost/ nytte vurdering. Se neste avsnitt (Forutsetninger energi, miljø og klima).
Ambisjon om svært lavt energiforbruk, men i forhold til et kost/ nytte perspektiv. Se
neste avsnitt (Energikrav og energiløsninger). Mål om lave FDV- kostnaderii for å
sikre løsninger som medfører lavest mulig driftskostnader i et kost/ nytte perspektiv.
Optimal drift for ansatte/ brukere: løsninger som ivaretar god logistikk og rasjonell drift
med tanke på bemanning, deriblant avfallsløsninger, felles kjøkkenløsninger og
tilrettelegging for velferdsteknologi.

Forutsetninger energi, miljø og klima
Bygging etter BREEAM er i flere sammenhenger en fornuftig måte å organisere et
byggeprosjekt på med tanke på miljøsertifisering, men det er ikke gitt at BREEAM er
hensiktsmessig i alle prosjekter. I dette prosjektet har prosjektledelsen vurdert at BREEAM
ikke er hensiktsmessig ut i fra et kost/ nytte-perspektiv. Som et alternativ til BREEAM har
prosjektledelsen valgt å legge til grunn klima og miljøplan for Ringerike kommune, samt å
utforme en miljøoppfølgingsplan som tar for seg de mest vesentlige elementer fra BREEAM.
Gjennom bevist og aktiv styring av dette i fra tidlig prosjektering, mener vi miljøaspektet er
BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.. BREEAM har vist seg å være et effektivt verktøy for
å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere miljørettet bærekraftig tenkning i alle ledd.
Et BREEAM sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen
er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann,
materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.
i

ii

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader)
gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller rivning.

meget godt ivaretatt og kan dokumenteres tilfredsstillende gjennom miljøoppfølgingsplanen og
øvrig dokumentasjon i prosjektet.
Bygging etter BREEAM-metodikk ville i dette tilfellet gitt en merkostnad grovt estimert til
minimum ca. 2 MNOK. Merkostnaden vil og kunne bli betydelig høyere avhengig av hvilke
krav og forutsetninger man stiller. I tillegg kan bygging etter BREEAM metodikk låse
byggherren til en rekke valg og forutsetninger som medfører at kostnader knyttet til
materialbruk og levetidskostnader blir høyere for å oppnå BREEAM poeng. Det vil antagelig
være fornuftig om Ringerike kommune gjør en overordnet utredning på hvilke prosjekter og
med hvilke forutsetninger BREEAM-metodikk skal legges til grunn.
Energikrav og energiløsninger:
I dette prosjektet er det forutsett å legge til grunn energikrav i TEK17 iii med noe forbedringer
der det er hensiktsmessig med tanke på kost/nytte (blant annet noe forbedret krav til U-verdi
og tekniske anlegg). Det er ikke forutsatt å følge såkalt «Passivhus» standard». Det er gjort
detaljerte vurderinger og energiberegninger fra energirådgiver i skisseprosjektet som viser at
nytteverdien vil være lav både med tanke på kostnad og miljø perspektiv. Kalkulert
inntjeningstid ved å legge til grunn passivhus standard ville vært ca. 51 år. Dette skyldes blant
annet at energiforbruket i bygget er lavt og at det kun bor en beboer pr. leilighet.
Bygging etter «passivhus-standard» ville i dette prosjektet medført en økning i prosjektkostnad
på anslagsvis 1100 kr/ m2 (ifølge norsk prisbok), totalt ca. 3 MNOK.
I tillegg til forbedringer utover TEK17 krav som gir lavere energiforbruk, har prosjektet
forutsatt å oppnå energimerke grønn A (tilsvarer meget lavt energiforbruk fra en miljøvennlig
energikilde). En forutsetning for å oppnå energimerke A blir å implementere solcelle teknologi.
Solceller er lagt inn i prosjektet, og vil realiseres dersom en søknad om støttemidler fra Enova
og klimasats imøtekommes. Prosjektet har som ambisjon å ta i bruk ny teknologi med
«rammeløse solcellepaneler» hvor solcellene blir integrert i selve takflaten, noe som i tillegg til
god estetikk og er en meget driftseffektiv løsning.
Foreløpige beregninger for solcelleanlegg viser en nedbetalingstid på ca. 20 år med de
forutsetninger som er lagt til grunn. Anlegget vil kunne levere ca. 70.000 kWh årlig. Garantert
teoretisk levetid for anlegget er 30 år (garantert effekt +85%), men faktisk levetid har vist seg
å ligger på normalt 50 år+ for hoveddelen av anlegget. Spådde økninger i strømprisen og mulig
effektprising av strømmen vil kunne gjøre regnestykket betydelig mer lønnsomt. Fremtidige
muligheter for lagring og styring av strøm og energi i bygninger vil kunne bidra ytterligere
positivt.
Økonomiske forhold

iii

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.

Kostnadskalkyleniv fra forprosjektet angir nå kalkulert samlet prosjektkostnad for
omsorgsboligene, inkl. mva og avsetning for usikkerhet. Et spesifisert oppsett vil følge saken til
formannskapet (som økonomiutvalg) på eget vedlegg, unntatt offentlighet jfr. Ofl. § 14.
Rådmannen anser det nødvendig å skjerme disse opplysningene for å kunne gjennomføre en
reell anbudskonkurranse. Med den situasjonen som i dag råder på dette markedet, ville det
være lite hensiktsmessig å gå ut offentlig med hvor mye ressurser Ringerike kommune kan
akseptere å bruke på prosjektet, i forkant av en anbudskonkurranse.
I tillegg til kalkulert prosjektkostnad for bygging av omsorgsboligene vil det også påløpe
kostnader i forbindelse med etablering av infrastruktur i hele området på Hov, deriblant fortau,
gangveier og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i forbindelse med
reguleringsprosessen, og er et resultat av omregulering for hele området. Kostnadene for ny
infrastruktur vil inngå som en del av den totale prosjektkostnaden og dekkes av prosjektet,
men må holdes utenfor beregning av anleggskostnader i forhold til husbanken.
Kalkylen inneholder endringer/justeringer som gir en økning i forhold til tidligere skissprosjekt,
og som i hovedsak basert på følgende forhold:


Prosjekteringen har avdekket behov for løsninger som ikke var redegjort for i
brukerprosess/ skisseprosjekt, deriblant felles anretningskjøkken/ kjølerom, nøkkelfritt
bygg. Det er og forutsatt noe økt kvalitet i forhold til materialer og tekniske løsninger
for å ivareta lave driftskostnader, eksempelvis fasadekledninger og innvendige
overflater.



Omfanget av prosjektering har økt noe utover det som var forutsatt i skisseprosjektet.
Skyldes delvis at man har brukt mye tid på å planlegge gode massivtreløsninger som
foreløpig ikke er standard løsninger, men som er helt nødvendig for å sikre kostnad og
kvalitet i prosjektet. Dette er og essensiell kunnskap og erfaringer med tanke på at
Ringerike kommune ønsker fremtidige bygg i massivtre.



Usikkerhetsanalyse gjennomført høsten 2018. Reserver og marginer er økt fra skisse- til
forporsjekt, grunnet markedsituasjonen. Dette skyldes risikovurdering og forhold man
har blitt klar over underveis i forprosjektet. Deriblant tilbakemeldinger fra avholdte
anbudskonkurranser på tilsvarende bygg, samt en generell vurdering av tilstanden i
markedet i flere prosjekter.



Løst inventar og møblering var ikke medtatt i skisseprosjektet. Dette har prosjekteier
besluttet at skal medtas i prosjektet, og er nå innkalkulert. Likeens etablering av Banokonseptv reltart til baderomsløsninger.

Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er verdien for anslått
prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått prosjektkostnad beregnet innenfor 85%
sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover
denne rammen.
iv

v

Bano-bad er et konsept på et baderom som reduserer pleierens belastning og forbedrer brukernes livskvalitet.
Pleiearbeid i sykehjem, omsorgsboliger og sykehus er svært arbeidskrevende og vi har lenge fokusert på de
belastninger pleieren møter og brukernes funksjonsbehov. Bano baderomkonsept er et resultat av mer enn fem
år med forskning og grundige studier. Hovedpunktene i Bano konseptet:
• Funksjonelle baderom - gjennom fleksibilitet
• God livskvalitet - gjennom økt selvstendighet
• Bedre arbeidsmiljø - mindre belastning for pleier
• Høydejustering - kan tilpasses alle beboere



Det er forutsatt implementering av solcelleteknologi i prosjektet, samt snøsmelteanlegg
i utvendige trapper. Dette er nå innkalkulert i prosjektet.

Det er viktig å presisere at samtlige tiltak som er beskrevet her er avgjørende for å holde lave
drifts- og vedlikeholdskostnader over tid, samt effektiv og rasjonell drift og logistikk i bygget.
Fra skisseprosjekt til forprosjekt har det ikke vært noen økning av kostnader som følge av
endret areal eller overordnede løsninger. Kostnadskalkylen (P85) tar høyde for en normal
markedssituasjon, men med en rimelig margin med tanke på hva prosjekteringsgruppe og
prosjektleder vurderer usikkerheten i markedet til å være. Dersom det er få tilbydere, evt. i
kombinasjon med uheldig timing i forhold til markedet kan dette i verste fall føre til en
vesentlig økning i forhold til kostnadsrammen. Dersom mottatte anbud er vesentlig høyere enn
vedtatt kostnadsramme og denne ikke blir økt tilsvarende, vil man måtte påregne å avlyse
anbudskonkurransen, omprosjektere med andre forutsetninger og utlyse på nytt. Løsninger og
arealer anses for å være «ferdig knadd» med lite rom for justeringer.
Framtidige FDV-kostnader er ikke lagt inn i investeringskalkylen, men vil bli lagt inn i
driftsbudsjett/HP 2020 – 2023.
Refusjoner:
Refusjoner og tilskudd blir utbetalt i ettertid (etter innflytting). Kommunen får refundert moms
for boliger rettet mot dette formålet.
Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en
anleggskostnad på kr. 3 226 000,-. Dette vil gi en maksimalt uttelling når det gjelder
investeringstilskudd på kr. 1 452 000,-/boenhet. Husbanken forutsetter da at omsorgsplassen
er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem
og annen velferdsteknologi. Disse krav er ivaretatt, og maksimalt investeringstilskudd kan
påregnes.
Rådmannens vurdering
Etableringen av omsorgsboligene på Hov øst, i henhold til planlagt forprosjekt, vil gi meget
godt tilpassede, fremtidsrettede og driftseffektive omsorgsplasser.
Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi eller fremdrift. Planer
fremkommet i forprosjektet er langt fremskredne og utviklet utover hva som er vanlig i en
forprosjektfase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte elementer i
prosjektet. Den største usikkerheten i prosjektet før innhenting av anbud vil være
markedssituasjonen. Ringerike kommune er i en fase hvor mange store prosjekter skal utlyses
og settes i gang på nesten samme tid, samtidig er det forhold som tyder på at «markedet er
hett».
Manglende interesse i markedet vil kunne gi et negativt bidrag i forhold til kalkulerte
kostnader. Gitt en normal markedssituasjon vurderer rådmannen at en vesentlig økning av
kostnadsrammen (utover P85) er lite sannsynlig. I den samlede kalkyle ligger også kostnader til
personalfasiliteter som parkeringsplasser, kontorer, vaktrom, toalett og garderober.
Rådmannen vil presisere at prosjektets kostnader i dag baserer seg på kalkyler. Etter at
anbudsrundene er ferdig og anbyder akseptert, vil kommunen vite med større sikkerhet
omfanget av investeringensstørrelse.

Det er i prosjektet planlagt løsninger som ivaretar god logistikk og rasjonell drift med tanke på
bemanning, deriblant avfallsløsninger, kjøkkenløsninger og tilrettelegging for velferdsteknologi.
Helse og omsorg forventer gode synergieffekter med tanke på drift og bemanning knyttet til
andre omsorgsboliger i området, deriblant det nye borettslaget Hov Vest, som kommer til
behandling i februar 2019.
Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte til bygging av inntil 21
enheter. Dette vil medføre en meget god utnyttelse av tomten til det aktuelle formålet.
Vedlegg
1. Tegninger forprosjekt.
- Fasade Nord og Vest
- Fasade Sør og Øst
- Plan u-etasje
- Plan 1. etasje
- Plan 2. etasje
2. For formannskapets behandling: Økonomiske forhold, - Unntatt offentlighet jfr. Ofl.
§14.
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Ringerike kommune – Klage på detaljreguleringsplan – Hov
omsorgsboliger – plan 0605 419
VEDTAK
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunestyres vedtak
5. april 2018 om detaljreguleringsplan for Hov omsorgsboliger.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 4. oktober 2018.
Sakens bakgrunn
Ringerike kommunestyre vedtok 5. april 2018 reguleringsplan for Hov omsorgsboliger med
bestemmelser på eiendommen med gbnr. 87/1.
Reguleringsplanen tilrettelegger for å bygge omsorgsboliger på to tomter i utkanten av
Hønefoss sentrum i nord. På den vestre tomten, Hov Vest, dreier det seg om 7 omsorgsboliger
i bofellesskap i selveide leiligheter som borettslag. På den østre tomten, Hov Øst, planlegges
omsorgsboliger for inntil 21 enheter samt personaldel. Forslaget er i strid med
kommuneplanens arealdel, vedtatt 30. juli 2007, og legger opp til å omdisponere friområder
og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål.
Vedtaket ble påklaget 4. mai 2018 av HELP forsikring ved advokat Kathrine Hagen Finrud,
på vegne av Hilde og Tore Bakken. Bakken er eiere av Harald Hårfagres vei 19, gbnr. 87/489
og 87/574, og er nærmeste nabo til de planlagte tiltakene på Hov Vest. Geir Halvorsen
fremsatte kritiske synspunkter til planen i e-post 4. mai 2018 til kommunen, men
henvendelsen er ikke titulert som klage. Halvorsen eier Harald Hårfagres vei 18, gbnr.
87/276, som ligger sør for de planlagte tiltakene på Hov Vest. Alle tomtene ligger innenfor
planområdet.
Advokat Finrud har i hovedsak anført at flere sider av planen er for svakt utredet. Det er vist
til at den planlagte utviklingen «ikke harmonerer med ordinært boligmiljø», at det blant annet
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen
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vil bli økt trafikkbelastning og parkeringsbehov, og for lite resterende friområder. Videre
forutsetter planen å utvide Harald Hårfagres vei ved å ta av gbnr. 87/574. Klagerne kan ikke
se hvordan de kan få tilbakeført tilfredsstillende areal i erstatning for dette. Den forventende
støybelastningen er etter klagernes syn for dårlig belyst. I tillegg er det planlagte tiltaket på
den vestre tomten for stort.
Halvorsens anførsler retter seg i hovedsak mot trafikkbelastningen og tap av friområde.
Klagen ble behandlet 6. september 2018 av kommunestyret som ikke fant grunnlag for å ta
klagen til følge.
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf.
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.
Fylkesmannens merknader
Klagerett og klagefrist
Hilde og Tore Bakken er eiere av eiendommer innenfor planområde som i tillegg grenser til
Hov Vest. De anses dermed som parter i saken, og har adgang til å klage på vedtaket, jf.
forvaltningsloven § 28. Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.
Kommunen har ikke tatt uttrykkelig stilling til om henvendelsen fra Halvorsen skal regnes
som en klage, begrunnet med at hans anførsler i all hovedsak er sammenfallende med det som
er tatt opp i klagen fra HELP forsikring. Fylkesmannen har ikke noe å utsette på dette.
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan,
herunder også vedtak om reguleringsendring.
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar
2004 fra Miljøverndepartementet.
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil som fører til at vedtaket må oppheves, jf.
forvaltningsloven § 41, kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket og sende saken i
retur til kommunen for ny behandling. Fylkesmannen kan ikke treffe et vedtak som medfører
en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for høring under planbehandlingen. Vi kan
heller ikke foreta endringer som medfører at reguleringsplanen endres i hovedtrekkene.
Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i
reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer og
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.
Med disse begrensningene kan Fylkesmannen prøve alle sider av det påklagde vedtak, også
det rent skjønnsmessige. Det følger imidlertid av forvaltningsloven § 34, 2. ledd, at
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Fylkesmannen som statlig myndighet skal legge vekt på hensynet til det kommunale
selvstyret ved prøving av det frie skjønn. I forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 51
(1995-1996) side 41-42, står følgende:
«I forhold til klagernes rettssikkerhet er regelen ikke ment å innebære noe signal om
mindre prøving av det frie skjønn. Etter forvaltningsloven § 34 andre ledd andre
punktum skal klageinstansen vurdere alle anførsler fremsatt i klagen. Dette vil fortsatt
være tilfelle, men tilføyelsen i § 34 andre ledd tredje punktum innebærer at
klageinstansen i tillegg til klagers anførsler skal legge vekt på hensynet til det
kommunale selvstyre. I praksis vil dette innebære en viss terskel for klageinstansen i
forhold til å endre kommunale eller fylkeskommunale vedtak på grunnlag av
overprøving av det frie skjønnet.»
Fylkesmannen er etter dette pålagt en viss terskel for å endre kommunale vedtak ved
overprøving av det frie skjønnet. Dette er også fastslått av Høyesterett i «Trallfadommen»,
Rt. 2007 s. 257.
Vurdering av klagers anførsler
Et sentralt poeng for klagerne i saken er at den vedtatte planen ikke tar tilstrekkelig hensyn til
privatboligene i området og eiernes interesser. I forbindelse med dette er det blant annet pekt
på økt trafikk, parkeringsbehov og støybelastning. Videre fører planen til en omdisponering
av friareal og LNF-områder. Klagerne mener at disse forholdene ikke er utredet godt nok.
I planarbeidet har kommunen blant annet gjennomført trafikkanalyse og utredning av
støybelastning. Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn, og flere offentlige instanser og
privatpersoner har inngitt uttalelse. Fra Fylkesmannens side ble det i hovedsak pekt på
risikoen for trafikkstøy fra Hvalsmoveien for den vestre tomten og behovet for
støyreduserende tiltak. Fylkesmannen tok også opp nødvendigheten av tilfredsstillende
erstatningsareal for Hov barnehage, som har leid uteareal av kommunen innenfor området
som er vedtatt å ta i bruk til omsorgsboligene. Merknadene fra Fylkesmannen er i det
vesentlige etterkommet fra kommunens side.
Den aktuelle planen tilrettelegger for tiltak av stor samfunnsmessig betydning. Klagernes
interesser som naboer og eiere av eiendom i området må derfor vurderes opp mot
samfunnsbehovet som de planlagte omsorgsboligene er ment å dekke. Det er sentralt at
naboene til de planlagte omsorgsboligene og andre berørte i området har hatt tilstrekkelig
anledning til å uttale seg til planen og til å få sine synspunkter vurdert. Etter Fylkesmannens
syn har kommunen foretatt en forsvarlig vurdering av klagernes anførsler i saken. Naboer til
de planlagte omsorgsboligene er blant annet hensyntatt i planbestemmelsene § 1.3. Det
fremgår av denne bestemmelsen at skjerming mot nabo skal dokumenteres og at naboene også
«bør konsulteres» om løsning. Når det gjelder utvidelsen av Harald Hårfagres vei ved å ta av
gbnr. 87/574, har Fylkesmannen merket seg at dette arealet var avsatt til tilsvarende formål i
tidligere plan. Samlet sett har Fylkesmannen ikke noe å utsette på kommunens
saksbehandling eller vedtak i saken.
Fylkesmannen har vurdert klagernes øvrige anførsler, men finner etter en samlet vurdering at
disse ikke kan føre frem.
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Konklusjon
Fylkesmannen har kommet til at detaljreguleringsplan for Hov omsorgsboliger er behandlet i
samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til kommunens
saksbehandling eller det utviste skjønn.

Etter fullmakt
Ingebjørg Haug
fung. fagsjef
Lene Stivi

Lene Stivi
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Kopi til:
Hilde og Tore Bakken
Help Forsikring AS
Geir Halvorsen

Harald Hårfagres vei 19
Postboks 1870 Vika
Harald Hårfagres vei 18
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/5368-2

Arkiv: V50

Sak: 9/19
Saksprotokoll - Veterinærvakt
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

1. Ringerike kommune skal sørge for tilfredsstillende tilgang på nødvendig veterinærhjelp
for alle dyreslag, på dagtid og utenom ordinær arbeidstid.
2. Rådmannen gis fullmakt til å se på ulike løsninger for å kunne gi tilfredsstillende tilgang
på nødvendig veterinærhjelp, og bl.a. å se om det er mulig å dele opp vakta i smådyr
og produksjonsdyr (inkl. hest).
3. Det åpnes opp for at det også kan innføres en egenandel for å kontakte smådyrvakt,
dersom dette kan sikre bedre tilbud for smådyreiere.
4. Rådmannen skal arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i regionen om
en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres).
Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.01.2019:
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/5368-1

Arkiv: V50

Veterinærvakt
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune skal sørge for tilfredsstillende tilgang på nødvendig veterinærhjelp
for alle dyreslag, på dagtid og utenom ordinær arbeidstid.
2. Rådmannen gis fullmakt til å se på ulike løsninger for å kunne gi tilfredsstillende tilgang
på nødvendig veterinærhjelp, og bl.a. å se om det er mulig å dele opp vakta i smådyr og
produksjonsdyr (inkl. hest).
3. Det åpnes opp for at det også kan innføres en egenandel for å kontakte smådyrvakt,
dersom dette kan sikre bedre tilbud for smådyreiere.
4. Rådmannen skal arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i regionen om
en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres).

Sammendrag
Eksisterende avtale om kjøp av veterinærtjenester utenom ordinær arbeidstid går ut juni 2019.
Rådmannen skal derfor gå i gang med ny anskaffelse. Det vil derfor være nå vi har mulighet for
å se om det bør gjøres endringer i dagens ordning, og rådmannen ønsker noen prinsipielle
avklaringer rundt dette. Det er særlig aktuelt å se på om vaktordningen kan organiseres på en
annen måte enn i dag, f.eks. ved å dele opp smådyr og produksjonsdyr (inkl. hest), og hvorvidt
det kan innføres en egenandel som kan være med på å finansiere en ny ordning.
Bakgrunn
Kommunen har ansvar for å sørge for at det er tilgjengelig nødvendig veterinærhjelp for alle
typer dyr, og dette er presisert i dyrehelsepersonelloven § 3 a:
«Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.
Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær
arbeidstid.»
Når det gjelder veterinærtjenester utenom ordinær arbeidstid, så skal kommunen organisere en
vaktordning. Det vil si at veterinærhjelp kan skaffes på kvelds- og nattestid, i helger og på
helligdager. Veterinærvakta skal bidra til god dyrevelferd, dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg
mat og at miljøhensyn blir ivaretatt.
-

Eksisterende avtaler om kjøp av veterinærtjenester går ut juni 2019. Det er derfor rådmannen
nå går i gang med anskaffelse, slik at vi får nye avtaler på plass. Rådmannen ber om noen
prinsipielle avklaringer når vi nå skal i gang med ny runde. Det er nå vi har mulighet til å gjøre
justeringer, for å imøtegå de utfordringene og innspillene som vi har fått.
Innledning om dagens veterinærvaktordning
Dagens veterinærvakt i Ringerike og Hole består av fem privatpraktiserende veterinærer som
har ansvaret for både smådyr og produksjonsdyr. Veterinærene går i turnus og har selv
ansvaret for å delegere vakta seg imellom dersom de ikke har mulighet til å ta oppsatt vakt.
Månedlige vaktlister sendes til kommunen, og veterinærene får utbetalt tilskudd etter antall
gjennomførte vakter.
Veterinærvaktområdet dekker både Ringerike og Hole. Det er få produksjonsdyrbesetninger i
begge kommunene og det er store avstander mellom besetningene. For veterinærer på vakt kan
dette føre til store reiseavstander og lite inntjening på produksjonsdyr. I begge kommunene er
det et økende antall smådyr (kjæledyr/selskapsdyr). Smådyr er ofte enklere å frakte slik at
veterinæren ikke nødvendigvis behøver å reise hele veien ut til dyret.
Ansvaret for å organisere en veterinærvaktordning ble overført til kommunene 01.01.08.
Ordningen omfatter både smådyr og produksjonsdyr, og det skal til enhver tid være en
veterinær på vakt utenom ordinær arbeidstid. Hole og Ringerike utgjør et vaktdistrikt.
Ringerike har påtatt seg driftsansvar, og har inngått en formell samarbeidsavtale med Hole.
Vaktordningen skal være selvfinansierende med øremerkede midler som består av
vaktgodtgjøring til veterinær på vakt og et administrasjonstilskudd. Deler av
administrasjonstilskuddet brukes til å betale en av veterinærene for ansvaret med oppsett av
vaktlister og innsending av lister for utbetaling. Mens resten går med til å dekke øvrige
administrasjonskostnader (telefon mm.)
Den kommunale veterinærvakta er en felles vaktordning som skal sørge for at alle syke og
skadde dyr har et tilbud om veterinærhjelp utenom ordinær arbeidstid. De øremerkede midlene
er tilpasset dette opplegget, og skal i utgangspunktet dekke kommunens kostnader.
Kommunen mottar noen klager i løpet av året. Det går i hovedsak på lang tilkallingstid, pris,
men har også gått på veterinærens kompetanse. Når det gjelder vurderinger i forhold til
veterinærens kompetanse er dette forhold Mattilsynet tar stilling til.
Våren 2017 opplevde vi en kritisk situasjon på Ringerike, hvor vi stod uten veterinær for
produksjonsdyr på dagtid. Det var derfor kommunen valgte å yte driftstilskudd for at noen
skulle være villig til å påta seg ansvaret for å tilby veterinærtjenester for produksjonsdyr. Først
i januar 2018 fikk vi noen på plass.
Dette er altså noe kommunen yter i tillegg til de statlige overføringene kommunen mottar, og
er en ordning som kommer i tillegg til å organisere en vakt på kveld, natt og helgestid.
Per 2018 mottar Ringerike kommune et øremerket tilskudd (som omfatter vaktdistriktet Hole
og Ringerike) på ca. kr. 814 500,- og et administrasjonstillegg på ca. kr 34 000,-. I tillegg har
Ringerike kommune bevilget et driftstilskudd på kr. 300 000,- til veterinær som kjører
produksjonsdyrpraksis på dagtid (kl. 08-16).
-

Erfaringer med dagens vaktordning og utfordringer fremover
Fra oktober til desember 2018 har det blitt gjennomført en evaluering av dagens
veterinærvaktordning.
Landbrukskontoret har gjennomført samtaler med:
- Alle fem veterinærene som er i dagens vaktordning
- Norderhov sogneselskap og Hole landbrukslag
- Smådyrklinikkene i området (Dyrlegene i Norderhov, Hønefoss dyrehospital og Ringerike
dyreklinikk)
- Dyrebeskyttelsen Ringerike
- Mattilsynet
Veterinærene som er i ordningen forteller at det er et større press på telefonen nå enn tidligere,
og at terskelen for å kontakte veterinærvakta er lav. Størstedelen av henvendelsene gjelder
hund og katt, deretter hest, produksjonsdyr og ville dyr. Det er store variasjoner i antallet
henvendelser, alt fra ingen henvendelser til fem i løpet av en kveldsvakt. Det er stor variasjon i
hvor fornøyde dyreeierne er med den kommunale veterinærvakta.
Flere av de som landbrukskontoret har vært i kontakt med sier at det kan være aktuelt å dele
veterinærvakta i to, en for smådyr og en for produksjonsdyr. Samtidig er det krevende å få
dette til i praksis dersom ikke potten for vaktgodtgjørelse øker, og at det blir mer midler
tilgjengelig. Kommunen yter tilskudd for at veterinæren skal være tilgjengelig, mens dyreeier
betaler for å kjøpe tjeneste fra veterinæren. Altså er det opp til veterinæren selv å angi pris
overfor kunden sin.
Dersom vakta skal deles i to så er det viktig at vaktgodtgjørelsen og det som hentes inn av
oppdrag i sum er tilnærmet likt som i dag. Det er en trend at inntjeninga for produksjonsdyr
har gått ned de siste årene. Størst muligheter for inntjening, er det innenfor smådyr, noe som
kanskje kan skyldes at det finnes forsikringsordninger som dekker skade og sykdom.
Ulike måter å organisere veterinærvakta
Kommunene står fritt til hvordan de velger å organisere en klinisk vakt utenom ordinær
arbeidstid, og velger derfor den ordningen som de mener er best ut i fra lokale forutsetninger.
Som alle beredskapsordninger må kommunen forholde seg til den rammen som er gitt. Og det
er økonomien som setter rammene for hvilke løsninger som kan være aktuell fremover.
I Ringerike har vi hatt en veterinærvakt som skal betjene alle dyreslag. Dyreeier henvender seg
til vakttelefonen 32 13 17 00 og vil deretter komme i kontakt med vakthavende veterinær.
Mange kommuner har ett vakttelefonnummer. Noen kommuner har lister som viser hvilken
veterinærer som har vakt når, og så er det dyreeier som må orientere seg om hvem som er på
vakt. Noen har delt vakt mellom kjæledyr/selskapsdyr/smådyr og hest/produksjonsdyr, med
ulike numre. Mens noen kommuner har utfordringer med tilgang på veterinær til
produksjonsdyr har andre utfordring med å få avtaler med veterinær til smådyr. Noen
kommuner har innført brukerbetaling for å kontakte veterinærvakta, og prisene varierer fra kr.
6,- til kr. 32,- per minutt.
Selv om Ringerike har en etablert veterinærvaktordning, så vil det være naturlig å se på
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hvorvidt vi bør foreta justeringer for kommende avtaleperiode (2019-2024).
Det er særlig tre varianter som kan være aktuelle:
#1: Fortsette som i dag
Veterinærvakta videreføres som i dag. Altså å gjøre avtale med selvstendige veterinærer
(4-6 stk.), som går turnus, og at disse betjener alle dyreslag utenom ordinær arbeidstid
(kl. 16-08) og i helgene. Fordelen med denne ordningen er at dette er innarbeidet rutine og
praksis, og dermed lett å videreføre. Flere av veterinærene som er i ordningen i dag har gitt
uttrykk for at det kan være aktuelt å fortsette. Utfordringa er at vi ikke møter forventningene
til særlig smådyreiere, og at det må stilles krav til deltakende veterinærer om tilgang til lokaler,
responstid, og at det trolig bør være et tettere samarbeid med kommunen og deltakende
veterinærer.
#2: Ett foretak tar all vakt
Veterinærvakta betjenes av en dyreklinikk eller foretak som påtar seg all vakt utenom ordinær
arbeidstid (kl. 16-08) og i helgene. Dette vil kunne gi bedre tjenester til smådyr, ved at vakta
primært er lokalisert til en klinikk. Dette kan også være med på å øke kundetilfanget for
klinikken. For de med produksjonsdyr vil tilbudet kunne bli dårligere da det er få som har
kompetanse og utstyr til å behandle produksjonsdyr i Ringerike.
#3: Dele veterinærvakta i to, med en vaktordning for smådyr/selskapsdyr og en vaktordning
for produksjonsdyr og hest
Veterinærvakta for smådyr/selskapsdyr betjenes av en smådyrklinikk, evt. flere
smådyrklinikker, utenom ordinær arbeidstid (kl. 16-08) og i helgene.
Veterinærvakta for produksjonsdyr og hest betjenes av ett foretak/flere veterinærer, og at disse
sikrer veterinærtjenester hele døgnet. Finansering vil bli den største utfordringa, når en
vaktordning skal deles i to vaktordninger. Her kan det f.eks. vurderes å finansiere deler av
smådyrvakta gjennom brukerbetalinger.
Økonomi
Klinisk veterinærvakt er et kommunalt ansvar, men finansieringen skjer ved øremerkede
tilskudd, ca. kr. 814 000,-, samt et administrasjonstilskudd på ca. kr 34 000,-. Kommunen
administrerer i prinsippet ordningen som de selv vil. Det er varslet at det kan bli endringer, og
at dette tilskuddet på sikt vil inngå i rammefinansieringen til kommunen.
I tillegg til statlig bevilgning har også Ringerike kommune bevilget egne midler til å sikre
tilgang på dyrehelsepersonell. I 2018 og 2019 har kommunestyret bevilget kr. 300 000,- i
driftstilskudd for produksjonsdyr (dagtid kl. 08-16).
Kjøp av veterinærtjenester faller inn under regelverket til offentlige anskaffelser. Ringerike tar
sikte på å gjennomføre en konkurranse i løpet av vinteren 2019 (jan-mars). Nåværende avtale
om kjøp av veterinærtjenester løper frem til juni 2019.
For å finansiere en eventuell utvidet ordning, kan det vurderes å innføre en brukerbetaling for
den nye vakta (smådyr/selskapsdyr). På den måten vil de som henvender seg til vakta være med
på finansiere deler av vakta.
I 2017 ble rapporten «Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren»
levert til kommunal- og moderniseringsdepartementet og finansdepartementet. Anbefalingene i
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denne er at rammefinansiering skal være hovedprinsippet for all finansiering av
kommunesektoren. Det er foreløpig uklart om den videre oppfølgingen av dette arbeidet kan
føre til endringer i utformingen av tilskudd til kommunale veterinærtjenester. I lys av pågående
kommunesammenslåinger og regionreform er det også grunn til å anta at det kan komme
endringer i forvaltningsmodeller for tilskuddet de nærmeste årene.
Siden veterinærvaktordningen ble overført til kommunene i 2008 har Ringerike vært
administrasjonskommune for vaktdistriktet Ringerike og Hole. Arbeidet med administrasjon og
oppfølging av veterinærvaktordningen omfattes av landbruksavtale mellom Ringerike og Hole.
Konklusjon og rådmannens vurdering
Tanken bak veterinærvaktordningen er at det i alle deler av landet kan skaffes nødvendig
veterinærhjelp utenom ordinær arbeidstid. Kommunens oppgave er å sørge for at det finnes en
veterinær på vakt, mens veterinærene utfører oppdrag på vakt som selvstendig
næringsdrivende. Avhengig av vakthavende veterinærs kompetanse og tilgang på utstyr vil det
derfor variere noe hvilken behandling veterinærvakta kan gi.
Rådmannen ser at det er ulike problemstillinger med dagens veterinærdekning på Ringerike:
- vaktordningen kan oppleves som krevende for veterinærene som deler vaktene i dag, fordi
mange også har annet arbeid på dagtid.
- Det er vanskelig å finne veterinærer med erfaring og kompetanse innenfor alle dyreslag, og
det er økende grad av spesialisering innenfor de ulike dyreslagene (hund, katt, smådyr, gris,
sau, ku, hest mm.).
- Forventningene fra dyreeier er også under endring, og det er særlig innen hund og katt at det
er ønske om at det utføres mer behandling utenfor ordinær arbeidstid.
Rådmannen ser at det er mange faglige grunner som taler for å skulle dele vakta i to, ikke
minst når det gjelder å få aktuelle tilbydere på banen. Imidlertid er den største utfordringen
med å dele veterinærvakta i to, å skulle finansiere to vaktordninger. I utgangspunktet kan det
være vanskelig å få til to ordninger, uten at det blir bevilget nye midler, både fra sentralt og
kommunalt hold.
Ringerike kommune har søkt om stimuleringstilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud. Tidligere
år har kommunen fått avslag, men i 2018 så fikk kommunen bevilget et tilskudd på kr. 40 000,Hvorvidt kommunen vil kunne få slike midler fremover er usikkert. Kommunen kommer til å
søke om dette, men rådmannen mener at dette ikke bør legges til grunn som disponible midler i
årene 2019 og fremover.
Vaktdistriktet Ringerike og Hole bør arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i
regionen om en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres). Flere som
rådmannen har vært i kontakt med forteller at smådyreiere vil være villige til å reise lenger, for
å kunne få det beste tilbudet. Ved å kunne bevilge noe midler til en felles vaktordning som
dekker et større omland vil det kunne være med i sikre finansiering for en egen vaktordning for
smådyr.
Dersom Ringerike og Hole vaktdistrikt får til et samarbeid med andre kommuner i regionen, vil
dette kunne være med å sikre en grunnfinansiering av en eventuell egen smådyrvakt. Dette kan
inngå som en opsjon i de nye avtalene som inngås om kjøp av veterinærtjenester fremover.
Det må det regnes med en omfordeling av dagens pott dersom det skal bli aktuelt med to
vaktordninger. Det må tas høyde for ulikt inntjeningsgrunnlag for ulike dyreslag. Summen av
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vaktgodtgjørelsen og det som hentes inn av oppdrag må være tilnærmet likt som i dag.
Rådmannen er usikker på om dette vil være mulig innenfor eksisterende ramme, og hvorvidt
det finnes veterinærer og smådyrklinikker som er interessert i å tilby disse tjenestene.
I vaktdistriktet Ringerike og Hole brukes det i dag ca. 1 ,1 millioner på veterinærvaktordning,
hvorav ca. kr. 848 000,- er øremerket statlig tilskudd, og Ringerike kommune i tillegg bevilger
kr. 300 000,- fra kommunens driftsbudsjett. Hvis det er snakk om endring av dagens
organisering, bør denne potten ses på under ett. Slik at potten som skal omfordeles utgjør ca.
kr. 1 100 000.
Denne potten bør trolig skjevfordeles, slik at en større del av det faste vakttilskuddet tilfaller
vaktordningen for produksjonsdyr, hvor både antall oppdrag og inntjening er lavere enn for
smådyr. Rådmannen legger til grunn at det for begge ordninger må være et fast årlig tilskudd.
Noe ekstra finansiering av smådyrvakta kan hentes inn ved å innføre en brukerbetaling, slik at
de som henvender seg til vakta også er med på å finansiere den. Noen kommuner har innført
brukerbetaling for å kontakte veterinærvakta, og prisene varierer fra kr. 6,- til kr. 32,- per
minutt. Brukerbetaling er også en måte som er mer og mer vanlig i dagens samfunn. Det finnes
ingen mulighet til å hente ut statistikk over hvor mange som kontakter veterinærvakta i dag,
antallet varierer, og ligger trolig et sted mellom 0-5 per dag. Siden det finnes en privat
vaktordning på smådyr, er det rimelig å anta at mange henvendelser kommer dit.
Rådmannen ønsker å vurdere hvordan en form for egenbetaling kan inngå for å finansiere en
egen vaktordning for smådyr/selskapsdyr, og at dette blir et variabelt tilskudd som kommer i
tillegg til en fast årlig godtgjørelse. Det vurderes ikke som aktuelt å innføre denne type
brukerbetaling for produksjonsdyr (inkl. hest). Når det gjelder nivået på en slik egenbetaling
ønsker rådmannen at dette blir en del av forhandlingsgrunnlaget når det skal inngås nye avtaler
om kjøp av veterinærtjenester. Dette siden aktuelle foretak kan ha ulike forutsetninger for sin
drift, følgelig vil det av konkurransemessige årsaker være uheldig å fastsette satsene før
konkurransen legges ut. I anskaffelsen vil det bli satt et øvre tak, men dette må avklares når vi
har tildelt kontrakt.

Ringerike kommune, 20.12.2018
Tore Isaksen
rådmann
leder: Eiliv Kornkveen
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saksbehandlere: Heidi Skagnæs og Sigrid Bruholt
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Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike
Forslag til vedtak:
Utredningen vedrørende brann og redningstjenesten gjennomføres som skissert i
saksfremlegget.

Sammendrag
Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om igangsatt arbeid med
framtidens brann og redningstjeneste, hva som vil bli utredet og ber om aksept for dette.
Innledning / bakgrunn
Brannstasjonen i Hønefoss er fra 1986, bygningen fremstår som godt vedlikeholdt, men har en
del mangler i forhold til dagens krav til reine og ureine soner. Utstyr og biler har endret seg
siden 1986 og det er behov for mere plass til biler og utstyr.
Ved budsjettbehandling i høst, ble det meldt inn store behov for oppgradering av dagens
brannstasjon for bedre å ivareta HMS for de ansatte, rein og urein sone og for å ha nødvendig
plass til biler og utstyr. Dette ble kostnadsberegnet til ca 17,6 mill kroner. +/- 40%.
Dette ble ikke lagt inn i rådmannens budsjettforslag, da rådmannen mener det er behov for å se
på både organisering, dimensjonering og lokalisering av brann- og redningstjenesten i et
framtidsperspektiv, før en eventuelt investerer mye i dagens brannstasjon.
Med disse foreslåtte investeringene vil fortsatt brannstasjonen ha sine mangler og
bygningsmassen ha sine utfordring, jmfr. at den er 33 år. Det er stor usikkerhet om
kostnadskalkylene. Det er utført en enkel tilstandsanalyse for bygget. Eiendommen er taksert.
Ringerike brann og redning gir også tjenester til Hole kommune, her er det et avvik på
responstid til helseinstitusjoner i Hole som må lukkes. Det er i forståelse med Hole kommune
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søkt om utvidet frist til DSB for lukking av avvik. Samarbeidet med Hole kommune er basert
på vertskommunemodellen.
DSB har høsten 2017 foreslått ny dimensjoneringsforskrift for brann og redningstjenesten,
denne ligger til vurdering i Justis og beredskapsdepartementet. Det er ikke tatt endelig stilling
til når forslaget vil bli sendt på bred offentlig høring og når ny forskrift eventuelt kan tre i kraft.
Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til en betydelig befolkningsvekst i årene fremover, i
tillegg bygges det mye ny infrastruktur i regionen, faren for ekstremvær og nye oppgaver som
PLIVO og First responder gjør at det også er et behov for å se på den totale beredskapen i
kommunen, hvordan den er organisert, dimensjonert og lokalisert.
Det har også vært møte med Tronrud Engeenering på Eggemoen som har informert at de i
framtiden har behov for økt brannberedskap på Eggemoen. Rådmannen mener det er viktig å
vurdere dette også i utredningen. Et behov for beredskap vil kunne komme raskt hvis det
inngås avtaler om bruk av for eksempel privatjet eller vedlikehold på fly. En god
brannberedskap på Eggemoen vil bidra til at mulighetene for utvidet næringsutvikling på
området.
Rådmannen har derfor tatt initiativ til en utredning om framtidens brann- og redningstjeneste,
der nabokommuner er invitert inn til å delta. Det er avholdt møter med nabokommunene på
administrativt nivå. Hole kommune er positive, Modum og Jevnaker kommune er avventende
og ønsker ikke å delta i en felles utredning nå. Men er åpne for å kunne «shoppe tjenester» fra
Ringerike.
HMS for de ansatte.
Brannpersonell har økt risiko for enkelte kreftsykdommer. De er mere utsatt kreftfare enn
andre yrkesgrupper. Arbeidsgiver har ansvar for at risiko for kreft på grunn av jobben er lavest
mulig.
Dette gjør at det at er strengere krav til bla reine og ureine soner. I dagens brannstasjon er ikke
dette ivaretatt på en god nok måte. Det er viktig at dette løses bra for å forebygge sykdom for
de ansatte på en best mulig måte.
Arbeidsgivere og kommuner har ansvar for riktig beskyttelse av brannpersonell og det er helt
avgjørende at det gjøres alt som er mulig for å forebygge. Tre av fire virksomheter har etter
tilsyn fått beskjed av Arbeidstilsynet om å jobbe bedre med forebyggende tiltak.
Det kan være vanskelig å fjerne risikoen helt, men med forebyggende tiltak er det er fullt mulig
å sørge for at færre blir utsatt for helsefarlig eksponering av brannrøyk, slik at risikoen
reduseres betydelig. For å få til enda bedre forebygging må brannstasjonen bygges om slik at
kravene til rein og urein sone ivaretas.

Målsettinger – med en slik utredning
Overordnende målsettinger for ny løsning skal gi
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Ivareta HMS for de ansatte
Større trygghet for befolkningen
Være en attraktiv arbeidsgiver
Effektiv organisasjon
Ivareta krav til beredskap og samfunnssikkerhet
Bredere og bedre kompetanse
Mindre sårbarhet
Utredningen skal gi svar på
Hva er det totale behovet i dag og i fremtiden (20-40 års perspektiv)
Det skal synliggjøres mulige synergier av et større samarbeid, og beskriver
konsekvensen av ikke å gjøre noe.
Skal synliggjøre de ulike konsekvensene av de ulike konseptene.
Kostnader (drift og investering) av de ulike konseptene.
Ulike organisasjonsformer bør vurderes
Det skal sikres god involvering og deltakelse fra de ansattes organisasjoner i prosjektet. Og at
det sikres enhetlig og oppdatert informasjon om prosjektets status og fremdrift.
Rådmannen anbefaler å utrede følgende konsepter.
0-

Alternativet.

Ikke gjøre noe. Rådmannen mener dette konseptet er uaktuelt men det vil være en del av
utredningen.
1-

Alternativet

Oppgradere dagens brannstasjon, lukke avvik Hole
2-

Bygge en ny brannstasjon

Bygge ny brannstasjon Hønefoss syd, lukke avvik Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.
3-

Bygge to nye brannstasjoner en syd og en nord for byen, selge dagens
brannstasjon i sentrum.

Løser avvik Hole, kan ha samarbeid med Jevnaker eller ikke. Brannberedskap for Eggemoen
flyplass
Følgende konsept mener rådmannen er uaktuelt på nåværende tidspunkt, utfra de signaler som
er mottatt fra Modum og Jevnaker:
4Sammenslåing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole), Jevnaker og
Modum
Felles selskap samt bygge to nye stasjoner. Det er uaktuelt på nåværende tidspunkt da Modum
og Jevnaker er avventende. I en slik utredning ville det også ha vært naturlig å sett på ulike
organisasjonsformer.
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Det er nedsatt en styringsgruppe for arbeidet. Hole kommune inviteres inn i styringsgruppen.
Styringsgruppe
Gunn Edvardsen (Kommunalsjef samfunn)
Terje Reginiussen, brannsjef
Per Christian Frøislie, Teknisk forvaltning, Eiendom
Ole Johan Mala(Hovedtillitsvalgt)
Arne Skuterud(Hovedverneombud)
Hilde Brørby Fivelsdal
I tillegg to fra Hole kommune
På brann og redning vil det bli nedsatt arbeidsgrupper som jobber med behovsanalyser innenfor
forebyggende, feiing og beredskap.
Fremdriftsplan
Januar 2019 orienteringssak til kommunestyret om bakgrunn for utredningen og en aksept for
hva som skal utredes.
Utredningen legges frem til politisk behandling medio mai 2019.
Økonomisk vurdering
Det er meldt inn store investeringsbehov på «gammel» brannstasjon.
De økonomiske konsekvensene av de ulike konseptene vil bli utredet og lagt frem i
utredningen.
Rådmannens vurdering
Det er stort behov for å bygge om brannstasjonen for å bedre ivareta HMS for de ansatte.
Dette vil medføre investeringskostnader, ved en ombygging av dagens brannstasjon må en
finne nye lokaler til sivilforsvaret. Kommunen er pliktig til å stille lokaler kostnadsfritt til
disposisjon for sivilforsvaret.
Rådmannen mener det går en grense økonomisk for når det er lønnsomt å bygge om et
gammelt bygg før en bør se på alternative løsninger. Rådmannen mener med bakgrunn i nye
behov, nye oppgaver og at vi må finne en løsning for Hole, gjør at det er nødvendig nå å se på
brann og redningstjenesten i et framtidig perspektiv.
Rådmannen beklager at Modum og Jevnaker har takket nei til å delta i utredningen.
Målet med utredningen er å synliggjøre ulike alternativer som vil ivareta HMS for de ansatte på
en bedre måte enn i dag, og at alternativene skal bidra til større trygghet for befolkningen.
Ringerike kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, ha en effektiv organisasjon, og
ivareta krav til beredskap og samfunnssikkerhet på en god måte. Ha tilgang til bedre og
bredere kompetanse og mindre sårbarhet ved større hendelser.

-

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar at utredningsarbeidet gjennomføres i tråd med
saksfremlegget.
Vedlegg

Ringerike kommune, 08.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gunn Edvardsen
saksbehandler: Hilde Brørby Fivelsdal og Terje Reginiussen

-
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Etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen
Forslag til vedtak:
1. Det inngåes en tidsbegrenset leieavtale med Buskerud fylkeskommune om leie av Eikli
skole i tråd med saksframstillingen.
2. Rådmannen bes utrede om Kirkeskolen kan være en hensiktsmesig framtidig lokasjon
for «Aurora» (Ringerike arbeidssenter).

Innledning / bakgrunn
Benterud skole er nå tatt i bruk, og driften av tidligere Eikli skole og Kirkeskolen er flyttet hit.
Mulig etterbruk av bygningsmassen eller tomtearealer ved disse skolene er ikke vedtatt.
Beskrivelse av saken
Eikli skole
Buskerud fylkeskommune ønsker å leie denne skolen fram til 18.12.2020, i sammenheng med
utbyggingen av Ringerike videregående skole. I desember ble det enighet om en leieavtale, der
Buskerud fylkeskommune leier hele Eikli skole med unntak av paviljongen. Dette innebærer at
Buskerud fylkeskommune betaler alle driftskostnader for bygget og en årlig leie på kr
200 000,- for dekning av eierkostnader. Buskerud fylkeskommune kommer i hovedsak til å
benytte den nye delen på skolen, da den gamle delen av bygget er i svært dårlig forfatning.
Tomtearealet til Eikli skole oppfattes som strategisk viktig for Ringerike kommune, og
rådmannen vil komme tilbake til mulig etterbruk av skolen i løpet våren 2020.
Kirkeskolen
Denne skolen er nå ikke i bruk, og alle serviceavtaler og driftsavtaler avvikles med unntak av
avtaler for å drifte bygningen på et minimumsnivå slik at skader ikke oppstår.
Rådmannen er oppmerksom på at kommunens aktivitetstiltak «Aurora» (tidligere Ringerike
arbeidssenter) kan måtte vurderes i forhold til annen lokasjon. Det leies i dag lokaler på
Hensmoen til denne virksomheten. Leieavtalen gir Ringerike kommunen opsjon for leie fram til
31/12-25, fordelt på to perioder som utløper henholdsvis 31/12-2020 og 31/12-2025. Dersom
siste opsjon skal utløses, må kommunen varsle utleier senest 30/6-2020.

-

Aurora er et aktivitets/arbeidstilbud for psykisk utviklingshemmede, men som også kan
involvere andre brukergrupper. Det tilbys også begrenset arbeidstrening/sysselsetting i andre
virksomheter innen kommunen. Hovedaktiviteten ligger i dag på vedproduksjon,
snekkervirksomhet/produksjon av hagemøbler, lysstøping og tekstil/strikk. Vedproduksjon er
en hovedinntektskilde som produserer en del støy og trafikk.
Rådmannens vurdering
Ringerike kommue er vertskommune for to videregående skoler i Buskerud fylkeskommunes
regi. Fylkeskommunen har gjennomført en omfattende nybygg og rehabilitering ved Hønefoss
videregående skole, og starter nå opp tilsvarende arbeider ved Ringerike videregående skole.
Rådmannen anbefaler at det inngås en tidsbegrenset leieavtale i forhold til bruk av tidligere
Eikli skole. Rådmannen vil komme tilbake med en utredning når det gjelder framtidig etterbruk
av skolen i løpet av 2020.
Når det gjelder Kirkeskolen, kan dette være en framtidig lokasjon for «Aurora», og dette bør
utredes. Her er det mange forhold som må vurderes, og mange berørte parter.
Det er i dag totalt sysselsatt 18 årsverk ved Aurora. Virksomheten har i dag 58 brukere med
tilbud her. Lokaliseringen på Hensmoen er relativ kostbar, og genererer også noe
transportproblemer da brukergruppen av avhengig av offentlig transport eller kollektivtilud.
Ringerike kommune betaler i dag en årlig husleie til Hensmoveien 26 AS på kr. 1 100 000,-.
for lokaler og tomtearealer. I tillegg påløpes det årlig driftskostnader til strøm, renovasjon etc.
Lokalene er utformet som industrilokaler. Rommene er store og det er stor takhøyde. Arealene
er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag på langt
nær makter å utnytte arealene optimalt, og det kan etter rådmannens syn være hensiktsmessig å
vurdere andre lokaler.

Ringerike kommune, 08.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
Kommunalsjef: Gunn Edvardsen
Enhetsleder: Cornelis Cliteur
Saksbehandler: Per Christian Frøislie
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Søknad om bruk av kommunevåpenet til Ringerike kommune
Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir ikke Horgen Design AS rett til å bruke kommunevåpenet til Ringerike
kommune i forbindelse med utarbeidelse av sølv/gullsmykker for kommersielt salg.

Beskrivelse av saken
Horgen Design AS, ved edelstensfatter/designer Knut Horgen, har søkt Ringerike kommune
om tillatelse om å få bruke kommunens kommunevåpen ved utarbeidelse av sølv/gullsmykker
for kommersielt salg. Horgen ønsker å lage smykker hvor kommunens kommunevåpen
fremkommer på den ene siden og kart gjengitt i 3D fremkommer på den andre siden. Horgen
Design AS ønsker på sikt å lage slike smykker for alle kommuner i Norge. Horgen Design AS
holder til i Ringerike kommune, og Ringerike kommune er således den første kommunen som
har mottatt en slik søknad.
Eposten med søknaden, vedlagt bilde av det planlagte smykket, ligger ved saksfremlegget.
Juridiske forhold
Ringerike kommune er eier av kommunens kommunevåpen og har enerett til å bruke våpenet
som kjennetegn. Dette følger av kommuneloven § 3 nr. 6. Etter straffeloven § 165 bokstav b er
det belagt med et straffeansvar å bruke en kommunes kommunevåpen, eller noe som kan
forveksles med dette, uten tillatelse fra kommunen.
Kommunestyret har anledning til å gi andre en tillatelse til å bruke våpenet. En slik tillatelse må
gis i hvert enkelt tilfelle. En tillatelse vil eventuelt kunne gis under bestemte vilkår.
Kommunen er bundet av likebehandlingsprinsippet. Det skal ikke skje usaklig
forskjellsbehandling. Saken reiser derfor et prinsipielt spørsmål, da avgjørelsen vil skape
presedens for senere henvendelser av lignende karakter.
-

Alternativt vedtak
Kommunestyret gir Horgen Design AS rett til å bruke kommunevåpenet til Ringerike
kommune i forbindelse med utarbeidelse av sølv/gullsmykker for kommersielt salg.
Rådmannens vurdering
Det er opp til kommunestyret å avgjøre i hvilken grad det skal åpnes opp for at kommunens
kommunevåpen skal kunne benyttes i kommersiell hensikt.
Etter rådmannens vurdering bør kommunevåpenet primært være et kjennetegn og symbol for
utøvelse av offentlig myndighet. Dersom kommunevåpenet benyttes på et produkt vil
innbyggerne feilaktig kunne få inntrykk av at kommunen står bak produktet, og vil kunne tro at
kommunen garanterer for kvalitet, sikkerhet mv. Kommunestyret bør etter rådmannens
vurdering være tilbakeholden med å åpne opp for kommersiell bruk av kommunevåpenet.
Slik rådmannen ser det vil en tillatelse i foreliggende sak, grunnet likebehandlingsprinsippet,
også kunne skape vanskelige grensedragninger i forhold til hvem og på hvilken måte
kommunevåpet skal kunne benyttes i kommersielt øyemed.
Rådmannen er ikke kjent med at kommunen tidligere har gitt private tillatelse til kommersiell
bruk av kommunevåpenet.
Vedlegg
Søknad om bruk av kommunevåpenet til Ringerike kommune
Bilde av planlagt smykke
Ringerike kommune, 11.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Thea Broch

-

-

Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Til: Thea Broch [Thea.Broch@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 15.11.2018 11:19:12
Emne: VS: Thea Broch
Vedlegg: image001.gif; image002.gif; image003.jpg; Ringerike i Buskerud.JPG

Fra: Knut Horgen [mailto:post@horgendesign.no]
Sendt: tirsdag 13. november 2018 21:56
Til: postmottak <postmottak@ringerike.kommune.no>
Emne: Att: Thea Broch
Viser til hyggelig samtale i dag.
Har under utarbeidelse sølv/ gullsmykker for kommersielt salg, med kart modellert og gjengitt nøyaktig i 3D av alle Norges kommuner. Grenser er hentet ut
fra Kartverket og høyoppløste høydedata er levert av GeoData.
Søker derfor om muligheten for tillatelse til å benytte Ringerike Kommunes våpen på utgavene for Ringerike.
Legger ved et bilde som eksempel på sølvsmykke for Ringerike.
Vennlig hilsen - Best regards
Knut Horgen

Horgen Design AS
Postboks 122, 3529 Røyse
Tlf: +47 2235 2700 Mob: +47 9015 7016
www.horgendesign.no

GravoTech Marking
466 rue des Mercières
69140 Rillieux la Pape - France
www.type3.com / www.3design.com / www.gravotech.com
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Innspill til tariffoppgjøret 2019
Forslag til vedtak:
Formannskapet støtter innspill til Tariffoppgjøret 2019.

Innledning
I år er det et mellomoppgjør som er mindre komplisert enn et hovedoppgjør siden det kun skal
forhandles om lønn. Oppgjøret er mer krevende da det skal forhandles om ny offentlig
tjenestepensjonsordning. Den økonmiske rammen for 2019 er moderat, noe som gir et lite
handlingsrom.
Beskrivelse av saken
Debattheftet 2019
I Debattheftet blir spørsmålet om hvordan det kan skapes økt gjennomføringskraft i
digitaliserings-arbeidet problematisert. I tillegg presenteres det økonomiske grunnlaget for
mellomoppgjøret 2019, og KS ber om innspill på hva som bør prioriteres innenfor den
disponible rammen. Videre stilles det spørsmål om Hovedavtalen, og om hva som vil være de
gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover. Avslutningsvis
spør KS om hvordan man kan sikre lokalt tilpassede tjenester, samtidig som man også
reduserer uønsket variasjon i tjenestetilbudet.

1. Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet?
Kommuner og fylkeskommuner har oppfordret KS til å ta en sentral rolle i å prioritere og
koordinere tiltak på digitaliseringsområdet. Særlig gjelder det koordinering mot statlig nivå,
men også i arbeidet med felles utvikling av nasjonale løsninger. KS driver et omfattende
utviklingsarbeid blant annet med støtte fra ulike ressursmiljøer i kommuner og
fylkeskommuner. Opprettelsen av Kommit-rådet bidrar også til koordinering og utvikling. KS
har etablert finansieringsordningen DigiFin for felles digitale løsninger.

-

Både kompetanse og kapasitet er utfordringer for å lykkes i digitaliseringsarbeidet. Det samme
er bedre samordning regionalt. Samtidig ønsker staten å kunne forholde seg til kommunal
sektor på mer samlet vis særlig når det gjelder digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå.
På denne bakgrunn spør KS om hvordan organisasjonen kan være god utviklingspartner, og
hvordan solid forankring kan sikres. Er det ønskelig at KS gis et mer formelt mandat fra sine
medlemmer på digitaliseringsområdet?
2. Hva bør prioriteres ved mellomoppgjøret i 2019?
Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som ventes å fortsette de neste årene. 1,2 %
av rammen for mellomoppgjøret 2019 er bundet opp gjennom overheng, glidning og kostnader
knyttet til endringer i ubekvemstilleggene som gjøres gjeldende med virkning fra 01.01.2019. Det vil
likevel kunne være rom både for sentrale lønnstillegg og for avsetning av lokal pott, dersom en slik
profil prioriteres.
Både KS og arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av rekrutteringsutfordringene i
kommunesektoren, og at lønn er ett av flere virkemidler. Rekrutteringsutfordringene varierer fra
kommune til kommune og mellom fylkeskommunene. Lokale lønnsforhandlinger vil derfor kunne
være et mer treffsikkert virkemiddel for å møte de lokale rekrutteringsutfordringene enn kun
sentrale lønnstillegg. I tillegg er mange kommuner og fylkeskommuner i en sammenslåingsprosess
fram mot 1. januar 2020, og det vil kunne være et særskilt behov hos disse med en lokal pott for å
kunne harmonisere ulikheter i lønnsnivå.
Hovedavtalen

Hovedavtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt nivå
og lokalt i kommunen/fylkeskommunen. Avtalen har en formålspreget form slik at den kan
dekke en stor sektor med mangfold og stor variasjon. KS mener den nåværende Hovedavtalen
fortsatt fungerer godt i henhold til formålet.
Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020

I mars 2018 ble partene i offentlig sektor enige om en ny pensjonsordning. Innfasing av de nye
ordningene skal etter planen starte i 2020. Ny pensjonslovgivning er på høring høsten 2018, og
vil mest sannsynlig behandles i vårsesjonen i Stortinget i 2019. Tilpasning av
tjenestepensjonsreglene i Hovedtariffavtalen til ny lovgivning vil dermed kunne bli tema i 2019.
Særaldersgrenser er ikke en del av dette arbeidet.
3. Hvordan sikre nødvendig kompetanse i årene framover for å levere gode tjenester
til innbyggerne?
Kommuner og fylkeskommuner uttrykker en sterk bekymring knyttet til å rekruttere og
beholde kompetent arbeidskraft, skape sterke fagmiljøer, mer tverrfaglighet, samt ny
organisering og oppgavefordeling for effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av
profesjoner.
Den teknologiske utviklingen fører til at arbeidstakere søker økt trygghet, samtidig som det
forventes mer variasjon og kompleksitet i arbeidslivet. Det er økt behov for ledelses- og
omstillingskompetanse, digital kompetanse, samt spesialisert fagkompetanse.

-

KS ønsker innspill på tiltak for å sikre og utvikle kompetansen i tråd med sektorens behov.
Innspillene vil bli brukt i utvikling av arbeidsgiverrollen, hovedtariffavtalen og for det
interessepolitiske arbeidet opp mot nasjonalt kompetansepolitisk arbeid.
4. Hvordan sikre lokalt tilpassede tjenester, men også redusere uønsket
variasjon?
Det kommunale selvstyret er grunnlovsfestet. Prinsippene om økonomisk og juridisk
rammestyring er nedfelt i ny kommunelov. I tillegg understreker regjeringen både i
perspektivmeldingen og i Kommuneproposisjonen for 2019 viktigheten av å unngå statlig
detaljstyring, slik at kommunene og fylkeskommunene kan tilpasse tjenestene til lokale behov.
Likevel blir det lokalpolitiske handlingsrommet utfordret som følge av økt statlig detaljstyring,
herunder økt bruk av bindende bemanningsnormer og formelle kompetansekrav, parallelt med
innføring av stadig sterkere individuell rettighetsfesting.
Bakgrunnen er at det fra nasjonale politikere, statlige instanser og brukerorganisasjoner
påpekes at det er uønsket variasjon i tjenestetilbudet, og at slik detaljstyring er nødvendig for å
sikre et godt og likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man bor.

5. Spørsmål til debatt
I debattheftet for 2019 stilles det sju spørsmål. Svarene her er rådmannens forslag til svar fra
kommunen.
1. Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på
digitaliseringsområdet?
Svar: Kommunen vil støtte arbeid med DigiFin slik at de får hovedansvaret for å utvikle
gode digitale løsninger av høy kvalitet for de viktigste tjenestene i kommunene.
2. Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på
digitaliseringsområdet? Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik
rolle hvile på?
Svar: Ja det er viktig at KS får et formelt mandat slik at de får hovedansvaret for
utvikling av gode digitale lønnsninger for kommune Norge.
3. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 fordeles i hovedsak
sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres?
Svar: KS bør jobbe for å utjevne forskjellen som har oppstått etter harmoniseringen i
2016 og 2017 som har bidratt til store lønnsforskjeller spesielt for de stillinger som
tilhører rammen for 3 årig høgskoleutdanning og for de som tilhører ramme for 4 årig
høgskoleutdanning. Dette gjelder spesielt for de med 16 års ansiennitet. KS bør jobbe
for å gjøre det mer attraktivt å ta et fagbrev – skape større lønnsforskjeller mellom
assistenter og fagarbeidere. Om det skal settes av penger lokalt er det helt avhengig av
hvor stor den økonomiske rammen blir.
4. Deler kommunen/fylkeskommunen KS’ vurdering av at det ikke er behov for vesentlige
endringer i Hovedavtalen når den skal forhandles i 2019?

-

Svar: Ringerike kommune støtter synet til KS om at det ikke er behov for vesentlige
endringer i Hovedavtalen.
5. Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene
framover?
Svar: Gjøre det mer attraktivt for egne assistenter til å ta relevant fagbrev. Gjøre
lønnsforskjellen større mellom assistenter og fagarbeider. Gi tilskudd til at flere kan ta
utdanning som kommunen har behov for – eks sykepleiere.
6. Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom kommuner/
fylkeskommuner? I tilfelle hvilke?
Svar: Ja det er store ulikeheter innenfor alle tjenesteområdene i kommunesektoren.
Årsaken ligger i størrelsen på kommunen og om det er en attraktiv kommune å bosette
seg i. Ringerike er i mot sentral styring med det å fastsette bemanningsnormer for de
ulike tjenestene.
7. Hvordan kan kommunene/fylkeskommunene selv og KS redusere uønsket variasjon?
Svar: Den enkelte kommune kan fortsette med økt fokus på kompetanseheving av
ansatte og god ledelse av tjenestene for å markedsføre seg som en atraktiv arbeidsgiver.
Strukturarbeidet med å lage større og mer robuste kommuner bør fortsette.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at den økonomiske situasjonen i Norge bør være avgjørende også for
lønnsoppgjøret i 2019. Det må fortsatt jobbes for å gjøre det mer attraktivt for ansatte og velge
utdanning som kommunene trenger for å levere gode tjenster. Det er viktige teamer som KS
tar opp i Debatthefte med tanke på det med økt fokus på digitaliering for å effektivisere
tjenester. Kompetanseheving og attraktivitet som arbeidsgiver og bostedskommune er områder
som kommuenen bør jobbe med for å skaffe seg nødvendige ressurser for å levere gode
tjenester. Større og mer robuste kommuner kan bidra til å redusere variasjonene mellom
kommuner.
Vedlegg
Debatthefte 2019 – KS spør
Ringerike kommune, 09.01.2019
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Merete Røst

-

-

Debatth efte 201 9 – KS spør
Gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet, forhandlinger 201 9,
kompetansebehov, variasjon i tjenestene
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The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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FORHANDLINGERI KS-OMRÅDET
– OPPGJØRETSGANG

Kjære politikere i
kommunestyrer og fylkesting
Våren 2019 er vi midt i tariffperioden, og vi skal gjennom et
mellomoppgjør.Vanligviser det en mindre komplisert affære enn
et hovedoppgjør, siden det bare er lønn det skal forhandles om.
Denne gangen skal imidlertid et annet viktig element også med: Ny
pensjonsordning.
Hovedtariffoppgjøreti 2018 kk gode tilbakemeldingerfra kommuner og
fylkeskommuner.Resultatet var innenfor den økonomiske rammen, og
forhandlingenekom i mål uten mekling eller kon ikt for andre gang på
rad.
I fjor var det ikke rom for å sette av noe til lokale forhandlinger,og
heller ikke i år er handlingsrommet stort. I en situasjon med ulike
rekrutteringsutfordringer,og med ere kommuner og fylkeskommuner
som har behov for harmoniseringeller utjevning av lønn i forbindelse med
sammenslåing,spør vi om mellomoppgjøret bør inneholde noe rom for
lokale lønnstiltak.
I tillegg til tariffoppgjøret, løfter Debattheftet 2019 tre viktige
utfordringsbilder som har fremkommet i analyser gjennomført av
KS i 2018:
• Hvordan kan vi sikre at kommuner og fylkeskommuneri årene framover
har den nødvendige kompetansen for å levere gode tjenester til
innbyggerne?
• Statlig bestemte bemanningsnormerog kompetansekrav begrunnes
gjerne med hensynet til likhet og likeverd. Hvordan kan vi sikre lokalt
tilpassede tjenester,og samtidig redusere uønsket variasjon?
• Det er behovet for felles innsats, sterkere prioritering og koordinering
av tiltak på digitaliseringsområdet.Bør KS gis et mer formelt mandat
fra sine medlemmer på digitaliseringsområdet?

Oslo, november 2018

Lasse Hansen
Administrerendedirektør
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ORD OG UTTRYKK

DIGITALISERINGSARBEIDET

Hvordan skape økt gjennomføringskraft i
digitaliseringsarbeidet?
Over en periode har det vært en økende bevissthet i kommunal sektor om nytten av sterkere
prioritering og koordinering av tiltak på digitaliseringsområdet.Kommunene og fylkeskommunene har i den forbindelse oppfordret KS til å ta en sentral rolle i dette arbeidet. Særlig
gjelder det koordinering mot statlig nivå, men også i arbeidet med felles utvikling av nasjonale
løsninger.Det er også forventninger om at kommunal sektor i større grad er med og bestemmer
hvordan digitaliseringenav offentlig sektor skal skje. Enkelte kommuner har i den sammenheng
gitt uttrykk for at KS bør få et mer formelt mandat på området.

Som en konsekvens er det blitt tatt grep for å styrke
kommunesektorens felles innsats på digitaliseringsområdet,
bl.a. gjennom opprettelsen av KommIT-rådet,satsing på rådmannsnettverk for utvikling av strategisk IKT-kompetanseog
etablering av nansieringsordningenDigiFin. Utviklingsarbeid
skjer i stor grad i samspill med ulike ressursmiljøeri kommunesektoren, noe som er kompetansemessig uvurderlig, men
også viktig for å sikre tilstrekkelig nærhet til tjenestene.

DigiFin
KS har etablert en nansieringsordningfor digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren. Den har fått betegnelsen
«DigiFin»,og skal bidra til utvikling av felles digitale
komponenter og løsninger som alle kommuner og/eller
fylkeskommunerkan ta i bruk. www.ks.no/digi n

“Strekk i laget”
Selv om mye positivt har skjedd, er kommunesektorens felles
innsats på området fremdeles i en oppstartsfase. Kommunal
sektor preges fortsatt av strekk i laget, som gjør at vi kan
risikere å få et A- og B-lag av kommuner på digitaliseringsområdet. En rekke ulike undersøkelserde siste årene (bl.a.
Riksrevisjonen,KS FoU og «IT i praksis»)peker på manglende
kompetanse og kapasitet som de største hindrene for å lykkes med digitalisering.Store kommuner har bedre mulighet
til å skaffe seg kompetanse og kapasitet, og opplever derfor
dette som et lavere hinder enn mindre kommuner. Samtidig
nnes det også gode eksempler på mindre kommuner som
har gjort mye innenfor både innovasjon og digitalisering.
Mange kommuner oppgir manglende bredbåndsdekning og
digital sårbarhet som de største utfordringene.
Små og spredte kompetansemiljøer
I kommunal sektor nnes mye god kompetanse på digitaliseringsområdet. Den er imidlertid i liten grad samlet og de este

er ikke store nok til å kunne gi tilstrekkelig kapasitet og «motvekt» til statlige kompetansemiljøer.Unntakene er storbyer
som Oslo, Bergen og noen få andre større kommuner som
både har satset aktivt på et strategisk og samordnet løft på
digitaliseringsområdet,og aktivt skolert sine ledere på feltet.
At kompetansemiljøeneer små gjør det også mer utfordrende
å rekruttere og beholde kompetanse.
Fortsatt for fragmentert
Samordning og koordinering på digitaliseringsområdeter blitt
klart bedre for kommunal sektor, men vi utfordres fortsatt av
fragmentering. Det eksisterer f.eks. en rekke IKT-samarbeid
rundt om i landet som i begrenset grad samhandler med
hverandre. Fragmenteringener også til stede internt i mange
kommuner som et resultat av blant annet silotenkning.
En fragmentert sektor på etterspørselssidengjør at
utviklingen er prisgitt noen få enkeltleverandører.Hver enkelt
kommune har i liten grad mulighet til å påvirke leverandørene
til å levere løsningertilpasset kommunens behov. Den
fragmenterte etterspørselssidenog mangel på enhetlige
standarder er samtidig også et hinder for næringslivet, fordi
det gjør det vanskelig å skape et økonomisk bærekraftig
marked for gode innovasjonerog godt utviklingsarbeid.
Oppsplitting av store statlige IKT-prosjekter,silotenkning og
mangel på samordning på tvers av sektorer på statlig side
bidrar også negativt for at kommunesiden skal kunne levere
helhetlige og gode digitale innbyggertjenester.
Usikker forankring regionalt
KS har, i tillegg til KommIT-rådetmed representanterfra
rådmannsnivå,opprettet ere nye utvalg med digitaliseringseksperter fra kommuner og fylkeskommuner.Kompetansen
de besitter er viktig for KS’ interessepolitiskearbeid overfor
statlige myndigheter,og avgjørendefor at KS skal kunne bistå
medlemmene i utviklingsprosjekter.Et annet viktig formål
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med utvalgene har vært å oppnå en god forankring av felles
utviklingsprosjekteri sektoren.
Regionale nettverk og samstyring i kommunesektoren
Et regionalt nettverk eller «klyngesamarbeid»,bygget
på kompetansemiljøersom sitter tett på ledelsen i
kommunene, kan være av stor betydning for det strategiske
digitaliseringsarbeideti kommunene. Dersom slike nettverk
er koblet inn mot den nasjonale styringsstrukturenpå
digitaliseringog innovasjon i kommunesektoren, kan det
også bidra til bedret samstyring innad i kommunesektoren.
Slike nettverk kan dermed bedre forankring i hele kommunal
sektor av det nasjonale arbeidet. Også fylkeskommunenemå
inn i arbeidet, særlig på områder der det kreves samhandling
mellom kommuner og fylkeskommunerfor å sikre helhetlige
digitale tjenester til beste for innbyggerne.
Flere steder arbeides det med å etablere slike nettverk/
klyngesamarbeidfor å styrke kommunenes evne til å arbeide
samordnet og strukturert på den strategiske ledelsen av
digitaliseringsområdet,og det understrekes at dette er noe
helt annet enn IT-drift-samarbeid.
Digitaliseringssamarbeideti Hordaland har vært det mest
toneangivendeså langt. Her har 33 kommuner gått sammen
om å etablere et felles sekretariat og fagkompetanse innen
innovasjon, strategisk IKT og digitalisering,og samordne dette
med Bergen kommunes fagmiljøerpå området.
Samstyring med staten kan bidra til likeverdighet
På e-helseområdet har kommunal sektor oppnådd
en likeverdighetmed de statlige aktørene gjennom en
samstyringsmodell.Det er etablert et Nasjonalt e-helsestyre
(NEHS),som er rådgivende for Direktoratet for e-helse,
der kommunal sektor har like mange representantersom
staten. Sektoren har dermed fått betydelig økt inn ytelse
på det nasjonaleutviklingsarbeidet.Representantene
fra kommunesektoren er oppnevnt på bakgrunn av sine
funksjoner og sin kompetanse, men de har ikke mandat
til å fatte bindende vedtak på vegne av kommunene.
Samtidig er det et ønske fra statens side å kunne forholde
seg til kommunal sektor på mer samlet vis enn det som er
situasjonen i dag, særlig hva gjelder utvikling og leveranseav
digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå.
Bør KS gis et mer formelt mandat?
Som nevnt innledningsvisi dette kapitlet, har enkelte
medlemmer uttrykt ønske om at KS bør gis et mer formelt
mandat på området. Bakgrunnen er behov for økt gjennomføringskraft for sektoren samlet sett, og for å styrke
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kommunesektorens inn ytelse på nasjonalt utviklingsarbeidfor
offentlig sektor. I første omgang ønsker vi tilbakemelding på
om det er en god idé å se nærmere på dette, og innen hvilke
områder det eventuelt kan være aktuelt. Hvis det er en god
idé: Hvordan kan KS gis et mer formelt mandat, og hva bør vi
passe på? Fordelen med et mer formelt mandat, er at KS vil
representeresektoren med en større tyngde overfor statlige
etater. Det kan være i forbindelse med nasjonalt arbeid knyttet
til arkitektur, standarder og informasjonssikkerhet,utviklingsprosjekter som berører kommunal sektor, eller i forvaltningen
og tjenesteleveransenav eksisterende statlige komponenter
og løsninger som kommunal sektor benytter. Et annet
område som kan være aktuelt for å kunne gi mer forpliktende
føringer på vegne av sektoren er overfor leverandørmarkedet,
eksempelvis relatert til standarder kommunesektoren i
sum ønsker at leverandøreneskal følge. Flere har også gitt
uttrykk for ønske om å muliggjørefelles anskaffelserfor
kommunesektoren. En ulempe med et mer formelt mandat,
er at det kan skape et inntrykk av at KS skal ta hele ansvaret
for digitaliseringenav kommunal sektor. Selv om KS gis et
mer formelt mandat, vil det fortsatt være kommunene og
fylkeskommunenesom må gjøre den største jobben - og det
er ikke alt som løses best i fellesskap. Man kan se for seg et
mandat som kun gjelder for en del av digitaliseringen,jamfør
områdene nevnt over.
Uavhengig av om et slikt mandat gis eller ikke, er det
avgjørendeat arbeidet KS gjør på vegne av sektoren er godt
forankret i kommunesektoren gjennom gode samarbeidsmodeller med medlemmene.
Innovasjon og digitalisering går hånd i hånd
Målet med digitaliseringer ikke i seg selv å ta i bruk ny
teknologi. Målet er å oppnå bedre og mer helhetlige
tjenester for brukerne, herunder også å ta i bruk helt nye
eller endrede og mer effektive arbeidsprosesserfor ansatte i
kommunen/fylkeskommunen. Uten å se disse to områdene i
sammenheng risikerer man å gå glipp av potensielle gevinster.
Avgjørendeer det også at strategisk ledelse har et aktivt
eierskap til endringsprosesseneog den effekten man ønsker å
få ut av det.
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KS SPØR
1. Hvordan kan KS best være en
utviklingspartnerfor medlemmene på
digitaliseringsområdet?
2. Bør KS gis et mer formelt mandat
på vegne av sine medlemmer på
digitaliseringsområdet?Hvilke områder
er aktuelle og hvilke forutsetninger må
en slik rolle hvile på?
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Hva bør prioriteres ved
mellomoppgjøret i 2019?
Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som ventes å fortsette
de neste årene. Arbeidsledighetenhar kommet klart ned fra toppen i 2015, men
nedgangen ser ut til å ha stoppet opp. Til tross for at høyere skatteinngang enn
forventet har gitt sektoren økte inntekter, har den samlede gjelden økt. Antall
kommuner i ROBEK har imidlertid ikke vært lavere siden registeret ble opprettet i
2001. Tøffereprioriteringersom følge av redusert vekst i oljepengebrukenvil sammen
med økte renter begrense kommunesektorens økonomiske handlingsrom framover.

3,3

3,3

3,2

1,7
1,5
1,3

Prognose årslønnsvekst2019
Prognose KPI 2019

SSB
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Norges Bank

Nasjonalbudsjettet
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Tariffoppgjøret 2018
Tariffoppgjøret2018 ble gjennomført innenfor et beskjedent
økonomisk handlingsrom, der 1,8 prosent av årslønnsveksten
var bundet opp allerede før forhandlingenestartet, blant annet
på grunn av høyt overheng fra 2017.
På tross av dette fant KS en forhandlingsløsningmed alle
parter innenfor frontfagets ramme på 2,8 prosent – uten
mekling. Resultatet var i tråd med kommunenes og fylkeskommunenes behov for en prioritering av universitets- og
høgskoleutdannedearbeidstakere, og sterkere insitamenter
for økt helgejobbing. Det ble imidlertid ikke rom for en pott til
lokale lønnsforhandlinger.
Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020
I mars 2018 ble alle partene i offentlig sektor enige om en ny
pensjonsordning. Den nye modellen er bærekraftig, stimulerer
til økt arbeidsdeltakelseog gir fortsatt god pensjon for de
ansatte. Yngre arbeidstakere er nå sikret god pensjon og
større eksibilitet.
Innfasing av de nye ordningene skal etter planen starte i 2020.
Nye pensjonsreglerer på høring høsten 2018 og vil etter
planen behandles i vårsesjoneni Stortinget i 2019. Tilpasning
av pensjonsreglenei Hovedtariffavtalenvil dermed være tema
i 2019.
Avtalen omfatter også «avtaleom prosess» for tilpasning av
pensjonsreglenefor arbeidstakere med særaldersgrense.
Det er et økende behov for arbeidskraft i yrkesgrupper hvor
kommunesektoren allerede i dag opplever rekrutteringsutfordringer.Dette gjelder særlig innenfor helse- og omsorgstjenester,hvor mange arbeidstakereer omfattet av 65-års
aldersgrense.Om arbeidstakere med særaldersgrensefår
insentivertil å stå lenger i jobb, kan det være et verdifullt
bidrag til å møte det økende behovet for arbeidskraft.
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KS vil derfor arbeide for at tilpasning av pensjonsreglene
i Hovedtariffavtalensom bidrar til at også arbeidstakere
med særaldersgrensestår lengst mulig i jobb. Arbeids- og
sosialdepartementethar varslet at hvem som skal omfattes
av særaldersgrenseneog hvilke særaldersgrensersom skal
gjelde, vil bli tema på et senere tidspunkt.

FAKTA
• Med den nye pensjonsmodellen kan
arbeidstaker velge å starte uttak av pensjon
fra 62 år og kan kombinere pensjon med
arbeidsinntekt uten avkorting.
• I KS’ tariffområde er alminnelig aldersgrense 70 år. Om lag en tredel av arbeidstakerne er omfattet av særaldersgrense. Det
gjelder særlig sykepleiere, helsefagarbeidere
og andre arbeidstakere innenfor helsesektoren.
• I kommunal sektor har arbeidstakere med
særaldersgrense i hovedsak 65 års grense,
begrunnet med uvanlig fysiske eller psykiske
belastninger. Arbeidstakere i statlig sektor
har ofte 60 års grense, begrunnet med
spesielle krav til fysiske eller psykiske
egenskaper.

MELLOMOPPGJØRET 2019

Dagens og ny modell for offentlige pensjonsordninger

Dagens
modell

Lønn

Folketrygdberegnet AFP

62

Ny
modell

Tjenestepensjonsberegnet
AFP

65

Tjenestepensjon (bruttopensjon)
Alderspensjon fra folketrygden

67

Ny tjenestepensjon påslagsmodell
Ny (livsvarig) AFP etter mønster av privat AFP

Lønn

Alderspensjon fra folketrygden

62

65

67

Hva vil gjelde for hvem?

1953

1954 - 1962

1963

Ny alderspensjon
fra Folketrygden
fases inn

Ny alderspensjon fra Folketrygden
fullt innfaset

Dagens tjenestepensjon (bruttopensjon)

Ny offentlig tjenestepensjon med
påslagsmodell og AFP etter mønster
av privat AFP

Påslagsmodell

Dagens AFP (tidligpensjon)

Ny (livsvarig) AFP etter mønster av
privat AFP

Alderspensjon fra
folketrygden (gammel modell)

Ny alderspensjon fra Folketrygden
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Mellomoppgjøret 2019
I 2019 er vi midt i tariffperioden, og vårens forhandlinger skal
i utgangspunktet bare handle om lønn. Det vil være et visst
økonomisk handlingsrom, selv forløpige beregninger viser at
1,2 prosent allerede er bundet opp:
Overheng til 2019 (anslag):
Glidning i 2019 (anslag):
Endringer i ubekvemstillegg per 1.1.2019

0,6 %
0,2 %
0,4 %

Både KS og arbeidstakerorganisasjoneneer opptatt av
rekrutteringsutfordringenei kommunesektoren. Lønn er ett
av ere virkemidler for å beholde og rekruttere kompetanse.
KommunesektorensArbeidsgivermonitor2017 viser at i
nesten alle kommuner er det sykepleiereog leger som er mest
utfordrende å rekruttere, mens det for fylkeskommuneneer
mest utfordrende å rekruttere tannleger.For øvrige arbeidstakergrupper er det store lokale variasjoner.Mange kommuner
og fylkeskommunerstrever for eksempel med å rekruttere
ingeniører/sivilingeniører,
psykologer og vernepleiere,men her
viser Arbeidsgivermonitorenat det også er mange som ikke
har utfordringer med å rekruttere disse arbeidstakergruppene.
Siden rekrutteringsutfordringenei stor grad variererfra
kommune til kommune og fra fylkeskommune til fylkeskommune, er lokale forhandlinger et treffsikkert virkemiddel.
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Kilde: KS lønns- og personalstatistikkpr. 1.12.20171

Gjennomsnittlig årslønn for enkelte
arbeidstakergrupper – utenom ubekvemstillegg

1

Leger

857.000

Tannleger

702.500

Lektorer (læreremed mastergrad)

603.000

Adjunkter (lærereuten mastergrad)

543.500

Spesialsykepleiere

513.000

Barnehagelærere/pedagogiskeledere

474.500

Barnevernspedagog

463.000

Sykepleiereuten spesialisering

460.000

Vernepleier

456.500

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere

404.500

MELLOMOPPGJØRET 2019

Rekrutteringsutfordringer i kommuner. N = 216

Rekrutteringsutfordringer i fylkeskommuner. N = 14

11

KS SPØR
3. Bør lønnsmidlenesom er til
disposisjon ved mellomoppgjøret 2019
fordeles i hovedsak sentralt eller lokalt?
Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres?
4. Deler kommunen/fylkeskommunen
KS’ vurdering av at det ikke er behov
for vesentligeendringer i
Hovedavtalennår den skal
forhandles i 2019?

Kommunesammenslåing
43 nye kommuner og seks nye fylkeskommuner etableres
1. januar 2020. Ulike yrkesgrupper i kommunene/fylkeskommunene som skal slås sammen har ulikt lønnsnivå.
Harmoniseringeller utjevning av lønn vil måtte tas over tid,
men det er en viss forventning om at forhandlingenei 2019 får
en pro l som ivaretar særlige behov hos de 111 kommunene
og 13 fylkeskommunenesom er i en sammenslåingsprosess.
Med et slikt bakteppe er det KS’ vurdering at det ved
mellomoppgjøret i 2019 bør prioriteres å avsette en lokal
pott, som kan brukes både for å møte utfordringene med å
beholde og rekruttere personale i den enkelte kommuner/
fylkeskommune, og også for å kunne iverksette eventuelle
utjevningstiltaki kommuner og fylkeskommunersom skal slås
sammen fra 2020.
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Kilde: KS lønns- og personalstatistikk pr. 1.12.2017

Fakta om stillingsstørrelse

2

Stillingsstørrelsenei kommunal sektor har økt de siste
to årene. Selv om tall fra KS lønns- og personalstatistikk
viser at deltidsarbeid er utbredt og at stillingsstørrelsene
fortsatt er forholdsvis lave i deler av kommunal sektor, går
utviklingen forsiktig i retning av større stillinger.

MELLOMOPPGJØRET 2019

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

2013

2015

2017

Gjennomsnittligturnover i perioden 2013 – 2017:

(Inkludert merarbeid)
Alle ansatte

Turnover i kommunal sektor

81,9%

81,6% 83,0%

Undervisningspersonale:

7,1 prosent
7,6 prosent

Undervisningspersonell

89,5%

90,0% 90,8%

Ingeniører:

Sykepleiere

80,7%

80,3% 83,3%

Barnehagelærere/pedagogiskeledere:

8,4 prosent

Fagarbeidereinnen helse og omsorg 76,0%

76,2% 78,1%

Hjelpepleiere/spesialhjelpepleiere:

9,8 prosent

Stillinger uten krav om utdanning

56,4% 57,6%

Sykepleiere/spesialsykepleiere:

57,7%

11,0 prosent

– helse og omsorg

Hovedavtalen
Hovedavtalen kk i 2002 et innhold og form som partene
siden har videreutviklet.Avtalen har som formål å skape best
mulig samarbeid på alle nivå. Utvikling av gode tjenester
som er tilpasset brukernes behov, forutsetter medvirkning fra
ansatte og tillitsvalgte.Hovedavtalenutløper 31.12.2019.
Hovedavtalenregulererde grunnleggende spillereglene
mellom partene, både på sentralt nivå og lokalt i kommunen/
fylkeskommunen/bedriften.Avtalen inneholder bestemmelser
om blant annet forhandlingsordningenog samarbeid og
medvirkning. Avtalen har en formålspreget form slik at den
kan dekke en stor sektor med mangfold og stor variasjon.
I forbindelse med de to foregående revisjoneneav Hovedavtalen, var tilbakemeldingenefra KS’ medlemmer at
Hovedavtalenfungerte etter intensjonen og at det ikke var
behov for endringer. KS mener den nåværende Hovedavtalen
fortsatt fungerer godt i henhold til formålet.
Særavtaleforhandlingene 2019
Tre sentrale særavtaler løper ut 31.12.2019 og skal
reforhandles i løpet av høsten 2019:
• Kommunelegeavtalen(SFS 2305)
• Arbeidstidsavtalenfor undervisningspersonalet(SFS 2213)
• Særavtalenfor barnehager,SFO og skole (SFS 2201)

FELLES HOVEDAVTALEFOR
KS OG KS BEDRIFT

• I 2014 ble KS Bedrift etablert som egen
arbeidsgiverorganisasjon.
• KS er overordnet tariffpart i tariffavtaler
inngått av KS Bedrift, og Hovedavtalen er
felles
• KS Bedrift er part i energiavtalene og hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.
• Om lag 200 medlemmer av KS Bedrift følger
Hovedtariffavtalen i KS-området. Det samme
gjør de kommunale foretakene.
• Alle særavtalene i KS-området gjelder for
bedriftene.

Avtaleneforhandles under fredsplikt. I henhold til arbeidsgivervedtektene er det Hovedstyret i KS som gir mandat for disse
forhandlingeneog som har fullmakt til å vedta resultatet.
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KOMPETANSE

Hvordan sikre nødvendig kompetanse i
årene framover for å levere gode tjenester til
innbyggerne?
Kommuner og fylkeskommuner uttrykker en sterk bekymring knyttet til å rekruttere og beholde
kompetanse som sektoren trenger. Utfordringene handler om å rekruttere kompetent arbeidskraft, skape sterke fagmiljøer,mer tverrfaglighet,samt ny organisering og oppgavefordeling for
effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av profesjoner.

Arbeidslivet fram mot 2023 vil preges både av knapphet
på kompetent arbeidskraft og kamp om jobber. Den
teknologiske utviklingen fører til at arbeidstakere søker økt
trygghet. Samtidig forventes mer variasjonog kompleksitet
i arbeidslivet.Etterspørseletter ledelseskompetanseog
kreativ kompetanse øker, det samme gjør behovet for
omstillingskompetanse,digital kompetanse og spesialisert
fagkompetanse.
Både kommuner og fylkeskommunerer opptatt av
kompetansepolitikken.Fylkeskommunenehar en rolle som
kompetansepolitisk aktør, og arbeider med å utvikle regionale
kompetansestrategiermed utgangspunkt i regionalebehov.
Det er satt i gang en rekke prosesser og offentlige utvalg
innenfor tematikken kompetanse, sysselsetting og arbeidsliv;
noen som en del av trepartssamarbeidet,andre i regi av
regjeringen.
Hva er kompetanse?
Ifølge Kompetansebehovsutvalget(2018) kan kompetanse
forstås som kunnskap, ferdigheter og holdninger,samt en
forståelse som gjør at kompetanse omsettes til handlinger.
Kompetanse utvikles hele livet, gjennom barnehage- og
grunnopplæring, videre utdanning og inn i arbeidslivet.
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NASJONALE PROSESSEROG AKTIVITETER
SOM ER RELEVANTEFOR KOMPETANSEPOLITIKKEN

•
•
•
•
•
•

Kompetansebehovsutvalget
Etter- og videreutdanningsutvalget
Sysselsettingsutvalget
Livsoppholdsutvalget
Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)
Regjeringens kompetansereform,
inkluderingsdugnad og integreringsløft
• IA avtalen

15

e
ru
G
n
n
a
m
u
e
N
sa
i
L
:
o
t
o
F

KS SPØR
5. Hva vil være de gode virkemidlene
for læring og kompetanseutviklingi
tjenestene framover?

I arbeidslivet må kompetansebehovene møtes gjennom:
• Mobilisering, fornyelse og videreutviklingav kompetansen
som ansatte har, for å gjøre dem bedre i stand til å utføre
nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver.
• Rekruttering av nye kompetente arbeidstakeretil å utføre
arbeidsoppgaver som virksomhetene har og får i fremtiden.
• Utvikling av kompetanse til arbeidsledigeog personer
utenfor arbeidsstyrken for å gjøre dem i stand til å delta i
arbeidslivet.
KS ønsker innspill på tiltak for å sikre og utvikle kompetansen
i tråd med sektorens behov. Innspill og synspunkter fra
kommuner og fylkeskommunerer viktig både for utvikling
av arbeidsgiverrollen,hovedtariffavtalenog for det interessepolitiske arbeidet.

EGENSKAPER
HOLDNINGER
VERDIER

KOMPETANSE

FERDIGHETER
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KUNNSKAP
FORSTÅELSE

FAKTA

Mer enn 65 prosent av kommunene og
fylkeskommunene har en strategi for å
dekke kompetansebehov. Utvikling av
egne ansatte oppgis å være den viktigste
strategien for å dekke kompetansebehov
(Arbeidsgivermonitoren 2017).
De viktigste kompetansene å utvikle framover
er IKT-ferdigheter/digital kompetanse,
innovasjonskompetanse, evne til læring/
omstilling og samhandlings-/relasjons kompetanse (Arbeidsgivermonitoren 2017)
Fire av fem kommunalsjefer for helse- og
omsorg oppgir at medarbeidere mangler
relevant og nødvendig teknologisk/digital
kompetanse. Samtidig oppgir seks av ti at
medarbeidere at de i liten grad eller ikke i det
hele tatt etterspør opplæring i disse temaene
(Ipsos 2018).
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VARIASJON I TJENESTENE

Hvordan sikre lokalt tilpassede tjenester,men
også redusere uønsket variasjon?
Innskrenkingav det lokalpolitiskehandlingsrommet som følge av statlig detaljstyring er en
utfordring for kommuner og fylkeskommuner.Dette forsterkes av stadig ere individuelle
rettigheter,og økt bruk av bindende bemanningsnormerog formelle kompetansekrav.
Summen av dette legger press på rollen som tjenesteleverandør,som igjen vil påvirke folks tillit
til kommuner og fylkeskommuner.

Innbyggerne skal ha et godt tjenestetilbud, uavhengig av
hvor i landet de bor. Samtidig vet vi at det er variasjoneri
tjenestetilbudet, både mellom kommuner og innenfor den
enkelte kommune. Mange av disse variasjoneneavspeileret
mangfold som alltid vil være til sted i et langstrakt land som
Norge, fordi utfordringene er ulike og innbyggerne har svært
ulike behov.
Fra nasjonale politikere, statlige instanser og brukerorganisasjoner påpekes det ofte at variasjonener uønsket
– offentlige velferdstjenesterskal ikke være dårligere i
én kommune enn i en annen. Svaret er i mange tilfeller
detaljstyring og normering av ressursinnsatseni kommunene,
begrunnet i ønsket om likhet og likeverd.
Ønsket mangfold og uønsket variasjon
Innbyggerundersøkelseneviser en stor grad av tilfredshet
med kommunens tjenestetilbud. Den statlige rammestyringen
skal gjøre det mulig for kommunene å tilpasse tjenestene til
lokale behov. Ulikheter i tjenestetilbudet behøver ikke være
negativt, hvis ulikhetene skyldes ulike politiske prioriteringer
og ulike lokale forhold. Da kan innbyggerne påvirke
beslutningstakerelokalt – og avsette sine politikere ved valg
om de er uenig i lokale prioriteringer eller misfornøyd med
styringen.
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KOMMUNAL OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTETSVEILEDERFOR STATLIG
STYRING:
«Blant de nasjonale målene [som kan
begrunne statlig styring] har målet om utjevning
og likeverdige tjenester mellom innbyggere og
geogra ske områder stått sentralt gjennom
hele oppbyggingen av velferdssamfunnet.
Begrepet likeverd innebærer ikke at det trenger
å dreie seg om like tjenester med samme
form, innhold og omfang i alle kommuner, men
om muligheter til å kunne gi helsetjenester,
undervisningstjenester og annet som best
mulig kan tilpasses den enkeltes behov. I
begrepet likeverd ligger det også at alle skal få
det innholdet i tjenestene de som et minimum
har krav på, uavhengig av hvor de bor i landet.
Kommunal- og forvaltningskomiteens ertall
har i Innst. 270 S (2011-2012) uttalt at ulikheter
mellom kommuner er positivt dersom de
avspeiler forskjellige politiske prioriteringer og
ulike lokale forhold».
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VARIASJON I TJENESTENE

Fleksibilitet gir bedre tjenester
Stortinget har grunnlovsfestetselvstyret og nylig lovfestet
innholdet i prinsippene om økonomisk og juridisk rammestyring i ny kommunelov. Regjeringenhar revidert
utredningsinstruksenog retningslinjenefor utforming av
regelverkrettet mot stat og kommune, med tydeligere
veiledning til staten om rammestyring i lovarbeidet. Både i
Perspektivmeldingenfra 2017 og i Kommuneproposisjonen
for 2019 understreker regjeringenhvor viktig det er å unngå
detaljstyring. I prinsippet og i partiprogrammene er de aller
este for rammestyring og lokalt handlingsrom.
Likevel foreslår nasjonale politikere fra de samme partiene
nye normer og lovfestede rettigheter som begrenser det
samme handlingsrommet. Innføringav bindende og til dels
under nansierte kompetansekrav og bemanningsnormerpå
kjerneområder som helse og oppvekst, er en ny og særlig
utfordrende tendens.
Fremovervil kommunens evne til omstilling være stadig
viktigere.
Et alternativ til statlig detaljstyring og normering av ressursinnsatsen i kommunene kan være at kommunesektoren selv
reduserer uønsket variasjon.

FRA REGJERINGENSPERSPEKTIVMELDING
2017:
«Gjennom de siste tiårene er kommunene i
økende grad blitt tillagt oppgaver gjennom
ulike særlover, særlig på utdannings-,
helse og sosialområdet. Innenfor hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring,
hjemmehjelp og avlastningstiltak er det blitt
en sterkere rettighets festing. Målet er å styrke
innbyggernes rettssikkerhet og å gi sterkere
føringer for et godt tilbud på det enkelte
områder. Samtidig medfører slike ordninger
betydelig merarbeid og beslaglegger større
ressurser i kommunene. Implisitt innebærer
de dermed også en nedprioritering av andre
områder, uten at dette er uttalt.
Også bemanningsnormer sikter mot å sikre et
godt og likeverdig tilbud på utvalgte områder,
på tvers av kommuner. Samtidig låser de
kommuner eller virksomheter til fastsatte
løsninger. Kostnadene kan bli svært høye, og
begrense interessen for å investere i nye og
innovative løsninger som kan gi bedre tilbud
med lavere bemanning.»
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6. Er det tjenesteområderi dag hvor det
er for stor ulikhet i og mellom kommuner/
fylkeskommuner?I tilfelle hvilke?
7. Hvordan kan kommunene/fylkeskommunene selv og KS redusere
uønsket variasjon?

21

e
ru
G
n
n
a
m
u
e
N
sa
i
L
:
o
t
o
F

Forhandlingeri KS-området – oppgjørets gang
KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon.KS forhandler som overordnet
tariffpart på vegne av medlemmene med re forhandlingssammenslutninger.Oslo er eget
tariffområde, og omfattes ikke av forhandlingenei KS-området.

Hovedstyret gir administrasjonenforhandlingsmandat
for forhandlinger med LO Kommune, Unio, YS
Kommune, og Akademikerne Kommune. Disse re
forhandlingssammenslutningene representerer39
arbeidstakerorganisasjoner.
Alle kommuner og fylkeskommuner(unntatt Oslo) har gitt KS
fullmakt til å inngå og si opp sentrale tariffavtalerpå vegne
av medlemmene. I henhold til vedtektene skal endringer
i Hovedavtalenog Hovedtariffavtalenvedtas gjennom
uravstemning. For KS som arbeidsgiverorganisasjoner det
derfor viktig at medlemmene faktisk tar stilling til forhandlingseller meklingsløsningensom sendes til uravstemning. Hvem
som avgir stemme på vegne av kommunen eller fylkeskommunen vil normalt fremgå av delegeringsreglementet.Alle
medlemmer blir bundet av et uravstemningsresultatnår det
foreligger.
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Det er normalt ikke uravstemning om anbefalt forhandlingsforslag i mellomoppgjør.I henhold til vedtektene vedtas
avtaleutkast om regulering av Hovedtariffavtaleni mellomoppgjørene av Hovedstyret. Hovedstyret kan imidlertid fatte
vedtak om at delreguleringav Hovedtariffavtalenetter 1.
avtaleår skal være gjenstand for uravstemning. Dette kan
eksempelvis være aktuelt når endringer om pensjon blir ferdig
forhandlet i 2019.

ORD OG UTTRYKK

ORD OG UTTRYKK
Hovedavtalen

HTA

Grunnleggendespilleregler,blant annet om forhandlingsordning,partsforhold,
medbestemmelse og samarbeid. Også omtalt som arbeidslivetsgrunnlov.
HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtaleni KS-området. Hovedtariffavtalener
toårig, og er inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonenemed utløp
30. april 2020. Avtalen regulererlønns- og arbeidsvilkårfor alle ansatte.

Hovedtariffoppgjør

HTA inngås for to år. I hovedtariffoppgjørkan det forhandles om hele HTA og
det gjennomføressamtidig sentralt lønnsoppgjør.

Lønnsglidning

Lønnsglidninger den delen av lønnsvekstensom i sentrale tariffavtalerikke
følger av tarifftillegg.For eksempel ansiennitetsopprykk,endringer i lønn ved
skifte av stilling eller at en ny medarbeider får høyere eller lavere lønn enn
personen han/hun erstatter.

Overheng

Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået
ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivåetfor hele året. Det forteller
dermed hvor stor lønnsvekstenfra ett år til det neste vil bli dersom det ikke
gis lønnstilleggeller gjennomføresstrukturendringer i det andre året.

Økonomisk ramme:

Disponibel ramme

Frontfagmodellen/
forhandlingsmodellen

Særavtaler

Viser hvor mye gjennomsnittlig lønn øker fra ett år til et annet. Dette er
et felles språk for alle tariffområdenesom gjør det mulig å sammenligne
resultatet av oppgjøret.
Er det faktiske handlingsrommet etter at overheng og lønnsglidninger
fratrukket den økonomiske rammen for året.
Frontfagmodellen/forhandlingsmodelleninnebærer at lønnsveksten
koordineres i hele arbeidslivet. Konkurranseutsatt industri (frontfaget)
forhandler først, og lønnsvekstenher legger premissene for lønnsvekst i
skjermede næringer/sektorer.Pro len på oppgjørene bestemmes innenfor
den enkelte sektor.
Dette er tariffavtalersom inngås i fredsplikt. Det er tre typer særavtaler.
Sentrale generellesæravtaler (SGS),sentrale forbundsvise særavtaler
(SFS)og lokale særavtaler.Særavtaleneregulererspesi kke lønns- og
arbeidsvilkår som gjelder alle (f.eks. reiseregulativet)eller særskilte
vilkår for spesi kke yrkesgrupper,som for eksempel leger og
undervisningspersonalet. Forhandlingeneom SGS skjer mellom KS og
forhandlingssammenslutningene,mens SFS forhandles mellom KS og de
forbund som har interesser i saken.
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Postadresse:
Besøksadresse:

Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo

Telefon:

24 13 26 00
ks@ks.no
www.ks.no
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