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/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til 406 detaljregulering for Kistefos museum sendes på høring og legges ut til 

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

 

2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som 

ligger i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet. 

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Detaljregulering 0605_388 og 389 for Eggemoen – Olum overlapper detaljregulering 

0605_406 Kistefos. Plangrensene er sammenfallende. 

 

5. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes 

hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune. 

  

 

 

 

 

 

 

Sammendrag 

Kistefos-Museet som industrimuseum, kunsthall og skulpturpark har eksistert siden 1996.  

Hensikten med planarbeidet er å få utarbeidet et styringsverktøy som gir forutsigbar og effektiv 

saksbehandling av tiltak innenfor museumsområdet.  

 

Detaljregulering for Kistefos Museet legges nå frem for 1. gangs behandling.  

Planområdet omfatter areal i to kommuner; Jevnaker og Ringerike, planarbeidet skjer i 

samarbeid mellom kommunene. Formelt behandler den enkelte kommune kun arealer innenfor 
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egen kommune, men av planhensyn er det hensiktsmessig å se området som en helhet. 

Plankartet vil deles i to ut fra kommunegrensa, og det vil være et plannummer for hver del 

(nasjonal arealdel ID). 

 

Museumsområde er omkranset av den bratte isranden ned fra Eggemodeltaet i nord. Randselva 

renner gjennom område, og en bro krysser elva. Naturen er preget av driften og det finnes 

mange rester av industrivirksomhet.  

 

Området har adkomst fra E16 og Samsmoveien i nord, og fv. 241 og Kistefossveien i sør. Det 

ligger parkeringsplasser i enden av vegene, i høysesongen er det behov for økt 

parkeringskapasitet. Besøkstallene har hatt en jevn økning, og i detaljplanen legges det til rette 

for økt parkeringskapasitet. 

 

I gjeldende kommuneplan for Jevnaker, vedtatt 26.05.16, er arealene på land hovedsakelig 

avsatt til næringsbebyggelse, men også trafikk-, bolig- og friområde. Elva er avsatt til 

vannareal for allment friluftsliv og naturområde i vassdrag.  

 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.07, er arealene som berøres av planen 

avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).  

 

Innledning  

Stiftelsen Kistefos-Museet og A/S Kistefos Træsliberi ønsker å utarbeide en detaljplan som gir 

hjemmel for å videreutvikle museumsområdet innenfor egnede rammer. Arealene rundt de 

gamle industribyggene er i dag avsatt til næringsbebyggelse i Jevnaker kommune. Det foreslås 

å regulere disse områdene til kombinert formål Fornøyelsespark/Privat tjenesteyting-Museum.  

Eiendommen er utvidet med arealer langs elva, disse områdene tillegges også det nye formålet. 

Område som berøres er naturmark, naturlik mark og naturbeite; hensynet til kulturlandskapet 

sikres gjennom plan.  

To av kunstverkene i skulpturparken er plassert i Randselva, og det kan bli aktuelt med flere 

kunstverk i eller inntil elva. Arealformål for elva gir rom for tiltak; men det er viktig å regulere 

disse områdene og på denne måten kunne sikre naturmangfoldet i elva ved inngrep. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Kistefos-Museet ligger ved Randselva, ca. 8 km oppstrøms fra kobling mot Storelva ved fossen 

i Hønefoss sentrum og ca. 3 km nedstrøms fra Randsfjorden. Området har adkomst fra E16 og 

Samsmoen i nord, og via fv. 241 og Kistefossveien i sør. Kistefossveien er kommunalt eie 

nesten frem til Jernbanelinjen, videre mot museet er veien privat. Det ligger parkeringsplasser i 

enden av begge adkomstene. 

 

Planområdets arealer som ligger i Jevnaker kommune er i stor grad bebygd. Bebyggelsen 

rommer bl.a. galleri og museum samt to kraftstasjoner. Boligområdene er tatt med i 

planforslaget fordi Kistefos Træsliperi A/S eier arealene rundt boligtomtene og denne delen av 

Samsmoveien.  

 

Planområdets arealer i Ringerike er i hovedsak beiteområde. Disse arealene er registrert med 

naturtypen Beiteskog. Omkring halvparten av beitet ligger i skog, men dyrene oppholder seg 
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mesteparten av tiden i engområdet mellom skogen og elva; vegetasjonen langs elva holdes også 

nede av beitedyra. I tillegg er det registrert flere kulturminner i området.  

 

Kistefos-Museet er åpent ca. 20 uker i sommersesongen, fra mai til oktober. Museet har gode 

besøkstall. I sesongen 2016 var det rundt 46 000 besøkende.  

 

Kistefos-Museet har tilrettelagt for to adkomster, sør og nord i planområdet. Ca. 60 % av de 

besøkende sørfra kommer via fylkesvei 241. 40 % kommer fra nordvest og eksisterende E16. 

Herfra er det skiltet adkomst til Kistefoss via Samsmoveien. Alternativt kan man kjøre 

Bergerfossvegen, men det er Samsmoveien som er mest brukt. Det interne vegnettet er ikke 

åpent for trafikk med unntak for intern varetransport, drift og beredskapsbiler, adkomstveger 

for kraftverkene, samt kjøring til parkeringsplasser som er reservert for bevegelseshemmede. 

 

Kommunalt vann- og avløpsnett kommer fra Jevnaker. Det sentrale museumsområdet har 

brannvannforsyning. Spillvann går via det kommunale avløpsnettet til renseanlegget ved 

Bergerfossvegen. Strømforsyning er lagt i jordkabel. 

 

Planforslag 

Planforslaget er i hovedsak utarbeidet av COWI AS på vegner av forslagsstiller som er 

Stiftelsen Kistefos-Museet og Kistefos Træsliberi A/S. 

Planområde er i sin helhet på ca. 420 daa og strekker seg fra den planlagte motorvegbrua E16 

og jernbaneundergangen i sør, til den nedre delen av Samsmoen i nord.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg og består i hovedsak av: 

 Plankart, merka 1. gangs behandling, datert 18.11.16 

 Reguleringsbestemmelser, merka 1. gangs behandling, datert 18.11.16 

 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 18.11.16 

 

Planforslaget inneholder også følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre 

at følgende forhold ivaretas: 

 Ras- og skredfare i den bratte skråningen ned fra Eggemoplatået (H310_1-3) 

 Flomfare langs Randselva (H320_1-9) 

 Fare forbundet med etablering av tiltak under høyspentanlegg (H370_1) 

 Rammer og krav til infrastruktur som skal sikre at det ikke gjøres tiltak som kan 

komme i konflikt med etablering av ny E16 (H430_1-2) 

 Hensyn til bevaring av kulturmiljø i det sentrale museumsområdet med eldre bebyggelse 

samt områder med automatisk fredet kulturminne. (H570_1-2) 

 

Bestemmelsesområde for anlegg- og riggområde samferdsel (#AR1-8); videreført fra Statens 

vegvesens reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum. 

Bestemmelsesområde for anlegg- og riggområde for bygg (#BR1-2). Området er lagt inn i 

plankartet for å markere midlertidig anleggsveg og riggplass i tilknytning til kunstbrua. 

Området er plassert og dimensjonert ut fra hensyn til bevaring av beiteskogen. 

I henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister vil område som 

legges inn som midlertidige bygg- og anleggsområde, her #AR1-8 og #BR1-2, opphøre og 

fjernes fra plankart når tiltaket er ferdigstilt. 

 

Kjernen i planen er de sentrale museums- og skulpturparkområdene rundt det gamle tresliperiet 

og kraftstasjonene. Den etablerte skulpturparken skal videreutvikles samtidig som at planen vil 
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legge til rette for at parken utvides til omkringliggende terreng- og naturområde. En sentral og 

viktig nyetablering er galleribygg over Randselva. 

 

Tiltak innenfor planområde skal ta hensyn til eksisterende natur- og kulturverdiene samt driften 

av de to eksisterende kraftstasjonene som eies av AS Randsfjord Tremasse- og papirfabrikk. 

Detaljplanen legger ingen rammer som påvirker driften av kraftstasjonene. 

 

For boligområdet i nedre del av Samsmoen vil det ikke gjøres særlige endringer, utover en 

økning i utnyttelsesgrad fra 25 % til 30 % bebygd areal (BYA). Utnyttelsesgraden vil da 

samsvare med det som angis i den nye arealdelen til kommuneplan for Jevnaker. Et grøntareal 

som i 30 år har ligget ubenyttet langs Bergerfossvegen foreslås også regulert til boligformål.  

 

Kistefos-Museet forventer en økning i antall besøkende som følge av etablering av 

galleribygget over Randselva ved VNV2. Det tas sikte på en avduking av galleribygget i 2019, 

og som følge av dette antas besøkstallet å øke til 50 000. Innen 2019 vil det trolig innføres et 

system for innkreving av inngangspenger. Det er på nåværende tidspunkt ikke avklart hvordan 

inngangspengene skal tas inn. 

 

Adkomstforholdene til Kistefos-Museet skal legges til rette for økende besøkstall. 

I dag er det Samsmoveien som er hovedadkomst til den nordre parkeringsplassen. Her skal det 

legges bedre til rette for gående og syklende. Før det gis brukstillatelse til galleribygget skal 

fortau langs Samsmoveien være opparbeidet. Det sees også på om Bergerfossveien kan 

utbedres for å avlaste adkomsten fra nord. Oppgradering og tilrettelegging for bruk av 

Bergerfossvegen hjemles ikke i denne detaljplanen. Nordre parkeringsplass vil tilrettelegges for 

146 biloppstillingsplasser og 3 oppstillingsplasser for buss. Bussene vil ikke måtte snu inne på 

område. 

 

De fleste besøkende fra sør kjører via fylkesvei 241, og tar inn på Kistefossveien i Åsbygda. 

Det foreslås også her en utbedret adkomst samt økt parkeringskapasitet.  

I samband med bygging av ny E 16 Eggemoen – Olum, skal ny anleggsvei etableres i 

tilknytning til Kistefossveien. Ved dagens avkjøring fv. 241 skal det etableres nytt kryss. Det 

planlegges også for etablering av parkeringsplass og snuplass for buss, dette kan ikke 

iverksettes før Statens vegvesen har ferdigstilt parsellen mellom Eggemoen og Kleggerud. 

Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. Parkeringsarealet øst for jernbanen vil 

dimensjoneres for om lag 78 biloppstillingsplasser, 1 oppstillingsplass for buss samt 

snumulighet for buss. Kistefos-Museet har god dialog med Vegvesenets prosjektgruppe og 

byggeledelse. Statens vegvesen avd. øst har vært sterkt inne i planen og rådet Kistefos om å 

innlemme det eksisterende planområdet for E16 i plan. 

 

Dagens parkeringsplass ved museets søndre adkomst, i enden av Kistefossveien, vil kunne få 

en parkeringskapasitet til 110 biler. 

 

Det stilles rekkefølgekrav om at det skal opparbeides minst en møteplass for buss langs 

Kistefossveien, for å sikre trygg passasje. Etableringen løses gjennom byggesaksbehandling i 

Ringerike kommune. Teknisk plan skal godkjennes av Statens vegvesen og Ringerike 

kommune. Kistefossveien skal ikke benyttes av museet i vinterhalvåret. 

 

Turvegforbindelse gjennom området skal opprettholdes slik at turgåere kan passere gjennom 

anlegget og fiskere kan komme ned til elva uten å løse billett.  
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Beiteområdet som ligger mellom Randselva og skråningen opp mot jernbanen, i Ringerike 

kommune, tas med i planområdet. Her er det per i dag plassert et kunstverk, det vil nå kunne 

åpnes for flere installasjoner. Tiltak i dette område skal ikke være til hinder for beitedyra. 

Naturtypen Beiteskog anses å ha være av regional verdi (B). Dette er på bakgrunn av områdes 

størrelse, lange kontinuitet som beite og tilrettelegging for beite helt ned til vannkanten.  

 

Elvebredden er sterkt påvirket av aktivitetene som har pågått i området.  I tilknytning til 

fabrikkbygg- og kraftverk er det etablert solide teglsteins- og betongmurer. Der terrenget ikke 

består av fjell i dagen er elvebredden plastret med stein. Det er kun langs grusskråningen ved 

elvas vestbredd, og på øyene vest for museet at kantvegetasjonen er noenlunde intakt og 

upåvirket av kraftproduksjon og industri. Temakart for kantsoner langs Randselva ligger som 

vedlegg til saken. Temakartet illustrerer dagens situasjon med plastringstiltak, beiting samt 

eksisterende kantvegetasjon.  

 

Parallelt med utarbeiding av detaljplan for museumsområdet jobbes det med en byggesøknad 

for nytt galleribygg over Randselva. Dette bygget ligger inne i planforslaget med arealformål 

kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark (BKB8). 

I samband med plassering av galleribygg og adkomst til dette bygget langs elvas vestbredd, er 

følgende undersøkelser gjennomført: 

 Geoteknisk undersøkelse av skråning ved den planlagte adkomstvegen til galleribygg, 

Norconsult 

 Hydrologisk undersøkelse for beregning av Q 500, Norconsult 

 Kartlegging biologisk mangfold i elva, Norsk institutt for vannforskning 

 

Av driftshensyn i sesongen 2017 vil det søkes om dispensasjon for anleggsvei SGG2 på 

nordsiden av galleribygget. Søknad vil kun behandles i Oppland. Fylkesmannen i Oppland og 

NVE anbefaler at det ikke etableres kantvegetasjon på utsiden av denne. 

 

Randselva har stor verdi for vannlevende organismer, blant annet ørret og elvemusling. 

Elvemuslingen er en rødliste art som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på. 

Randselva har også en stor betydning for vannfugl. Ved etablering av konstruksjoner i elva skal 

det iverksettes avbøtende tiltak for å hindre at viktig naturmangfold går tapt. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som privat detaljregulering. Det ble i 26.06.15 varslet oppstart av 

planarbeidet. Under arbeidet med planforslaget ble det sett behov for å utvide plangrensa i 

skråningen langs Eggemoplatået, da med ny varsling 19.04.16. 

 

Eiendomsforhold 

I Jevnaker kommune tilhører største delen av planområdet grunneier A/S Kistefos Træsliperi 

og Randsfjord Tremasse & Papirfabrikk AS. Viul Kraft AS eier deler av Randselva. 

Planområdet inkluderer i tillegg 20 boligeiendommer, disse nevnes ikke her ved navn. 

 

I Ringerike kommune tilhører største delen av planområdet grunneiere Karl Ivar Blyberg. 

Kistefos Træsliberi AS eier gnr./bnr. 120/13 som de kjøpte av Blyberg i 2014, se overskrift 

Tidligere behandlinger og vedtak for mer informasjon. Viul Kraft AS er hjemmelshaver for 

Randselva. I tillegg ligger det en enebolig innenfor planavgrensningen, gnr. 120 bnr. 5. 
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Uttalelser til planoppstart 

Forslagsstillers konsulent COWI AS varslet oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev, 

datert 26.06.15 og 19.04.16. Oppstart ble kunngjort i Ringerikes Blad, 01.07.15 og på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Uttalelsene er oppsummert og 

kommentert av COWI AS, se vedlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel for Ringerike, vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformålet for området vil oppdateres. 

I kommuneplanens bestemmelse § 4 er det byggeforbud i 100-meterbeltet langs vann og 

vassdrag, med mindre annet er bestemt i vedtatt reguleringsplan. 

I kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike fremgår det at Ringerike vil bidra til å skape 

omdømme som en attraktiv kommune. Kistefos-Museet er med på å bygge opp under at 

regionen blir synliggjort som attraktivt. 

 

I Kommuneplanens arealdel for Jevnaker, vedtatt 26.05.16, er arealene på land hovedsakelig 

avsatt til næringsbebyggelse men også trafikk-, bolig- og friområde. Elva er avsatt til vannareal 

for allment friluftsliv og naturområde i vassdrag. I kommuneplanens samfunnsdel har Jevnaker 

kommune angitt en rekke utviklingsmål i arbeidet med verdiskapning i kommunen. Ett av disse 

målene er å utvikle opplevelsesbasert næring med basis i Kistefos-Museet og Hadeland 

Glassverk. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet berører deler av Detaljregulering 0605_388 for E16 Eggemoen – Olum, som ble 

vedtatt av Kommunestyre i Ringerike kommune 26.03.15, sak 49/15. Plangrensene er 

sammenfallende. 

Kistefossveien, som per i dag benyttes som adkomst sør, skal oppgraderes og delvis legges om 

i forbindelse med bygging av ny E16, da deler av veien skal benyttes som anleggsvei under 

bygging av Randselva bru. Ny E16 skal krysse Randselva og jernbanen i en bru som strekker 

seg fra Eggemoplatået til Aslaksrud (sørvest for Kistefos). Brua vil bli synlig fra deler av 

museumsområde. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 30.01.14 godkjente Ringerike kommune fradeling av om lag 5 daa fra gnr. 120, bnr. 1 

for bygging av gangbro med tilhørende gangsti/kulturpark i museets nærområde. 

Bygningsmyndigheten gav dispensasjon for fradelingen. 

 Oppstart av planarbeid Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, Ringerike 

kommune, 09.03.15, sak 21/15.  

 Oppstart av planarbeid Formannskapet, Ringerike kommune, 17.03.15, sak 26/15.  

 Oppstart av planarbeidet ble varslet 26.06.15. Underveis i arbeidet med planforslaget 

viste det seg at det var nødvendig å utvide plangrensa i skråningen langs 

Eggemoplatået, utvidelse ble varslet 19.04.16. 12 merknader er innsendt, disse er 

vedlagt med kommentarer. 
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Juridiske forhold  

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

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

belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredning § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 15 

dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal utredes. Planområdet er på mer 

enn 15 dekar, men utvidelse utenfor arealer som i dag er avsatt til LNF-område og erverv 

gjøres for å tilrettelegge for utvidelse av skulpturpark, ikke utbyggingsformål. Planarbeidet er 

dermed vurdert dit hen ikke å utløse krav om konsekvensutredning.  

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av eventuelle 

bidrag/overtakelse/videre utgifter til drift og vedlikehold av ny K 10084 Kistefossveien da 

denne skal opprustes.  Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av 

plansaken. For øvrig utløser planen trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike 

kommune. 

 

For Jevnaker kommune vil det måtte inngås en utbyggingsavtale med Kistefos-Museet hvor 

forhold knyttet til etablering av fortau langs Samsmoveien avklares. 

 

Rådmannens vurdering 

Utredninger og ROS-analyse 

I planbeskrivelsen, og der til vedlagte rapporter og temakart, er det gjort rede for 

planforslagets påvirkning på viktige miljø- og samfunnshensyn som naturmangfold, 

kulturminner, landskap, teknisk infrastruktur, samfunnsberedskap.  

Videreutvikling av Kistefos-Museet innenfor rammen av planforslaget anses å skape liten eller 

ingen negative konsekvenser for omgivelsene. 

 

Innsendte merknader 

I samband med varsel om oppstart for planarbeidet ble det sendt inn 12 merknad, merknader 

med kommentar ligger ved. Kort oppsummert har merknadene i hovedsak omhandlet forhold 

knyttet til naturmangfold, universell utforming, trafikksikkerhet og sikre allmenn ferdsel. 

Temaene i merknadene er vurdert opp imot planmaterialet og Rådmannen vurderer at 

merknadene er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

 

I etterkant av varsel om oppstart har planen vært til drøfting hos Planforum i Oppland. Det ble 

også gjennomført en temadag for regionale myndigheter på Kistefos. Her deltok representanter 

fra regionale myndigheter i Oppland, representanter fra forslagsstiller, og saksbehandlere fra 

Ringerike og Jevnaker kommuner. Regionale myndigheter har i etterkant av temadagen 

kommet med oppdaterte innspill, disse er også oppsummert og kommentert av COWI AS, 
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Rignerike og Jevnaker kommune, se vedlagt dokument. Innspillene er innsendt fra 

Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune samt Norges Vassdrags og 

Energidirektorat. Innspillene dreier seg i hovedsak omkring naturmangfold, sikring av 

grøntstruktur, allmenn tilgjengelighet, hensyn til myke trafikanter, sikre tiltak som hindrer 

flom- og skred. I tillegg er det avholdt et eget drøftingsmøte mellom representanter fra Statens 

vegvesen region øst og Jevnaker kommune for å diskutere trafikkavvikling og trafikksikkerhet 

i planforslaget. Også disse spørsmålene er oppsummert og kommentert i vedlegget sammen 

med merknadene fra de tidligere nevnte regionale myndigheter. Også for disse innspillene anser 

rådmannen at temaene er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

I bestemmelsene settes det krav til iverksetting av avbøtende tiltak ved anleggsarbeid som 

medfører fare for oppvirvling av slam og transport av finstoff i elva. Avbøtende tiltak skal 

tilpasses byggeprosjekt slik at det på best mulig måte sikres at elvemusling og ørret ikke 

skades. Det er også satt krav til at ørreten sikres fri gang i gytetiden. Ved tiltak i eller inntil 

elva skal det foretas vannlinjeberegninger og gjøres vurderinger av fare for oppstuving og 

endringer i strømningsforhold. 

 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har kartlagt forekomster av elvemusling fra utløpet 

nedenfor demningen til et stykke sør for den planlagte plassering av galleribygget over 

Randselva. Det er gjort funn av voksne individer, og av muslinglarver i ørretyngel. Dammen på 

oversiden av kraftverket fungerer som sedimentsperre, og det er derfor liten transport av 

sedimenter nedstrøms anlegget. Etablering av adkomstveg SGG2 til galleribygget kan påvirke 

elvemusling som står i randsonen av den planlagte fyllingen. Individene bør flyttes og dette 

arbeidet gjøres i samråd med NIVA og fylkesmannen i Oppland. 

 

Det er kun langs grusskråningen ved elvas vestbredd og på øyene vest for museumsområde, at 

kantvegetasjonen er noenlunde intakt og upåvirket av kraftproduksjon og industri, det er 

derfor lite uberørt kantvegetasjon langs elva. 

 

Ved tiltak i og ved Randselva sikres avbøtende tiltak for på best mulig måte å ivareta og sikre 

naturmangfold og grøntstruktur. Hensynene sikres gjennom reguleringsplan. 

 

Landbruk og skogbruk 

Det tilrettelegges ikke for spesielle tiltak i området som reguleres til landbruksformål, utover at 

det kan bli aktuelt å opparbeide en turveg. Utplassering av kunst i beiteområder skal gjøres på 

beitedyras premisser. Det er allerede plassert skulpturer i området og der er ikke registrert 

konfliktsituasjoner. Beitelandskapet anses å ha være av regional verdi (B). Dette er på 

bakgrunn av områdes størrelse, lang kontinuitet i beite, beite ned til vannkanten. Det er derfor 

viktig å tilrettelegge for en videreføring av dagens bruk av kulturlandskapet. 

 

Kulturminner 

Reguleringsbestemmelsene til hensynssonene sikrer de bevaringsverdige bygninger og 

konstruksjoner innenfor planområdet. Bestemmelsene sikrer at endringer eller nye anlegg skal 

skje i samråd med regionale kulturminnemyndigheter. De sikrer også at det tas hensyn dersom 

det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er 

avdekket tidligere. Planforslaget legger til rette for og fremhever bruk av kulturmiljøet 

Kistefos, etter en samlet vurdering har planen liten til ingen negativ konsekvens for 

kulturmiljøet Kistefos.   
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Trafikal infrastruktur  

Adkomst til område skal i henhold til plan sikres og bedres.  

Rekkefølgekrav skal sikre opparbeidelse av fortau langs nedre del av Samsmoveien. I tillegg 

sikres det etablering av minst 1 møteplass for buss langs Kistefossveien.  

Det vil legges til rette for en forbedret parkeringssituasjon, med en økning på planområdets 3 

fremtidige parkeringsareal, dette gir en økt parkeringskapasitet på 70 %.  

 

Universell utforming 

Kistefos-Museet planlegger videreutvikling av sine anlegg med utgangspunkt i at bygninger og 

utomhusområder skal være tilgjengelige for allmennheten. Så langt det lar seg gjøre skal 

området utformes slik at de kan benyttes av alle brukergrupper. Prinsippet om universell 

utvikling skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. 

 

Barn og unge 

Anlegget er godt tilrettelagt for aktiviteter i et trygt og bilfritt miljø. Anlegget legger til rette 

for lek og læring omkring kunsttema.  

 

Friluftshensyn 

Området skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, og forbedret med økt fremkommelighet. 

Samsmovegen, Bergerfossvegen, Kistefossvegen, grusvegene og bruene internt på området 

forbinder turvegruter på øst- og vestsiden av Randselva. De brukes både sommer og vinter. 

Planforslaget bygger opp under den aktive bruken av området. Området er hyppig i bruk av 

fiskere og tiltakene som skal gjennomføres i tråd med plan legger bedre til rette for 

tilgjengelighet til elvebredden i vest. 

 

Hensynssone Ras- skredfare / Flomfare 

Det foreligger hensynssone for ras- og skredfare. Reguleringsbestemmelsene sikrer at tiltak 

etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1, eller fjerning av vegetasjon ikke tillates i rasutsatt 

område, før det foreligger fagkyndig geoteknisk rapport med farevurdering som dokumenterer 

at de til en hver tid gjeldende forskrifter ivaretas.  

 

Det foreligger hensynssone for flomfare. Flomsonenivå er satt med bakgrunn i nye 

registreringer utført høsten 2016, samt vannstand- og vannføringsregistreringer fra flere år 

tilbake. Ved tiltak etter pbl § 20-1 skal det vises spesiell aktsomhet for flomfare ved 

prosjektering og utførelse.  

 

Samlet vurdering 

Næringsutvikling er et satsningsområde i kommunenenes planarbeid. Utvikling av 

besøksnæringer som Kistefos Museet bidrar til et godt omdømme for Ringeriksregionen.  

Ettersom dette planforslaget er svært viktig for den videre utviklingen av Kistefos-Museets 

virksomhet, har administrasjonen gitt saken ekstra oppmerksomhet og sørget for tidlig og god 

dialog opp i mot regionale myndigheter.  På grunn av komplekse forhold rundt bl.a. trafikk, 

naturmangfold, sikring av grøntstruktur, allmenn tilgjengelighet, sikre tiltak som hindrer flom- 

og skred, så man at en tidlig innsats var viktig for å forebygge eventuelle innsigelser og sikre 

krav til dokumentasjon. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til detaljplankart, datert 18.11.16. 

3. Forslag til reguleringsplanbestemmelser, datert 18.11.16. 

4. Planbeskrivelse, datert 18.11.16. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse (COWI AS), datert 18.11.16. 

- Fagrapport for naturtyperegistrering (COWI AS), fra nov.16 

- Geoteknisk rapport (Norconsult) 

- Kartleggingsrapport av elvemusling (NIVA) 

- Flom- og vannlinjeberegning (Norconsult) 

- Geometritegning adkomstveg til galleribygg (Norconsult) 

- Temakart kantsoner (COWI AS), datert 18.11.16. 

5. Saksframlegg ved oppstart 

6. Saksprotokoll oppstartssak, Formannskapet, 17.03.15 

7. Varsel om oppstart 

8. Sammenstilling og kommentar til merknader oppstartsak, datert 09.09.15 

9. Sammenstilling og kommentar til merknader planforum Oppland, datert 07.11.16 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold og Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 15/5654-25   Arkiv: PLN 325-01  

 

422 detaljregulering for Grenda i Åsa Endring av opprinnelig plan 

325 Grenda i Åsa 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

101/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.12.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedtatt 23.04.2009, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Sammendrag 

Det er foreslått endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere 

tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da 

det er andre renseløsninger som skal benyttes. Foreslåtte reguleringsformål er boligbebyggelse-

frittliggende småhusbebyggelse, andre typer bebyggelse og anlegg, lekeplass, kjøreveg, 

parkeringsplass og friområde. 

Det er ikke gjort noen store endringer etter 1.gangsbehandling, kun endring i bestemmelsene § 

4.3 og nytt punkt 3.2 etter innspill fra Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda Åsa. Hensikten er å 

justere tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til 

jordrenseanlegg da det er andre renseløsninger som skal benyttes. Foreslåtte reguleringsformål 

er boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, andre typer bebyggelse og anlegg, 

lekeplass, kjøreveg, parkeringsplass og friområde. 

 

I gjeldene reguleringsplan ligger veilinjen på steder som ville skapt store terrenginngrep med 

bla. fjerning/ deling av stedlige fjellformasjoner. Deler av regulerte trase vil også medføre store 

dominerende fyllinger, og et stygt inngrep i en skogkledt åkerholme som har åpenbare 

vernekvaliteter. Den nye atkomsten og internveier til boligområde ivaretar disse hensyn.    
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Justering av tomtegrenser er utført for å tilpasse tomtene bedre i terrenget. Tomt 12 har 

kommet etter at man så at opprinnelig tomt 8 ligger på to forskjellige høydedrag. Tomt 8 var 

opprinnelig en stor tomt. Ved deling har de to tomtene blitt på 1,5 daa hver. Deling av tomt 8 i 

to har ført til mindre justeringer av tomt 6 og 7, dette for å tilpasse tomtene bedre i terrenget.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 7. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 § 4.3 I bestemmelsen avsnitt 2 om etablering av felles jordrenseanlegg for avløp 

innenfor område som er regulert til lekeplass, er fjernet i sin helhet. 

 Nytt punkt 3.2 under om Kulturminner i reguleringsbestemmelsene.   

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 03.09.2016 – 15.10.2016. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 22.09.2016 

Grenda i Åsa er i utgangspunktet ikke et område hvor det bør legges til rette for økt 

boligbygging av hensyn til samordnet areal og transportplanlegging. Boligområdet vil være 

bilbasert og støtter derfor lite opp om nasjonale føringer om at videre vekst i byområdene skal 

transporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Med utgangspunkt i at dette gjelder endring av en vedtatt plan har vi likevel ingen spesielle 

merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller viktige regionale miljøinteresser. Vi mener det 

er bra at vegsystemet er planlagt på nytt med hensyn til landskapet i området. 

 

Vi vil bemerke at det i bestemmelsene § 4.3 står at det kan etableres felles jordrenseanlegg for 

avløp innenfor området som er regulerte til lekeplass. Vi forutsetter at dette er en feil i 

bestemmelsene og at dette blir tatt ut. Vi mener det er positivt at lekeplassen er sikret 

opparbeidet gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.  

Vest for planområdet er det registrert to lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet med åpen 

kalkmark av nasjonal interesse. Her er det registrert flere rødlistede arter, blant annet den 

prioriterte arten dragehode. Disse områdene ligger utenfor planområdet og vil derfor ikke bli 

berørt direkte av utbyggingen. Vi savner likevel en redegjørelse for hvordan de miljørettslige 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp i saken. Før planforslaget blir 

endelig vedtatt ber vi derfor om at dette blir utredet i tråd med lovens krav. 
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Forslagstillers kommentar: 

Avsnitt 2 i reg.best §4.3 Lekeplass om jordrenseanlegg fjernes i sin helhet. 

Omsøkt reguleringsendring gjelder avgrensing og justering av veilinjer i en allerede vedtatt 

reguleringsplan. Hovedhensikten med omreguleringen er ønske om bevaring av stedlige 

naturkvaliteter/terrengformasjoner i området (landskapsmessig/geologisk mangfold).  Det 

foreligger ingen registrerte lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet innen det nye 

planområdet – se vedlagt utskrift fra naturbasen. Det bekreftes herved at det utførte 

anleggsarbeider ikke har påført skade på naturmangfoldet. 

  

Rådmannens kommentar:  

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i reviderte reguleringsbestemmelser. 

 

 

Hans Bjella Bjørke, 14.10.2016 

Jeg har tidligere vært i kontakt med Ringerike kommune ang. saken, på bakgrunn av at 

kartgrunnlaget (grensen mellom tomteområdet Gnr. 18 bnr. 86 og min eiendom Gnr. 18 bnr. 8) ikke 

stemmer over ens med hvor grensen faktisk skal gå etter avtale mellom meg (og mine foreldre, som 

solgte dette før jeg overtok eiendommen i 2014) og kjøper/utbygger av 18/86. Jeg etterspurte på 

forsommeren i år en grensegang, og svaret fra kommunen var at dette er under behandling og at 

grensegang vil bli gjort så snart som mulig. Nå forstår jeg det slik at grensegang ikke gjøres så 

lenge det gjøres endringer i reguleringsplanen, og derfor vil jeg komme med mine merknader nå, så 

tidlig som mulig, for at det ikke skal bli etablert en forståelse av at den grensen som er tegnet i 

reguleringsplanen er riktig.  

 

Dette dreier seg om områdene på kartet f_GF2 og f_GF3. I begge disse er grensen i 

reguleringsplanen lagt for langt til høyre/mot øst. Her er avtalen mellom meg og kjøper at grensen 

ikke skal komme i konflikt med en snuplass for tømmerbiler og velteplass for tømmer, og at jeg skal 

beholde en haug/forhøyning i landskapet som "buffersone" mellom velteplass og tomtefeltet, samt 

en gammel adkomstvei som skal beholdes innenfor grensen av min eiendom. 

 

Jeg vil også opplyse Ringerike kommune om at utbygger/kjøper av 18/86 har satt opp et permanent 

gjerde et godt stykke (opptil 20 meter) inn på min eiendom. Dette har jeg tatt opp med utbygger, og 

utbygger har sagt at gjerdet skal bli fjernet. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Det er forutsatt at utbygger og nabo Hans Bjella Bjørke enes en grensejustering i området slik 

at plangrensen blir framtidig eiendomsgrense. 

 

Velteplass kan slik situasjonen blir i framtida nyttes som opprinnelig, og haug/forhøyning i 

terreng antas å være den haug som søkes bevart i ny plan (friområde f_GF3). Omtalt 

atkomstvei må flyttes i terrenget for å få plass til friområde f_GF2. Forholdet er en 

privatrettslig sak- dvs avtale om erverv av nødvendig tomtegrunn må før eller siden inngås 

mellom partene. Slik avtale forelegger ikke per i dag. 
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Rådmannens kommentar: 

Dette er en privatrettslig sak som må løses mellom grunneierne.  

Ut ifra kartet ser det ut som den gamle adkomstveien Hans Bjella Bjørke referer til, kommer 

ned mellom tomt 2 og 3. Rådmannen kan ikke se at dette vil føre til noe konflikt med foreslått 

plan. Dette er noe grunneierne må løse seg imellom.   

 

Buskerud fylkeskommune, 14.10.2016 

Buskerud fylkeskommune har tidligere utført kulturminneregistrering i planområdet. Det ble i 

2006 registrert steingjerder og steinrøyser i planområdet, men det ble ikke gjort funn av 

automatisk fredete kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til planområdet når det gjelder 

automatisk fredete kulturminner. Vi ønsker likevel å minne om varslingsplikt jf. 

Kulturminnelovens § 8,2. ledd dersom det skulle dukke opp automatiske fredete kulturminner 

under anleggsarbeidet. Vi foreslår følgende reguleringsbestemmelse: 

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatiske fredete kulturminner må 

arbeidet straks stanse og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminnelovens §8, 2. ledd. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Foreslått tekst fra fylkeskommunen settes inn som nytt pkt 3.2 Kulturminner i 

reguleringsbestemmelsene.   

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i reviderte reguleringsbestemmelser. 

 

 

Statens vegvesen, 13.10.2016 

Det er en økning fra 11 til 12 tomter som ikke vil øke trafikken vesentlig og vi har derfor ingen 

merknader. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ingen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, vedtatt 

23.04.2009. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til frittliggende 

småhusbebyggelse, jordbruk/skogbruk, jordrenseanlegg, felles avkjørsel, felles parkeringsplass, 

felles lekeareal for barn, felles grøntanlegg og annet fellesareal. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Visjon; Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen. 
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Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.  

Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det som i 

dag er Ringerike kommune. 

Det må settes av arealer til utbygging og bolig, næring og sosial og teknisk infrastruktur. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig boligområde.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 20.06.2016 Bh. 61/16.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 5 og ovenstående 

kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Siden dette er en oppdatering på en allerede vedtatt plan, har det ikke vært noen større 

uttalelser som har medført større justeringer. Men utfra de tilbakemeldingene som har kommet 

inn, så har det blitt gjort mindre endringer i bestemmelsene.   

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet.  

 

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

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 02.06.2016 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 11.11.2016 

4. Redegjørelser for foreslått endring 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra Cowi 11.11.2016 

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Buskerud 22.09.2016 

b. Hans Bjella Bjørke 14.10.2016 

c. Hans Bjella Bjørke 16.10.2016 

d. Buskerud fylkeskommune 14.10.2016 

e. Statens vegvesen 13.10.2016 

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Utsnitt fra naturbase 11.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 16/4125-5   Arkiv: GNR 4/1  

 

Klage på adressevedtak - Råveien  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

102/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.12.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Opprinnelig vedtak om Osloveien opprettholdes som adressenavn på stikkvei til Rå gård. 

 

Sammendrag 

I møte i Ringerike formannskap 20.mars 1978 ble det bestemt at adressenavnet Osloveien 

skulle brukes på veien fra Kvernbergsund bru til grensen mot Hole kommune. Etter den tid er 

det med jevne mellomrom tildelt adressenummer til bygninger og eiendommer som har 

adkomst til denne veien. I 2011 ble det tildelt adressenummer fra 85 – 161, både partall og 

oddetall (vedlegg 1).  Det kom inn flere negative merknader til adresseringen. Disse ble 

behandlet, men med resultat at Osloveien som adressenavn ble besluttet brukt slik opprinnelig 

foreslått (vedlegg 2). Deretter ble adressenumrene tildelt med mulighet for klage på tildelingen. 

Som kartet viser gjaldt dette blant annet stikkveier til Hverven, Tanberg og Rå.  
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Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta navn på private og offentlige veier er at alle boenhetene som har 

adkomst til veien skal tildeles adressenummer. 

 

Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for 

veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 

bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. 

For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i 

prosessen, er å tildele veinavn. 

  

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

veinavn. Veinavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta til 

tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige 

hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke navn 

på nålevende personer, det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet tas i bruk 

i en adresse. Kommunen har på grunnlag av sentralt veiledningsmateriell laget noen 

retningslinjer for tildeling av adressenavn og adressenummer 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Eiendom-og-

oppmaling/Adressering/ .  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune fikk søknad fra Kristin Remme datert 29.06.2016 (sak 16/4125-1) der hun 

gav en begrunnelse for ønsket om å få endret adresse til sin eiendom gnr. 4 bnr. 1 fra Osloveien 

til Råveien.  

 

Kommunen gav i brev datert 19.09.2016 (16/4125-3) et negativt svar på søknaden. Det 

negative svaret baserte seg på at en ikke så noe som tilsa at en burde avvike fra gjeldende 

retningslinjer som kommunen bruker for tildeling av adressenavn og-nummer. 

 

Kristin Remme klaget i brev datert 09.10.2016 (16/4125-4) på avslaget. Hun skrev at som ny 

eier har hun tydelige mål for eiendommen, som å åpne gården for allmenheten i retning av en 

åpen-gård med dyr. Av denne grunn mente hun det var viktig å ha et veinavn som ville 

forbindes med gården og stedet. Hun viste, som i første søknad, også til at veien inn til gården 

Øderaa i Hole kommune omlag 200 meter lenger sør har fått eget adressenavn, Øderåveien, og 

at det burde tilsi at veien til Rå gård også fikk eget adressenavn. Hun skrev også at adressen 

Osloveien gjør at alle tror gården ligger i Hønefoss ved Eikliområdet. 

 

I retningslinjene kommunen bruker ved adressetildeling og inndeling i adresseparseller 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Eiendom-og-

oppmaling/Adressering/Inndeling-i-adresseparseller/ er det gitt en åpning for at en kan avvike 

fra retningslinjene der en mener det er hensiktsmessig. Det heter: 
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3. Sideveien til en overordnet vei bør få eget adressenavn dersom sideveien er  

 kortere enn 200 meter og fører til minst 15 adresseenheter  

 lengre enn 200 meter men mindre enn 1 km og fører til minst 10 adresseenheter  

 lengre enn 1 km og fører til minst 4 adresseenheter  

 

4. Det kan gjøres unntak for grensene som er satt i punkt 3 dersom dette gjør det enklere å 

finne fram til rett adresse. Det samme vil være tilfelle dersom sideveien fører til alt for 

ujevn nummerering langs hovedveien. 

 

Som nevnt i svarbrevet fra kommunen (16/4125-3) er stikkveien ca. 450 meter lang og det er i 

dag kun knyttet to adresser til stikkveien. Eiendommen har i dag en offisiell adresse, og ved å 

bruke Osloveien 161 vil de som skal besøke eiendommen finne frem. Google viser i skrivende 

stund riktignok feil plassering av denne og flere andre adresser til Osloveien, men her kan hver 

enkelt av oss melde inn feil plassering til Google slik at plasseringen blir rettet. 

Utrykningsenhetene som politi, brannvesen og ambulanse bruker offisielle adresser, og har 

riktig plassering av adressen. Det samme gjelder andre kart- og navigasjonsleverandører som 

bruker offisielle adresser i sine løsninger.  

 

Dersom klager ønsker å ta vare på gårdsnavnet i den offisielle adressen kan klager kreve å få 

tildelt gårdsnavnet som adressetilleggsnavn. Gårds-/bruksnavnet vil da kunne skrives etter 

personnavnet: Geir Gårdbruker, Rustad gård, Hadelandsveien 1977, 1488 Hakadal 
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Kommunen kan ikke se at det er kommet noen nye moment i saken som skulle tilsi en 

omadressering.  

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og matrikkelforskriften kapittel 12, § 50, § 51 og 

Lov om stadnamn av 18.05.1990, og forvaltningsloven kapittel IV.  

 
Opprinnelig vedtak er truffet av Oppmålingsavdelingen. HMA som fastsetter adressenavn til 

veier og områder i kommunen er klageinstans. Dersom HMA velger å oppretholde vedtaket og 

ikke ta klagen til følge oversendes saken til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

Informasjon og høringer 
Korrespondanse mellom grunneier og oppmålingsavdelingen i kommunen er referert i 

saksframlegget.  
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen går inn for at en opprettholder opprinnelig vedtak om at Osloveien brukes som 

adressenavn på stikkvei til Rå gård. 

 

Vedlegg 
 Korrespondanse knyttet til bruk av Osloveien som adressenavn (1) 

 Diverse brev om tildeling av adressenummer til Osloveien (2) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Elin Green 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 16/5196-3   Arkiv: C50  

 

Kulturminnervern i Buskerud 2016 -2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

103/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.12.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud tas til orientering. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning delegerer administrasjonen å utarbeide 

høringssvar innen høringsfristen 01.01.17, og referatsak vil sendes til HMA ved første 

møte i 2017. 

 

 

Innledning  

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for kulturminnevern i Buskerud, 

denne er nå på høring, frist for innspill er 01.01.17. Formålet med dette planarbeidet er å sikre 

godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner- og miljøer. En av hovedmålsettingene 

til planen er å synliggjøre de viktigste kulturmiljøene i Buskerud, disse skal fortelle 

hovedtrekkene i fylkets historie. De foreslåtte kulturmiljøer på Ringerike som fylkeskommunen 

har tatt med i sin Regionale plan er Kjerraten i Åsa, Stabellsgate – Øya, Veien – Oppen, Løkka 

og Ringerike Nikkelverk.  

 

Beskrivelse av saken 

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er den første omfattende temaplanen for 

kulturminneområde i Buskerud. Formålet med den regionale planen er å etablere en plan for 

hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner 

og kulturmiljøer. Med en regional plan ønsker Buskerud fylkeskommune å etablere et godt 

samhandlingsverktøy for hele kultursektoren i Buskerud.  

 

Det er et foreløpig utkast til handlingsdel som er lagt ut på høring. Buskerud fylkeskommune 

ønsker innspill til videre utarbeidelse av handlingsdelen. 

 

Ringerike kommune har utarbeidet Temautredningen Kulturmiljø i Hønefoss. Denne var til 

behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, henholdsvis i 

sak 87/16 den 03.10.16 og sak 188/16 den 18.10.16. Denne vil danne grunnlaget for en 

uttalelse til handlingsdelen i den foreløpige regionale planen.  

 

Ringerike Nikkelverk, Veien - Oppen samt Kjerraten i Åsa inngår ikke i temautredningen.  Ved 

en uttalelse vedrørende disse områdene vil administrasjonen se de foreslåtte områdene utenfor 

sentrumsnære Hønefoss, i lys av de langsiktige planer om kartlegging og sikring av 
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kulturminner i hele kommunen. Se vedtakspunkt 4, Temautrening Kulturmiljø i Hønefoss. Når 

det gjelder Ringerike Nikkelverket vil dette kulturmiljøet foreslås lagt inn i kommuneplanens 

arealdel med Hensynssone H570, med tilhørende retningslinjer. Avgrensningen for arealet 

rundt Nikkelverket som foreslås lagt inn i kommuneplanens arealdel, er utarbeidet med 

utgangspunkt i Buskerud fylkeskommunes sitt forslag. 

 

Når det gjelder kulturmiljøene i Hønefoss, Stabellsgate – Øya og Løkka vil uttalelsen fra 

Rådmann være i tråd med prioriteringer, og med bakgrunn i de fakta, som fremgår av 

Temautredningen Kulturmiljø i Hønefoss. 

  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil at Ringerike kommune skal øke sin bevissthet omkring verdier og 

sammenhenger i de eksisterende kulturmiljø. Det er viktig at Ringerike kommune følger opp 

Buskerud fylkeskommunes arbeider med regionale planer, og at det sikres at Ringerike 

kommunes kulturminner og miljøer får et regionalt fokus med forankring i lokal kunnskap. 

 

Rådmannen vil utarbeide innspill som er i tråd med Temautredningen Kulturmiljø i Hønefoss. 

Innspillet vil sendes til Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning som referatsak ved første 

møte i 2017.   

 

Vedlegg:  

o Regionalplan for kulturminnevern i Buskerud – offentlig ettersyn av planforslag og 

handlingsdel 

o Regionalplan for kulturminnevern i Buskerud – planforslag oktober 

o Regionalplan for kulturminnevern i Buskerud – oversikt over verneverdige 

kulturmiljøer i Buskerud 

o Regionalplan for kulturminnevern i Buskerud – skilting og skjøtsel av kulturminner og 

kulturmiljøer Buskerud 

o Regionalplan for kulturminnevern i Buskerud – utkast til handlingsdel oktober 

o Temautredning kulturmiljøer i Hønefoss, Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.11.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/2702 24.06.2016 DS  283/16 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Bjerkeli handel - Shell 7 eleven 

Hønefoss 

 

16/4455 19.08.2016 DS  384/16 R/TEK/AEMYH GNR 39/77 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 39/77 - Bakkeveien 3 

 

16/5250 25.10.2016 DS  531/16 R/TEK/HALA GNR 1/62 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 1/62 - Røsholmstranda 200 

 

16/5505 28.10.2016 DS  536/16 R/TEK/HALA GNR 271/147 

  

Nytt anlegg/konstruksjon Gnr/bnr 271/147 - Hensmoveien 89 

 

16/5107 31.10.2016 DS  538/16 R/TEK/N54 GNR 95/91 

Jonas Stensen Haaland  

Garasje Gnr/bnr 95/91 - Vesternbakken 29 

 

16/5284 31.10.2016 DS  539/16 R/TEK/ANEWEB GNR 18/6 

Andres Lundesgaard  

Riving av uthus Gnr/bnr 18/6 - Småbråten 

 

16/5488 31.10.2016 DS  540/16 R/TEK/SANRUP GNR 102/80 

  

Tilbygg veranda og ark Gnr/bnr  102/80 - Borgergrenda 63 

 

16/5402 31.10.2016 DS  541/16 R/TEK/BERLE GNR 45/98 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 45/98 - Bloms gate 33 
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16/5043 01.11.2016 DS  542/16 R/TEK/INGRIS GNR 300/96 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 300/96 

 

16/5294 01.11.2016 DS  543/16 R/TEK/OLAVA GNR 274/5, 274/146, 

274/413 

  

Arealoverføring og grensejustering Gnr/bnr 274/5, 274/146, 274/413 

 

16/5396 01.11.2016 DS  544/16 R/TEK/SANRUP GNR 31/8 

Jon Gravdal  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 31/8/22 - Abrahamrudveien 

 

16/5528 01.11.2016 DS  545/16 R/TEK/NILILY GNR 95/150 

Ola Holthe  

Bruksendring Gnr/bnr 95/150 - Slettveien 1 

 

16/4706 01.11.2016 DS  546/16 R/TEK/ELIPAU GNR 87/214 

Marek Lewandowski  

Deling av eiendom Gnr/bnr 87/214 - Øvre Haldenveien 12 B 

 

16/5437 02.11.2016 DS  547/16 R/TEK/INGRIS GNR 148/143 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 148/143 - Brekkebygdveien 72 

 

16/5149 02.11.2016 DS  549/16 R/TEK/INGRIS GNR 144/78 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr - 144/78 - Nordliveien 98 

 

16/4454 07.11.2016 DS  550/16 R/TEK/ELIPAU GNR 288/4 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 288/4 - Søndre Blakstvedt 

 

16/5265 07.11.2016 DS  551/16 R/TEK/ANEWEB GNR 318/290 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 318/290 - Roald Amundsens gate 2 

 

16/5586 07.11.2016 DS  552/16 R/TEK/SANRUP GNR 103/7 

  

Ombygging Gnr/bnr 103/7 - Bånntjernveien 76 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/5538 08.11.2016 DS  553/16 R/TEK/AEMYH GNR 38/37 

  

Bygningstekniske installasjoner Gnr/bnr 38/37 Osloveien 2 

 

16/5738 08.11.2016 DS  554/16 R/TEK/N46 GNR 87/227 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 87/227 - Trulserudveien 87 

 

16/5725 08.11.2016 DS  555/16 R/TEK/INGRIS GNR 3/114 

  

Rehabilitering av defekt avløpsanlegg Gnr/bnr 3/114 - Froksmoen 35 

 

14/1255 08.11.2016 DS  556/16 R/TEK/HALA GNR 87/227 

  

Søknad om oppføring av 2 eneboliger Gnr/bnr 87/227 - Trulserudveien 16 

 

16/5732 08.11.2016 DS  557/16 R/TEK/AEMYH GNR 129/99 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 129/99 - Hvalsveien 74 

 

16/5375 09.11.2016 DS  558/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/44 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/44 - Skarrudseterveien 88 

 

16/4150 10.11.2016 DS  559/16 R/TEK/HALA GNR 317/164, 317/166, 

317/168 

  

Oppføring av tilbygg Gnr/bnr 317/164, 317/166, 317/168 

 

16/5788 10.11.2016 DS  560/16 R/TEK/AEMYH GNR 27/4 

  

Rehabilitering av teglskorstein med stål Gnr/bnr 27/4 - Løkkenveien 5 

 

16/4035 10.11.2016 DS  561/16 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 6-7 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

16/5525 10.11.2016 DS  562/16 R/TEK/INGRIS GNR 300/116, 300/105, 

300/117 
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Utslippstillatelse Gnr/bnr 300/116, 300/105, 300/117, 300/99 - Flaskerudsetra 

Hyttefelt 

 

16/5718 10.11.2016 DS  563/16 R/TEK/BERLE GNR 45/263 

Per Johan Vikre  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 45/263 - Riperbakken 7 A 

 

16/1472 10.11.2016 DS  564/16 R/TEK/HALA GNR 38/209 

  

Påbygging av en 8 etasje Gnr/bnr 38/209 - Hvervenmoveien 49 

 

16/5794 10.11.2016 DS  565/16 R/TEK/AEMYH GNR 271/88 

  

Reparasjon av bygningsteknisk installasjon Gnr/bnr 271/88 - Hensveien 153 

 

16/5591 10.11.2016 DS  566/16 R/TEK/SANRUP GNR 50/143 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/143 - Sverre F Halvorsens vei 6 

 

14/2374 11.11.2016 DS  567/16 R/TEK/HALA GNR 255/52 

  

Bygging av tilbygg og ny garasje Gnr/bnr 255/52 - Vikersundveien 329 

 

16/5666 14.11.2016 DS  568/16 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse - Klekkenhagen Gnr/bnr 102/46 - 

Klekkenveien 

 

16/5767 14.11.2016 DS  570/16 R/TEK/INGRIS GNR 272/81 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 272/81 - Ådalsveien 95 

 

16/5778 15.11.2016 DS  571/16 R/TEK/BERLE GNR 282/28, 282/91 

Randi Velo  

Tilbygg - Fritidsbolig Gnr/bnr 282/28, 282/91 - Ådalsveien 244 

 

16/5873 16.11.2016 DS  572/16 R/TEK/AEMYH GNR 262/88 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 262/88 - Haugstangen 48 

 

16/5809 16.11.2016 DS  573/16 R/TEK/ANEWEB GNR 50/337 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Lagerhall Gnr/bnr 50/337 - Follumveien 69 

 

16/5870 16.11.2016 DS  574/16 R/TEK/AEMYH GNR 163/18 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 163/18 - Landveien 9 

 

16/5896 16.11.2016 DS  575/16 R/TEK/ANEWEB GNR 317/466 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 317/466 - Jørgen Thons vei 3 

 

16/2665 16.11.2016 DS  576/16 R/TEK/BRED M78 &55 

  

Søknad om salg av fyrverkeri (pyroteknisk vare) 2016  

 

16/5723 17.11.2016 DS  577/16 R/TEK/HALA GNR 244/453 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 244/453 - Øvre Fegrihellinga 3 

 

16/5666 17.11.2016 DS  578/16 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse - Klekkenhagen Gnr/bnr 102/46 - 

Klekkenveien 

 

16/816 17.11.2016 DS  579/16 R/TEK/HALA GNR 102/238 

  

Bygging av bassengbygg samt et tilbygg til hovedhuset. Gnr/bnr 102/238 - 

Borgergrenda 62 

 

16/5882 18.11.2016 DS  580/16 R/TEK/AEMYH GNR 317/1 

  

Bygging av carport Gnr/bnr 317/1 - Ullerålsgate 1 

 

16/5646 18.11.2016 DS  581/16 R/TEK/BERLE GNR 44/27 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 44/27 - Arnegårdsveien 18 

 

16/5936 18.11.2016 DS  582/16 R/TEK/INGRIS GNR 300/116, 300/105, 

300/117 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 102/129 -  Nedre Klekke vei 1 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/3243 18.11.2016 DS  583/16 R/TEK/AEMYH GNR 262/200 

Tove Marit Heiberg Semmen  

Bygging av bolig Gnr/bnr 262/200 

 

16/5936 21.11.2016 DS  584/16 R/TEK/INGRIS GNR 300/116, 300/105, 

300/117 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 102/129 -  Nedre Klekke vei 1 

 

16/5156 21.11.2016 DS  585/16 R/TEK/ANEWEB GNR 45/215 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 45/215 - Høybyveien 65 

 

16/5253 21.11.2016 DS  586/16 R/TEK/KNUKOL GNR 305/61 

  

Utskiftning av virksomhetsskilt Gnr/bnr 305/61 - Hedalsveien 1 

 

16/5543 22.11.2016 DS  587/16 R/TEK/AEMYH GNR 130/10 

  

Tilbygg til bolig Gnr/bnr 130/10 - Viulveien 127 

 

16/5796 23.11.2016 DS  588/16 R/TEK/NILILY GNR 86/211 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 86/211 - Krokenveien 6 

 

16/5855 23.11.2016 DS  589/16 R/TEK/HEIDSKAG GNR 50/380 

  

Etablering av fortau/gang- og sykkelvei - Påkobling av vann- og avløp Gnr/bnr 

50/380 - Glederudveien 

 

16/4455 24.11.2016 DS  590/16 R/TEK/AEMYH GNR 39/77 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 39/77 - Bakkeveien 3 

 

16/5964 28.11.2016 DS  592/16 R/TEK/NILILY GNR 92/82 

  

Bygging av tomannsbolig Gnr/bnr 92/82 - Sørflatveien 11 

 

16/6010 28.11.2016 DS  593/16 R/TEK/INGRIS GNR 120/1 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Utslippstillatelse Gnr/bnr 120/1 - Hadelandsveien 814 

 

16/5950 28.11.2016 DS  594/16 R/TEK/BERLE GNR 59/34 

Pia Skov Clausen  

Garasje Gnr/bnr 59/34 - Nøklebytoppen 38 

 

16/6021 29.11.2016 DS  595/16 R/TEK/HALA GNR 47/30 

Rebecca Fontanilla Alvarez  

Dispensasjon Gnr/bnr 47/30 - Tungaveien 1 

 

16/5967 29.11.2016 DS  596/16 R/TEK/NILILY GNR 148/322 

  

Bygging av tomannsbolig Gnr/bnr 148/322 - Skoleveien 35 

 

16/5348 30.11.2016 DS  597/16 R/TEK/BERLE GNR 39/138 

  

Skilt og reklameinnretninger Gnr/bnr 39/138 - Dronning Åstas gate 16 

 

16/6071 30.11.2016 DS  598/16 R/TEK/AEMYH GNR 39/136, 37/171 

  

Bygningstekniske instalasjoner Gnr/bnr 39/136, 37/171 - Dronning Åstas gate 12 

 

16/6001 30.11.2016 DS  599/16 R/TEK/AEMYH GNR 261/39, 261/42, 

261/47 

  

Brannteknisk utbedring Gnr/bnr 261/39, 261/42, 261/47 - Solumveien 7 

 

16/6022 30.11.2016 DS  600/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/182 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/182 - Skarrud Gård 

 

16/6099 01.12.2016 DS  602/16 R/TEK/AEMYH GNR 244/330 

Robert Galazka  

Tillatelse til installering av pipe/varmeanlegg Gnr/bnr 244/330 - Støaveien 16 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/2702 24.06.2016 DS  283/16 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Bjerkeli handel - Shell 7 eleven 

Hønefoss 

 

16/4455 19.08.2016 DS  384/16 R/TEK/AEMYH GNR 39/77 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 39/77 - Bakkeveien 3 

 

16/5250 25.10.2016 DS  531/16 R/TEK/HALA GNR 1/62 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 1/62 - Røsholmstranda 200 

 

16/5505 28.10.2016 DS  536/16 R/TEK/HALA GNR 271/147 

  

Nytt anlegg/konstruksjon Gnr/bnr 271/147 - Hensmoveien 89 

 

16/5107 31.10.2016 DS  538/16 R/TEK/N54 GNR 95/91 

Jonas Stensen Haaland  

Garasje Gnr/bnr 95/91 - Vesternbakken 29 

 

16/5284 31.10.2016 DS  539/16 R/TEK/ANEWEB GNR 18/6 

Andres Lundesgaard  

Riving av uthus Gnr/bnr 18/6 - Småbråten 

 

16/5488 31.10.2016 DS  540/16 R/TEK/SANRUP GNR 102/80 

  

Tilbygg veranda og ark Gnr/bnr  102/80 - Borgergrenda 63 

 

16/5402 31.10.2016 DS  541/16 R/TEK/BERLE GNR 45/98 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 45/98 - Bloms gate 33 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/5043 01.11.2016 DS  542/16 R/TEK/INGRIS GNR 300/96 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 300/96 

 

16/5294 01.11.2016 DS  543/16 R/TEK/OLAVA GNR 274/5, 274/146, 

274/413 

  

Arealoverføring og grensejustering Gnr/bnr 274/5, 274/146, 274/413 

 

16/5396 01.11.2016 DS  544/16 R/TEK/SANRUP GNR 31/8 

Jon Gravdal  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 31/8/22 - Abrahamrudveien 

 

16/5528 01.11.2016 DS  545/16 R/TEK/NILILY GNR 95/150 

Ola Holthe  

Bruksendring Gnr/bnr 95/150 - Slettveien 1 

 

16/4706 01.11.2016 DS  546/16 R/TEK/ELIPAU GNR 87/214 

Marek Lewandowski  

Deling av eiendom Gnr/bnr 87/214 - Øvre Haldenveien 12 B 

 

16/5437 02.11.2016 DS  547/16 R/TEK/INGRIS GNR 148/143 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 148/143 - Brekkebygdveien 72 

 

16/5149 02.11.2016 DS  549/16 R/TEK/INGRIS GNR 144/78 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr - 144/78 - Nordliveien 98 

 

16/4454 07.11.2016 DS  550/16 R/TEK/ELIPAU GNR 288/4 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 288/4 - Søndre Blakstvedt 

 

16/5265 07.11.2016 DS  551/16 R/TEK/ANEWEB GNR 318/290 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 318/290 - Roald Amundsens gate 2 

 

16/5586 07.11.2016 DS  552/16 R/TEK/SANRUP GNR 103/7 

  

Ombygging Gnr/bnr 103/7 - Bånntjernveien 76 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/5538 08.11.2016 DS  553/16 R/TEK/AEMYH GNR 38/37 

  

Bygningstekniske installasjoner Gnr/bnr 38/37 Osloveien 2 

 

16/5738 08.11.2016 DS  554/16 R/TEK/N46 GNR 87/227 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 87/227 - Trulserudveien 87 

 

16/5725 08.11.2016 DS  555/16 R/TEK/INGRIS GNR 3/114 

  

Rehabilitering av defekt avløpsanlegg Gnr/bnr 3/114 - Froksmoen 35 

 

14/1255 08.11.2016 DS  556/16 R/TEK/HALA GNR 87/227 

  

Søknad om oppføring av 2 eneboliger Gnr/bnr 87/227 - Trulserudveien 16 

 

16/5732 08.11.2016 DS  557/16 R/TEK/AEMYH GNR 129/99 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 129/99 - Hvalsveien 74 

 

16/5375 09.11.2016 DS  558/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/44 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/44 - Skarrudseterveien 88 

 

16/4150 10.11.2016 DS  559/16 R/TEK/HALA GNR 317/164, 317/166, 

317/168 

  

Oppføring av tilbygg Gnr/bnr 317/164, 317/166, 317/168 

 

16/5788 10.11.2016 DS  560/16 R/TEK/AEMYH GNR 27/4 

  

Rehabilitering av teglskorstein med stål Gnr/bnr 27/4 - Løkkenveien 5 

 

16/4035 10.11.2016 DS  561/16 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 6-7 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

16/5525 10.11.2016 DS  562/16 R/TEK/INGRIS GNR 300/116, 300/105, 

300/117 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Utslippstillatelse Gnr/bnr 300/116, 300/105, 300/117, 300/99 - Flaskerudsetra 

Hyttefelt 

 

16/5718 10.11.2016 DS  563/16 R/TEK/BERLE GNR 45/263 

Per Johan Vikre  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 45/263 - Riperbakken 7 A 

 

16/1472 10.11.2016 DS  564/16 R/TEK/HALA GNR 38/209 

  

Påbygging av en 8 etasje Gnr/bnr 38/209 - Hvervenmoveien 49 

 

16/5794 10.11.2016 DS  565/16 R/TEK/AEMYH GNR 271/88 

  

Reparasjon av bygningsteknisk installasjon Gnr/bnr 271/88 - Hensveien 153 

 

16/5591 10.11.2016 DS  566/16 R/TEK/SANRUP GNR 50/143 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/143 - Sverre F Halvorsens vei 6 

 

14/2374 11.11.2016 DS  567/16 R/TEK/HALA GNR 255/52 

  

Bygging av tilbygg og ny garasje Gnr/bnr 255/52 - Vikersundveien 329 

 

16/5666 14.11.2016 DS  568/16 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse - Klekkenhagen Gnr/bnr 102/46 - 

Klekkenveien 

 

16/5767 14.11.2016 DS  570/16 R/TEK/INGRIS GNR 272/81 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 272/81 - Ådalsveien 95 

 

16/5778 15.11.2016 DS  571/16 R/TEK/BERLE GNR 282/28, 282/91 

Randi Velo  

Tilbygg - Fritidsbolig Gnr/bnr 282/28, 282/91 - Ådalsveien 244 

 

16/5873 16.11.2016 DS  572/16 R/TEK/AEMYH GNR 262/88 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 262/88 - Haugstangen 48 

 

16/5809 16.11.2016 DS  573/16 R/TEK/ANEWEB GNR 50/337 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Lagerhall Gnr/bnr 50/337 - Follumveien 69 

 

16/5870 16.11.2016 DS  574/16 R/TEK/AEMYH GNR 163/18 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 163/18 - Landveien 9 

 

16/5896 16.11.2016 DS  575/16 R/TEK/ANEWEB GNR 317/466 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 317/466 - Jørgen Thons vei 3 

 

16/2665 16.11.2016 DS  576/16 R/TEK/BRED M78 &55 

  

Søknad om salg av fyrverkeri (pyroteknisk vare) 2016  

 

16/5723 17.11.2016 DS  577/16 R/TEK/HALA GNR 244/453 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 244/453 - Øvre Fegrihellinga 3 

 

16/5666 17.11.2016 DS  578/16 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse - Klekkenhagen Gnr/bnr 102/46 - 

Klekkenveien 

 

16/816 17.11.2016 DS  579/16 R/TEK/HALA GNR 102/238 

  

Bygging av bassengbygg samt et tilbygg til hovedhuset. Gnr/bnr 102/238 - 

Borgergrenda 62 

 

16/5882 18.11.2016 DS  580/16 R/TEK/AEMYH GNR 317/1 

  

Bygging av carport Gnr/bnr 317/1 - Ullerålsgate 1 

 

16/5646 18.11.2016 DS  581/16 R/TEK/BERLE GNR 44/27 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 44/27 - Arnegårdsveien 18 

 

16/5936 18.11.2016 DS  582/16 R/TEK/INGRIS GNR 300/116, 300/105, 

300/117 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 102/129 -  Nedre Klekke vei 1 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

16/3243 18.11.2016 DS  583/16 R/TEK/AEMYH GNR 262/200 

Tove Marit Heiberg Semmen  

Bygging av bolig Gnr/bnr 262/200 

 

16/5936 21.11.2016 DS  584/16 R/TEK/INGRIS GNR 300/116, 300/105, 

300/117 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 102/129 -  Nedre Klekke vei 1 

 

16/5156 21.11.2016 DS  585/16 R/TEK/ANEWEB GNR 45/215 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 45/215 - Høybyveien 65 

 

16/5253 21.11.2016 DS  586/16 R/TEK/KNUKOL GNR 305/61 

  

Utskiftning av virksomhetsskilt Gnr/bnr 305/61 - Hedalsveien 1 

 

16/5543 22.11.2016 DS  587/16 R/TEK/AEMYH GNR 130/10 

  

Tilbygg til bolig Gnr/bnr 130/10 - Viulveien 127 

 

16/5796 23.11.2016 DS  588/16 R/TEK/NILILY GNR 86/211 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 86/211 - Krokenveien 6 

 

16/5855 23.11.2016 DS  589/16 R/TEK/HEIDSKAG GNR 50/380 

  

Etablering av fortau/gang- og sykkelvei - Påkobling av vann- og avløp Gnr/bnr 

50/380 - Glederudveien 

 

16/4455 24.11.2016 DS  590/16 R/TEK/AEMYH GNR 39/77 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 39/77 - Bakkeveien 3 

 

16/5964 28.11.2016 DS  592/16 R/TEK/NILILY GNR 92/82 

  

Bygging av tomannsbolig Gnr/bnr 92/82 - Sørflatveien 11 

 

16/6010 28.11.2016 DS  593/16 R/TEK/INGRIS GNR 120/1 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Utslippstillatelse Gnr/bnr 120/1 - Hadelandsveien 814 

 

16/5950 28.11.2016 DS  594/16 R/TEK/BERLE GNR 59/34 

Pia Skov Clausen  

Garasje Gnr/bnr 59/34 - Nøklebytoppen 38 

 

16/6021 29.11.2016 DS  595/16 R/TEK/HALA GNR 47/30 

Rebecca Fontanilla Alvarez  

Dispensasjon Gnr/bnr 47/30 - Tungaveien 1 

 

16/5967 29.11.2016 DS  596/16 R/TEK/NILILY GNR 148/322 

  

Bygging av tomannsbolig Gnr/bnr 148/322 - Skoleveien 35 

 

16/5348 30.11.2016 DS  597/16 R/TEK/BERLE GNR 39/138 

  

Skilt og reklameinnretninger Gnr/bnr 39/138 - Dronning Åstas gate 16 

 

16/6071 30.11.2016 DS  598/16 R/TEK/AEMYH GNR 39/136, 37/171 

  

Bygningstekniske instalasjoner Gnr/bnr 39/136, 37/171 - Dronning Åstas gate 12 

 

16/6001 30.11.2016 DS  599/16 R/TEK/AEMYH GNR 261/39, 261/42, 

261/47 

  

Brannteknisk utbedring Gnr/bnr 261/39, 261/42, 261/47 - Solumveien 7 

 

16/6022 30.11.2016 DS  600/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/182 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/182 - Skarrud Gård 

 

16/6099 01.12.2016 DS  602/16 R/TEK/AEMYH GNR 244/330 

Robert Galazka  

Tillatelse til installering av pipe/varmeanlegg Gnr/bnr 244/330 - Støaveien 16 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/337-26   Arkiv: PLN 406  

 

 

 

0605_406 Detaljregulering Kistefos - 1. gangs behandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 406 detaljregulering for Kistefos museum sendes på høring og legges ut til 

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

 

2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som 

ligger i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet. 

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Detaljregulering 0605_388 og 389 for Eggemoen – Olum overlapper detaljregulering 

0605_406 Kistefos. Plangrensene er sammenfallende. 

 

5. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes 

hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag 

Kistefos-Museet som industrimuseum, kunsthall og skulpturpark har eksistert siden 1996.  



Hensikten med planarbeidet er å få utarbeidet et styringsverktøy som gir forutsigbar og 

effektiv saksbehandling av tiltak innenfor museumsområdet.  

 

Detaljregulering for Kistefos Museet legges nå frem for 1. gangs behandling.  

Planområdet omfatter areal i to kommuner; Jevnaker og Ringerike, planarbeidet skjer i 

samarbeid mellom kommunene. Formelt behandler den enkelte kommune kun arealer innenfor 

egen kommune, men av planhensyn er det hensiktsmessig å se området som en helhet. 

Plankartet vil deles i to ut fra kommunegrensa, og det vil være et plannummer for hver del 

(nasjonal arealdel ID). 

 

Museumsområde er omkranset av den bratte isranden ned fra Eggemodeltaet i nord. 

Randselva renner gjennom område, og en bro krysser elva. Naturen er preget av driften og 

det finnes mange rester av industrivirksomhet.  

 

Området har adkomst fra E16 og Samsmoveien i nord, og fv. 241 og Kistefossveien i sør. 

Det ligger parkeringsplasser i enden av vegene, i høysesongen er det behov for økt 

parkeringskapasitet. Besøkstallene har hatt en jevn økning, og i detaljplanen legges det til 

rette for økt parkeringskapasitet. 

 

I gjeldende kommuneplan for Jevnaker, vedtatt 26.05.16, er arealene på land hovedsakelig 

avsatt til næringsbebyggelse, men også trafikk-, bolig- og friområde. Elva er avsatt til 

vannareal for allment friluftsliv og naturområde i vassdrag.  

 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.07, er arealene som berøres av planen 

avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).  

 

Innledning  

Stiftelsen Kistefos-Museet og A/S Kistefos Træsliberi ønsker å utarbeide en detaljplan som 

gir hjemmel for å videreutvikle museumsområdet innenfor egnede rammer. Arealene rundt de 

gamle industribyggene er i dag avsatt til næringsbebyggelse i Jevnaker kommune. Det foreslås 

å regulere disse områdene til kombinert formål Fornøyelsespark/Privat tjenesteyting-Museum.  

Eiendommen er utvidet med arealer langs elva, disse områdene tillegges også det nye 

formålet. Område som berøres er naturmark, naturlik mark og naturbeite; hensynet til 

kulturlandskapet sikres gjennom plan.  

To av kunstverkene i skulpturparken er plassert i Randselva, og det kan bli aktuelt med flere 

kunstverk i eller inntil elva. Arealformål for elva gir rom for tiltak; men det er viktig å 

regulere disse områdene og på denne måten kunne sikre naturmangfoldet i elva ved inngrep. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Kistefos-Museet ligger ved Randselva, ca. 8 km oppstrøms fra kobling mot Storelva ved 

fossen i Hønefoss sentrum og ca. 3 km nedstrøms fra Randsfjorden. Området har adkomst fra 

E16 og Samsmoen i nord, og via fv. 241 og Kistefossveien i sør. Kistefossveien er 

kommunalt eie nesten frem til Jernbanelinjen, videre mot museet er veien privat. Det ligger 

parkeringsplasser i enden av begge adkomstene. 

 



Planområdets arealer som ligger i Jevnaker kommune er i stor grad bebygd. Bebyggelsen 

rommer bl.a. galleri og museum samt to kraftstasjoner. Boligområdene er tatt med i 

planforslaget fordi Kistefos Træsliperi A/S eier arealene rundt boligtomtene og denne delen 

av Samsmoveien.  

 

Planområdets arealer i Ringerike er i hovedsak beiteområde. Disse arealene er registrert med 

naturtypen Beiteskog. Omkring halvparten av beitet ligger i skog, men dyrene oppholder seg 

mesteparten av tiden i engområdet mellom skogen og elva; vegetasjonen langs elva holdes 

også nede av beitedyra. I tillegg er det registrert flere kulturminner i området.  

 

Kistefos-Museet er åpent ca. 20 uker i sommersesongen, fra mai til oktober. Museet har gode 

besøkstall. I sesongen 2016 var det rundt 46 000 besøkende.  

 

Kistefos-Museet har tilrettelagt for to adkomster, sør og nord i planområdet. Ca. 60 % av de 

besøkende sørfra kommer via fylkesvei 241. 40 % kommer fra nordvest og eksisterende E16. 

Herfra er det skiltet adkomst til Kistefoss via Samsmoveien. Alternativt kan man kjøre 

Bergerfossvegen, men det er Samsmoveien som er mest brukt. Det interne vegnettet er ikke 

åpent for trafikk med unntak for intern varetransport, drift og beredskapsbiler, adkomstveger 

for kraftverkene, samt kjøring til parkeringsplasser som er reservert for bevegelseshemmede. 

 

Kommunalt vann- og avløpsnett kommer fra Jevnaker. Det sentrale museumsområdet har 

brannvannforsyning. Spillvann går via det kommunale avløpsnettet til renseanlegget ved 

Bergerfossvegen. Strømforsyning er lagt i jordkabel. 

 

Planforslag 

Planforslaget er i hovedsak utarbeidet av COWI AS på vegner av forslagsstiller som er 

Stiftelsen Kistefos-Museet og Kistefos Træsliberi A/S. 

Planområde er i sin helhet på ca. 420 daa og strekker seg fra den planlagte motorvegbrua E16 

og jernbaneundergangen i sør, til den nedre delen av Samsmoen i nord.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg og består i hovedsak av: 

 Plankart, merka 1. gangs behandling, datert 18.11.16 

 Reguleringsbestemmelser, merka 1. gangs behandling, datert 18.11.16 

 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 18.11.16 

 

Planforslaget inneholder også følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre 

at følgende forhold ivaretas: 

 Ras- og skredfare i den bratte skråningen ned fra Eggemoplatået (H310_1-3) 

 Flomfare langs Randselva (H320_1-9) 

 Fare forbundet med etablering av tiltak under høyspentanlegg (H370_1) 

 Rammer og krav til infrastruktur som skal sikre at det ikke gjøres tiltak som kan 

komme i konflikt med etablering av ny E16 (H430_1-2) 

 Hensyn til bevaring av kulturmiljø i det sentrale museumsområdet med eldre 

bebyggelse samt områder med automatisk fredet kulturminne. (H570_1-2) 

 

Bestemmelsesområde for anlegg- og riggområde samferdsel (#AR1-8); videreført fra Statens 

vegvesens reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum. 



Bestemmelsesområde for anlegg- og riggområde for bygg (#BR1-2). Området er lagt inn i 

plankartet for å markere midlertidig anleggsveg og riggplass i tilknytning til kunstbrua. 

Området er plassert og dimensjonert ut fra hensyn til bevaring av beiteskogen. 

I henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister vil område 

som legges inn som midlertidige bygg- og anleggsområde, her #AR1-8 og #BR1-2, opphøre 

og fjernes fra plankart når tiltaket er ferdigstilt. 

 

Kjernen i planen er de sentrale museums- og skulpturparkområdene rundt det gamle 

tresliperiet og kraftstasjonene. Den etablerte skulpturparken skal videreutvikles samtidig som 

at planen vil legge til rette for at parken utvides til omkringliggende terreng- og naturområde. 

En sentral og viktig nyetablering er galleribygg over Randselva. 

 

Tiltak innenfor planområde skal ta hensyn til eksisterende natur- og kulturverdiene samt 

driften av de to eksisterende kraftstasjonene som eies av AS Randsfjord Tremasse- og 

papirfabrikk. Detaljplanen legger ingen rammer som påvirker driften av kraftstasjonene. 

 

For boligområdet i nedre del av Samsmoen vil det ikke gjøres særlige endringer, utover en 

økning i utnyttelsesgrad fra 25 % til 30 % bebygd areal (BYA). Utnyttelsesgraden vil da 

samsvare med det som angis i den nye arealdelen til kommuneplan for Jevnaker. Et grøntareal 

som i 30 år har ligget ubenyttet langs Bergerfossvegen foreslås også regulert til boligformål.  

 

Kistefos-Museet forventer en økning i antall besøkende som følge av etablering av 

galleribygget over Randselva ved VNV2. Det tas sikte på en avduking av galleribygget i 

2019, og som følge av dette antas besøkstallet å øke til 50 000. Innen 2019 vil det trolig 

innføres et system for innkreving av inngangspenger. Det er på nåværende tidspunkt ikke 

avklart hvordan inngangspengene skal tas inn. 

 

Adkomstforholdene til Kistefos-Museet skal legges til rette for økende besøkstall. 

I dag er det Samsmoveien som er hovedadkomst til den nordre parkeringsplassen. Her skal 

det legges bedre til rette for gående og syklende. Før det gis brukstillatelse til galleribygget 

skal fortau langs Samsmoveien være opparbeidet. Det sees også på om Bergerfossveien kan 

utbedres for å avlaste adkomsten fra nord. Oppgradering og tilrettelegging for bruk av 

Bergerfossvegen hjemles ikke i denne detaljplanen. Nordre parkeringsplass vil tilrettelegges 

for 146 biloppstillingsplasser og 3 oppstillingsplasser for buss. Bussene vil ikke måtte snu 

inne på område. 

 

De fleste besøkende fra sør kjører via fylkesvei 241, og tar inn på Kistefossveien i Åsbygda. 

Det foreslås også her en utbedret adkomst samt økt parkeringskapasitet.  

I samband med bygging av ny E 16 Eggemoen – Olum, skal ny anleggsvei etableres i 

tilknytning til Kistefossveien. Ved dagens avkjøring fv. 241 skal det etableres nytt kryss. Det 

planlegges også for etablering av parkeringsplass og snuplass for buss, dette kan ikke 

iverksettes før Statens vegvesen har ferdigstilt parsellen mellom Eggemoen og Kleggerud. 

Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. Parkeringsarealet øst for jernbanen vil 

dimensjoneres for om lag 78 biloppstillingsplasser, 1 oppstillingsplass for buss samt 

snumulighet for buss. Kistefos-Museet har god dialog med Vegvesenets prosjektgruppe og 

byggeledelse. Statens vegvesen avd. øst har vært sterkt inne i planen og rådet Kistefos om å 

innlemme det eksisterende planområdet for E16 i plan. 

 



Dagens parkeringsplass ved museets søndre adkomst, i enden av Kistefossveien, vil kunne få 

en parkeringskapasitet til 110 biler. 

 

Det stilles rekkefølgekrav om at det skal opparbeides minst en møteplass for buss langs 

Kistefossveien, for å sikre trygg passasje. Etableringen løses gjennom byggesaksbehandling i 

Ringerike kommune. Teknisk plan skal godkjennes av Statens vegvesen og Ringerike 

kommune. Kistefossveien skal ikke benyttes av museet i vinterhalvåret. 

 

Turvegforbindelse gjennom området skal opprettholdes slik at turgåere kan passere gjennom 

anlegget og fiskere kan komme ned til elva uten å løse billett.  

 

Beiteområdet som ligger mellom Randselva og skråningen opp mot jernbanen, i Ringerike 

kommune, tas med i planområdet. Her er det per i dag plassert et kunstverk, det vil nå kunne 

åpnes for flere installasjoner. Tiltak i dette område skal ikke være til hinder for beitedyra. 

Naturtypen Beiteskog anses å ha være av regional verdi (B). Dette er på bakgrunn av 

områdes størrelse, lange kontinuitet som beite og tilrettelegging for beite helt ned til 

vannkanten.  

 

Elvebredden er sterkt påvirket av aktivitetene som har pågått i området.  I tilknytning til 

fabrikkbygg- og kraftverk er det etablert solide teglsteins- og betongmurer. Der terrenget 

ikke består av fjell i dagen er elvebredden plastret med stein. Det er kun langs grusskråningen 

ved elvas vestbredd, og på øyene vest for museet at kantvegetasjonen er noenlunde intakt og 

upåvirket av kraftproduksjon og industri. Temakart for kantsoner langs Randselva ligger som 

vedlegg til saken. Temakartet illustrerer dagens situasjon med plastringstiltak, beiting samt 

eksisterende kantvegetasjon.  

 

Parallelt med utarbeiding av detaljplan for museumsområdet jobbes det med en byggesøknad 

for nytt galleribygg over Randselva. Dette bygget ligger inne i planforslaget med arealformål 

kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark (BKB8). 

I samband med plassering av galleribygg og adkomst til dette bygget langs elvas vestbredd, er 

følgende undersøkelser gjennomført: 

 Geoteknisk undersøkelse av skråning ved den planlagte adkomstvegen til galleribygg, 

Norconsult 

 Hydrologisk undersøkelse for beregning av Q 500, Norconsult 

 Kartlegging biologisk mangfold i elva, Norsk institutt for vannforskning 

 

Av driftshensyn i sesongen 2017 vil det søkes om dispensasjon for anleggsvei SGG2 på 

nordsiden av galleribygget. Søknad vil kun behandles i Oppland. Fylkesmannen i Oppland og 

NVE anbefaler at det ikke etableres kantvegetasjon på utsiden av denne. 

 

Randselva har stor verdi for vannlevende organismer, blant annet ørret og elvemusling. 

Elvemuslingen er en rødliste art som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på. 

Randselva har også en stor betydning for vannfugl. Ved etablering av konstruksjoner i elva 

skal det iverksettes avbøtende tiltak for å hindre at viktig naturmangfold går tapt. 

 

Plantype og avgrensning 



Planen fremmes som privat detaljregulering. Det ble i 26.06.15 varslet oppstart av 

planarbeidet. Under arbeidet med planforslaget ble det sett behov for å utvide plangrensa i 

skråningen langs Eggemoplatået, da med ny varsling 19.04.16. 

 

Eiendomsforhold 

I Jevnaker kommune tilhører største delen av planområdet grunneier A/S Kistefos Træsliperi 

og Randsfjord Tremasse & Papirfabrikk AS. Viul Kraft AS eier deler av Randselva. 

Planområdet inkluderer i tillegg 20 boligeiendommer, disse nevnes ikke her ved navn. 

 

I Ringerike kommune tilhører største delen av planområdet grunneiere Karl Ivar Blyberg. 

Kistefos Træsliberi AS eier gnr./bnr. 120/13 som de kjøpte av Blyberg i 2014, se overskrift 

Tidligere behandlinger og vedtak for mer informasjon. Viul Kraft AS er hjemmelshaver for 

Randselva. I tillegg ligger det en enebolig innenfor planavgrensningen, gnr. 120 bnr. 5. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagsstillers konsulent COWI AS varslet oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev, 

datert 26.06.15 og 19.04.16. Oppstart ble kunngjort i Ringerikes Blad, 01.07.15 og på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Uttalelsene er oppsummert og 

kommentert av COWI AS, se vedlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel for Ringerike, vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF-

område. Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformålet for området vil 

oppdateres. 

I kommuneplanens bestemmelse § 4 er det byggeforbud i 100-meterbeltet langs vann og 

vassdrag, med mindre annet er bestemt i vedtatt reguleringsplan. 

I kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike fremgår det at Ringerike vil bidra til å skape 

omdømme som en attraktiv kommune. Kistefos-Museet er med på å bygge opp under at 

regionen blir synliggjort som attraktivt. 

 

I Kommuneplanens arealdel for Jevnaker, vedtatt 26.05.16, er arealene på land hovedsakelig 

avsatt til næringsbebyggelse men også trafikk-, bolig- og friområde. Elva er avsatt til 

vannareal for allment friluftsliv og naturområde i vassdrag. I kommuneplanens samfunnsdel 

har Jevnaker kommune angitt en rekke utviklingsmål i arbeidet med verdiskapning i 

kommunen. Ett av disse målene er å utvikle opplevelsesbasert næring med basis i Kistefos-

Museet og Hadeland Glassverk. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet berører deler av Detaljregulering 0605_388 for E16 Eggemoen – Olum, som ble 

vedtatt av Kommunestyre i Ringerike kommune 26.03.15, sak 49/15. Plangrensene er 

sammenfallende. 

Kistefossveien, som per i dag benyttes som adkomst sør, skal oppgraderes og delvis legges 

om i forbindelse med bygging av ny E16, da deler av veien skal benyttes som anleggsvei 

under bygging av Randselva bru. Ny E16 skal krysse Randselva og jernbanen i en bru som 

strekker seg fra Eggemoplatået til Aslaksrud (sørvest for Kistefos). Brua vil bli synlig fra 

deler av museumsområde. 



 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 30.01.14 godkjente Ringerike kommune fradeling av om lag 5 daa fra gnr. 120, bnr. 1 

for bygging av gangbro med tilhørende gangsti/kulturpark i museets nærområde. 

Bygningsmyndigheten gav dispensasjon for fradelingen. 

 Oppstart av planarbeid Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, Ringerike 

kommune, 09.03.15, sak 21/15.  

 Oppstart av planarbeid Formannskapet, Ringerike kommune, 17.03.15, sak 26/15.  

 Oppstart av planarbeidet ble varslet 26.06.15. Underveis i arbeidet med planforslaget 

viste det seg at det var nødvendig å utvide plangrensa i skråningen langs 

Eggemoplatået, utvidelse ble varslet 19.04.16. 12 merknader er innsendt, disse er 

vedlagt med kommentarer. 

 

Juridiske forhold  

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

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

belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredning § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 15 

dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal utredes. Planområdet er på mer 

enn 15 dekar, men utvidelse utenfor arealer som i dag er avsatt til LNF-område og erverv 

gjøres for å tilrettelegge for utvidelse av skulpturpark, ikke utbyggingsformål. Planarbeidet er 

dermed vurdert dit hen ikke å utløse krav om konsekvensutredning.  

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av eventuelle 

bidrag/overtakelse/videre utgifter til drift og vedlikehold av ny K 10084 Kistefossveien da 

denne skal opprustes.  Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av 

plansaken. For øvrig utløser planen trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike 

kommune. 

 

For Jevnaker kommune vil det måtte inngås en utbyggingsavtale med Kistefos-Museet hvor 

forhold knyttet til etablering av fortau langs Samsmoveien avklares. 

 

Rådmannens vurdering 

Utredninger og ROS-analyse 

I planbeskrivelsen, og der til vedlagte rapporter og temakart, er det gjort rede for 

planforslagets påvirkning på viktige miljø- og samfunnshensyn som naturmangfold, 

kulturminner, landskap, teknisk infrastruktur, samfunnsberedskap.  



Videreutvikling av Kistefos-Museet innenfor rammen av planforslaget anses å skape liten eller 

ingen negative konsekvenser for omgivelsene. 

 

Innsendte merknader 

I samband med varsel om oppstart for planarbeidet ble det sendt inn 12 merknad, merknader 

med kommentar ligger ved. Kort oppsummert har merknadene i hovedsak omhandlet forhold 

knyttet til naturmangfold, universell utforming, trafikksikkerhet og sikre allmenn ferdsel. 

Temaene i merknadene er vurdert opp imot planmaterialet og Rådmannen vurderer at 

merknadene er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

 

I etterkant av varsel om oppstart har planen vært til drøfting hos Planforum i Oppland. Det 

ble også gjennomført en temadag for regionale myndigheter på Kistefos. Her deltok 

representanter fra regionale myndigheter i Oppland, representanter fra forslagsstiller, og 

saksbehandlere fra Ringerike og Jevnaker kommuner. Regionale myndigheter har i etterkant 

av temadagen kommet med oppdaterte innspill, disse er også oppsummert og kommentert av 

COWI AS, Rignerike og Jevnaker kommune, se vedlagt dokument. Innspillene er innsendt fra 

Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune samt Norges Vassdrags og 

Energidirektorat. Innspillene dreier seg i hovedsak omkring naturmangfold, sikring av 

grøntstruktur, allmenn tilgjengelighet, hensyn til myke trafikanter, sikre tiltak som hindrer 

flom- og skred. I tillegg er det avholdt et eget drøftingsmøte mellom representanter fra 

Statens vegvesen region øst og Jevnaker kommune for å diskutere trafikkavvikling og 

trafikksikkerhet i planforslaget. Også disse spørsmålene er oppsummert og kommentert i 

vedlegget sammen med merknadene fra de tidligere nevnte regionale myndigheter. Også for 

disse innspillene anser rådmannen at temaene er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

I bestemmelsene settes det krav til iverksetting av avbøtende tiltak ved anleggsarbeid som 

medfører fare for oppvirvling av slam og transport av finstoff i elva. Avbøtende tiltak skal 

tilpasses byggeprosjekt slik at det på best mulig måte sikres at elvemusling og ørret ikke 

skades. Det er også satt krav til at ørreten sikres fri gang i gytetiden. Ved tiltak i eller inntil 

elva skal det foretas vannlinjeberegninger og gjøres vurderinger av fare for oppstuving og 

endringer i strømningsforhold. 

 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har kartlagt forekomster av elvemusling fra utløpet 

nedenfor demningen til et stykke sør for den planlagte plassering av galleribygget over 

Randselva. Det er gjort funn av voksne individer, og av muslinglarver i ørretyngel. Dammen 

på oversiden av kraftverket fungerer som sedimentsperre, og det er derfor liten transport av 

sedimenter nedstrøms anlegget. Etablering av adkomstveg SGG2 til galleribygget kan påvirke 

elvemusling som står i randsonen av den planlagte fyllingen. Individene bør flyttes og dette 

arbeidet gjøres i samråd med NIVA og fylkesmannen i Oppland. 

 

Det er kun langs grusskråningen ved elvas vestbredd og på øyene vest for museumsområde, 

at kantvegetasjonen er noenlunde intakt og upåvirket av kraftproduksjon og industri, det er 

derfor lite uberørt kantvegetasjon langs elva. 

 

Ved tiltak i og ved Randselva sikres avbøtende tiltak for på best mulig måte å ivareta og sikre 

naturmangfold og grøntstruktur. Hensynene sikres gjennom reguleringsplan. 

 

Landbruk og skogbruk 



Det tilrettelegges ikke for spesielle tiltak i området som reguleres til landbruksformål, utover 

at det kan bli aktuelt å opparbeide en turveg. Utplassering av kunst i beiteområder skal gjøres 

på beitedyras premisser. Det er allerede plassert skulpturer i området og der er ikke registrert 

konfliktsituasjoner. Beitelandskapet anses å ha være av regional verdi (B). Dette er på 

bakgrunn av områdes størrelse, lang kontinuitet i beite, beite ned til vannkanten. Det er derfor 

viktig å tilrettelegge for en videreføring av dagens bruk av kulturlandskapet. 

 

Kulturminner 

Reguleringsbestemmelsene til hensynssonene sikrer de bevaringsverdige bygninger og 

konstruksjoner innenfor planområdet. Bestemmelsene sikrer at endringer eller nye anlegg skal 

skje i samråd med regionale kulturminnemyndigheter. De sikrer også at det tas hensyn 

dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 

ikke er avdekket tidligere. Planforslaget legger til rette for og fremhever bruk av kulturmiljøet 

Kistefos, etter en samlet vurdering har planen liten til ingen negativ konsekvens for 

kulturmiljøet Kistefos.   

 

Trafikal infrastruktur  

Adkomst til område skal i henhold til plan sikres og bedres.  

Rekkefølgekrav skal sikre opparbeidelse av fortau langs nedre del av Samsmoveien. I tillegg 

sikres det etablering av minst 1 møteplass for buss langs Kistefossveien.  

Det vil legges til rette for en forbedret parkeringssituasjon, med en økning på planområdets 3 

fremtidige parkeringsareal, dette gir en økt parkeringskapasitet på 70 %.  

 

Universell utforming 

Kistefos-Museet planlegger videreutvikling av sine anlegg med utgangspunkt i at bygninger 

og utomhusområder skal være tilgjengelige for allmennheten. Så langt det lar seg gjøre skal 

området utformes slik at de kan benyttes av alle brukergrupper. Prinsippet om universell 

utvikling skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. 

 

Barn og unge 

Anlegget er godt tilrettelagt for aktiviteter i et trygt og bilfritt miljø. Anlegget legger til rette 

for lek og læring omkring kunsttema.  

 

Friluftshensyn 

Området skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, og forbedret med økt fremkommelighet. 

Samsmovegen, Bergerfossvegen, Kistefossvegen, grusvegene og bruene internt på området 

forbinder turvegruter på øst- og vestsiden av Randselva. De brukes både sommer og vinter. 

Planforslaget bygger opp under den aktive bruken av området. Området er hyppig i bruk av 

fiskere og tiltakene som skal gjennomføres i tråd med plan legger bedre til rette for 

tilgjengelighet til elvebredden i vest. 

 

Hensynssone Ras- skredfare / Flomfare 

Det foreligger hensynssone for ras- og skredfare. Reguleringsbestemmelsene sikrer at tiltak 

etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1, eller fjerning av vegetasjon ikke tillates i rasutsatt 

område, før det foreligger fagkyndig geoteknisk rapport med farevurdering som 

dokumenterer at de til en hver tid gjeldende forskrifter ivaretas.  

 

Det foreligger hensynssone for flomfare. Flomsonenivå er satt med bakgrunn i nye 

registreringer utført høsten 2016, samt vannstand- og vannføringsregistreringer fra flere år 



tilbake. Ved tiltak etter pbl § 20-1 skal det vises spesiell aktsomhet for flomfare ved 

prosjektering og utførelse.  

 

Samlet vurdering 

Næringsutvikling er et satsningsområde i kommunenenes planarbeid. Utvikling av 

besøksnæringer som Kistefos Museet bidrar til et godt omdømme for Ringeriksregionen.  

Ettersom dette planforslaget er svært viktig for den videre utviklingen av Kistefos-Museets 

virksomhet, har administrasjonen gitt saken ekstra oppmerksomhet og sørget for tidlig og 

god dialog opp i mot regionale myndigheter.  På grunn av komplekse forhold rundt bl.a. 

trafikk, naturmangfold, sikring av grøntstruktur, allmenn tilgjengelighet, sikre tiltak som 

hindrer flom- og skred, så man at en tidlig innsats var viktig for å forebygge eventuelle 

innsigelser og sikre krav til dokumentasjon. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til detaljplankart, datert 18.11.16. 

3. Forslag til reguleringsplanbestemmelser, datert 18.11.16. 

4. Planbeskrivelse, datert 18.11.16. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse (COWI AS), datert 18.11.16. 

- Fagrapport for naturtyperegistrering (COWI AS), fra nov.16 

- Geoteknisk rapport (Norconsult) 

- Kartleggingsrapport av elvemusling (NIVA) 

- Flom- og vannlinjeberegning (Norconsult) 

- Geometritegning adkomstveg til galleribygg (Norconsult) 

- Temakart kantsoner (COWI AS), datert 18.11.16. 

5. Saksframlegg ved oppstart 

6. Saksprotokoll oppstartssak, Formannskapet, 17.03.15 

7. Varsel om oppstart 

8. Sammenstilling og kommentar til merknader oppstartsak, datert 09.09.15 

9. Sammenstilling og kommentar til merknader planforum Oppland, datert 07.11.16 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Halvard Fiskevold og Mari Solheim Sandsund 
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Kartet illustrerer plassering av d etaljplan forslag 0605_406 Kistefos





JEVNAKER KOMMUNE
Plan og samfunn

RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning,

REGULERINGSBESTEMMELSER
DETALJPLAN FOR KISTEFOSS

Plan nr. 69 – Jevnaker kommune
Plan nr. 0605_406 Ringerike kommune

Utarbeidet av COWI AS Dato: 18.11.2016
Sist revidert Dato: dd.mm.åå

1. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og
arealforvaltning, Ringerike kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy
1. gangs behandling i formannskapet, Je vnaker kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy
Høring og offentlig ettersyn Dato: dd.mm.åå-dd.mm.åå
2. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og
arealforvaltning, Ringerike kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy
Formannskapet, Ringerike kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy
Vedtatt av kommunestyr et, Ringerike kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy
2. gangs behandling i formannskapet, Je vnaker kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy
Vedtatt av kommunestyr et, Jevnaker kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy

Det regulerte området er vist med pl angrense på detalj plan datert 18.11.2016.
Detaljplanen har tre vertikalnivå. Vertikalni vå 1 gjelder for arealformål under grunnen,
herunder kulvert/jernbaneundergang. Vertik alnivå 2 gjelder for arealformål på
grunnen/vannoverflaten. Vertikalni vå 3 gjelder for arealformål over grunnen, herunder bruer.
Det er angitt hvilket vertikalnivå som er gjeldende for de respektive arealformålene.

AREALFORMÅL I VERTIKALNIVÅ 1 – UNDER GRUNNEN
Området er regulert til følgende arealformål , jamfør plan- og bygningslovens § 12-5:

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.ledd nr. 2) Feltnavn
Kjøreveg, felles
Gang- og sykkelveg, offentlig
Annen veggrunn – grøntareal, offentlig

f_SKV9
o_SGS3
o_SVG14-15

AREALFORMÅL I VERTIKALNIVÅ 2 – PÅ GRUNNEN/VANNOVERFLATE
Området er regulert til følgende arealformål , jamfør plan- og bygningslovens § 12-5:

BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, 1.ledd nr. 1) Feltnavn
Frittliggende småhusbebyggelse
Kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark
Kombinert formål, privat tjenest eyting/fornøyelsespark/energianlegg

BFS1-6
BKB1-7
BKBE1-2

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.ledd nr. 2)
Kjøreveg, offentlig
Kjøreveg, felles
Fortau, offentlig
Gang- og sykkelveg, offentlig

o_SKV1
f_SKV1-8
o_SF1-2
o_SGS1-2
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Gangveg
Annen veggrunn – grøntareal, offentlig
Trasé for jernbane, offentlig
Parkering

SGG1-4
o_SVG1-13
o_STJ1
SPA1

GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, 1.ledd nr. 3)
Naturområde, offentlig o_GN1-7

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER
SAMT REINDRIFT (§ 12-5, 1.ledd nr. 5)
Landbruksformål LL1-5

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (§ 12-5, 1.ledd nr. 6)
Naturområde i sjø og vassdrag VNV1-3

HENSYNSSONER
Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-6 og 11-8:

FARESONER (§11-8, Ledd A.3) Feltnavn
Ras- og skredfare
Flomfare
Høyspenningsanlegg/Høyspentkabler

H310_1-3
H320_1-9
H370_1

INFRASTRUKTURSONER (§11-8, Ledd B)
Rekkefølgekrav infrastruktur H430_1-2

SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN (§11-8, Ledd C)
Bevaring av kulturmiljø H570_1-2

BESTEMMELSESOMRÅDER
Området er regulert for følgende bestemmelsesområd er, jf. plan- og bygningslovens § 12-7 nr.1 og 2:

Anlegg- og riggområde, samferdsel
Anlegg- og riggområde, bygg

#AR1-8
#BR1-2

AREALFORMÅL I VERTIKALNIVÅ 3 – OVER GRUNNEN
Området er regulert til følgende arealformål , jamfør plan- og bygningslovens § 12-5:

BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, 1.ledd nr. 1) Feltnavn
Kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark

Kombinert formål, privat tjenest eyting/fornøyelsespark/energianlegg

BKB8 og
BRU1
BRU2

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.ledd nr. 2)
Kjøreveg, offentlig RANDSELVA

BRU
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Følgende reguleringsbestemmelser er vedtatt med hjemmel i PBL §12-7:

1 AREALFORMÅL (PBL § 12-5) , VIST PÅ DETALJPLAN
1.2 FELLESBESTEMMELSER
1.2.1 UNIVERSELL UTFORMING

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengeli ghet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings-og
tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og gjeldende veiledere. (Se regjeringens
rundskriv Q-29/2010 om universell utforming).

Hensynet til universell utforming må a vveies i forhold til natur/terreng og
kulturminnevern. Det skal tilstrebes universell utforming med materialbruk tilpasset
kulturminnet/omgivelsene.

1.2.2 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIK T ETTER LOV OM KULTURMINNER
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner, skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene,
eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. Varsel skal snarest
sendes til kulturminnemyndighetene i fy lket funnet blir gjort, slik at
vernemyndighetene kan gjennomføre be faring og avklare om tiltakene kan
gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette.

1.2.3 GEOTEKNISKE VURDERINGER
Ved søknad om tillatelse til ti ltak etter pbl. § 20-1 skal det, der terreng- og
grunnforhold tilsier det, gjennomfø res en geoteknisk vurdering.

1.2.4 TILTAK I OG VE D RANDSELVA
Ved anleggsarbeid som medfører fare for oppvi rvling av slam og transport av finstoff i
Randselva, skal det iverksettes avbøtende tiltak for å hindre tilslamming av elva.
Aktuelle tiltak kan være:
- Tildekking av sprengningsområder.
- Vasking av byggematerialer som f.eks. sprengstein.
- Unngå lagring av masser ved elva.
- Forberede beredskapstiltak som spylef lom for skadebegrensning ved uhell.
- Flytting av elvemuslingsforekomster.

Avbøtende tiltak skal tilpasse s det enkelte bygge- og anleggs tiltak slik at det på best
mulig måte sikres at elvemusling, elvemus linglarver, ørretrogn,- og yngel ikke skades
av slam og finstoff. Av hensyn til elve muslinglarver, ørretrogn,- og yngel bør
anleggsarbeid unngås i perioden mellom 15.s eptember og 15.juni. Videre skal det
sikres at storørreten har fri gang i gyt etida, mellom 15. september og 31. oktober.

Før det gis rammetillatelse for tiltak i eller inn til elva skal tiltaket vurderes i forhold til
vannressursloven og forskrift om fysisk e tiltak i vassdrag. Det skal foretas
vannlinjeberegninger og gjøres vurderinge r med hensyn til fare for endringer i
strømningsforhold og oppstuving. Det skal foreligge uttalelse fra fylkeskommune,
fylkesmannen og Norges vassd rags- og energidirektorat.
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1.2.5 VEGETASJON
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. De t skal tas særlig hensyn til
vegetasjon i en seks meters buffers one langs Randselva. Tynning, nødvendig
vedlikehold og skjøtsel er tillatt.

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (P BL § 12-5, LEDD NR.1)
2.1 FELLESBESTEMMELSER
2.1.1 Dokumentasjonskrav (p bl § 12-7, punkt 11)

Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av bebyggelse, jf. plan- og
bygningslovens § 20-1, skal det sendes i nn situasjonsplan og snitt som viser:

Bebyggelsens plasse ring og volum.
Forhold til omkringl iggende bebyggelse.
Adkomst og biloppstillingsplass(er).
Eksisterende og nytt terreng
Skjæringer, fyllinger og murer

NIVÅ 2
2.2 BOLIGBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE
2.2.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1)

Felt BFS1-6 omfatter areal regulert til frittliggende småhusbebyggelse.

2.2.2 Utnyttelse (PBL § 12-7, punkt 5)
Felt BFS1-5: Prosent bebygd areal (% BYA) = 30 % BYA.
Felt BFS6: Prosent bebygd ar eal (% BYA) = 25 % BYA.
Felt BFS1-5: Maks BRA fo r garasje/uthus = 50m².
Felt BFS6: Maks BRA for garasje/uthus = 60m².

2.2.3 Høyder, (PBL § 12-7, punkt 1)
Felt BFS1-5: Tillatt mønehøyde for bygninger er maksimum 8m over gjennomsnittlig
planert terreng. Tillatt gesimshøyde fo r bygninger er maksimum 6m over
gjennomsnittlig planert terreng. (Ingen av byggene på Samsmoen er mer enn 7,5m)
Felt BFS6: Tillatt mønehøyde for bygninger er maksimum 9m over gjennomsnittlig
planert terreng. Tillatt gesimshøyde fo r bygninger er maksimum 7m over
gjennomsnittlig planert terreng.
Felt BFS1-6: Garasje/uthus skal ha maks høyde = 7m gjennomsnittlig planert terreng.

2.2.4 Estetiske forhold (PBL § 12-7, punkt 1)
Bygninger skal tilpasses terr eng og eksisterende bebyggelse.

2.2.5 Parkering (PBL § 12-7, punkt 7)
Det avsettes maks 2 biloppstillingsplasser pr boenhet.
Biloppstillingsplasser kan være i garasje.

2.3 KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTI NG/FORNØYELSESPARK

2.3.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BKB1-7 omfatter areal regulert til priv at tjenesteyting og fornøyelsespark, og
består av museums- og galleribygg, sa mt omkringliggende skulpturpark.
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2.3.2 Estetiske forhold (PBL § 12-7, punkt 1)
Eksisterende bygninger som er oppfør t mellom 1889 og 1955 kan utbedres under
forutsetning av at det tas hensyn til byggets opprinnelige, historiske stiluttrykk. Ved
oppføring av ny bebyggelse skal det tas særlig hensyn til eksisterende bebyggelse. Det
tillates bruk av moderne material er og byggeteknikker. (Se 7.4.21.1)

Utrednings- og dokumentasjonsbe hov ved oppføring av nye s kulpturer vurderes av
byggesaksavdelingen i kommunen hvor kunstverkene skal oppføres. Dersom tiltaket
vurderes å være søknadspliktig jf. pbl. § 20-1, skal det godkjennes av den angjeldende
kommunen.

2.4 KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK/ENERGIANLEGG

2.4.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BKBE1-2 omfatter areal regulert til privat tjenes teyting, fornøyelsespark, og
energianlegg, og består av museums- og galleribygg, omkringli ggende skulpturpark,
kraftverkene Kistefoss I og II med tilhøre nde demninger og tekni ske installasjoner.

2.4.2 Estetiske forhold (PBL § 12-7, punkt 1)
Eksisterende bygninger som er oppfør t mellom 1889 og 1955 kan utbedres under
forutsetning av at det tas hensyn til byggets opprinnelige, historiske stiluttrykk. (Se
7.4.1.1)

NIVÅ 3
2.5 KOMBINERT FORMÅL

PRIVAT TJENESTEYT ING/FORNØYELSESPARK
2.5.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1)

Felt BKB8 og BRU1 omfatter areal regulert t il privat tjenesteyti ng og fornøyelsespark.
Felt BRU1 består av bru over Randselva.
I felt BKB8 tillates oppføring av bru og galleribygg.
Tiltak i felt BKB8 skal dimensjoneres i for hold til vannivå ved 500-års flom, inkludert
sikkerhetsmargin. Det vil si flomsonenivå 118,5 moh.

2.6 KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK/ENERGIANLEGG

2.6.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1)
Felt BRU2 omfatter areal regulert til priv at tjenesteyting, fornøyelsespark, og
energianlegg, og består av bru ved kraftverk og museums- og galleribygg.

2.6.2 Estetiske forhold (PBL § 12-7, punkt 1)
Tiltak som er nødvendige for å sikre bruas f unksjon i driften av energianlegget tillates.
Det skal tas særlig hensyn til materialbruk og utførelse slik at brua fremstår som en
integrert del av museums- og skulpturparkområdet.
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3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKN ISK INFRASTRUKTUR (PBL
§ 12-5, LEDD NR.2)

3.1 FELLESBESTEMMELSER
3.1.1 Det skal utarbeides teknisk plan for areal er regulert til samfer dselsanlegg og teknisk

infrastruktur. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på
teknisk plan.

NIVÅ 1
3.2 KJØREVEG
3.2.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Felt f_SKV9 er felles adkomstveg til Ki stefos-Museet og tilgrensende eiendommer.

3.3 GANG- OG SYKKELVEG
3.3.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Felt o_SGS3 skal være offentlig gang- og sykkelveg.

3.4 ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL
3.4.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Felt o_SVG14-15 skal være offentlig, og benyt tes til grøfter og sidearealer langs veg.

NIVÅ 2
3.5 KJØREVEG
3.5.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Felt o_SKV1 skal være offentlig veg.

Felt f_SKV1-5 er felles
adkomstveger for eiendommene
som er angitt i ta bellen til høyre.
Ansvar for drif t og vedlikehold
påhviler eiendommene som
adkomstene er felles for.

Felt. Gnr/bnr. i Jevnaker kommune
f_SKV1 150/604, 150/4, 150/605.
f_SKV2 150/603, 150/851, 150/834.
f_SKV3 150/606, 150/62 0, 150/850, 150/764.
f_SKV4 150/607, 150/608.
f_SKV5 150/609, 150/61 2, 150/611, 150/610.

Felt f_SKV6 og 8 er felles adkomstveg til Kistefos-Museet og tilgrensende
eiendommer. Felt f_SKV7 er felles adkom st til felt SPA1 (parkering og snuplass), og
felt BFS6 (gnr.120/bnr.5 i Ringerike kommune).

3.6 FORTAU
3.6.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Felt o_SF1-2 skal være offentlig fortau.

3.7 GANG- OG SYKKELVEG
3.7.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Felt o_SGS1-2 skal være offentlig gang- og sykkelveg.
Kjøring til boligeiendom gnr.120/bnr.5 er tillatt.

3.8 GANGVEG
3.8.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Felt SGG1-4 skal være gangveg.
Plassering av gangveg felt SGG4 på plankartet er retningsgivende, og kan justeres for
bedre tilpasning ved plasseri ng av nye installasjoner.
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Vegen skal dimensjoneres slik at den er fremkommelig for beredskapsbiler.
Kjøring for vedlikehold, varelevering og andre nødvendige f unksjoner knyttet til
driften av galleri- og museum, samt kraftstasjonene er tillatt.

3.9 ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL
3.9.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Felt o_SVG1-15 skal være offentlig, og beny ttes til grøfter og side arealer langs veg.

3.10 TRASÉ FOR JERNBANE
3.10.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Felt o_STJ1 skal være offentlig trasé for jernbane.

3.11 PARKERING
3.11.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1)

Felt SPA1 skal være parkering og snuplass for buss.

NIVÅ 3
3.12 KJØREVEG
3.12.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Randselva bru skal være offentlig kjøreveg.

4 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, LEDD NR. 3)
NIVÅ 2

4.1 NATUROMRÅDE
4.1.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1 og 14)

Felt o_GN1-7 skal være offentlig naturområde.

5 LANDBRUKS- NATUR- OG FR ILUFTSOMRÅDE SAMT
REINDRIFT (PBL § 12-5, LEDD NR.5)
NIVÅ 2

5.1 LANDBRUKSFORMÅL
5.1.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1)

Felt LL 1-5 skal benyttes til landbruksformål, og Jordloven § 9 og § 12 skal gjelde.
Etablering av kunstinstallasjoner er tillatt på beitedyr as premisser.

6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
(PBL § 12-5, LEDD NR. 6)
NIVÅ 2

6.1 NATUROMRÅDE I SJØ OG VASSDRAG
6.1.1 Formål (pbl § 12-7, punkt 1)

Felt VNV1-3 skal avsett es til naturområde.
Ved søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, skal det foreligge
dokumentasjon av tiltakets påvirkning på vassdragets økologiske tilstand, (jamfør
Forskrift om rammer for vannforvaltningen). Se også fellesbestemmelse 1.2.4 - Tiltak i
og ved Randselva.
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7 HENSYNSSONER (PBL § 12-6), VIST PÅ TEMA KART 1 – 6
NIVÅ 2

7.1 FARESONER (pbl §§ 12-6, og 11-8, ledd A.3)
7.1.1 Ras- og skredfare

Hensynssone H310_ omfatter område som er ut satt for ras- og skredfare. Tiltak etter
plan- og bygningslovens § 20-1, eller fjerning av vegetasj on tillates ikke før det
foreligger fagkyndig geoteknisk rapport med farevurdering som dokumenterer at de til
enhver tid gjeldende forskrifte r ivaretas. Vurderinger og avbøt ende tiltak skal fremgå i
byggesøknad.

7.2.1 Flomfare
Hensynssone H320_1-9 omfatter område som er utsatt for flom. I felt BKB2 er
flomsonenivå 128,5 moh. I feltene BKB1-BKB8 og BKBE1-2 er flomsonenivå 118,5
moh.

Ved tiltak etter plan- og bygningslovens § 20- 1 skal det vises spesiell aktsomhet for
flomfare ved prosjektering og utførelse. Vurd eringer og avbøtende tiltak skal fremgå i
byggesøknad.

7.3.1 Høyspenningsanlegg
Hensynssone H370_1 omfatter område for høys pentluftstrekk, med sikringssone på
15m fra høyspentlinje. Tiltak etter plan- og bygningslove ns § 20-1, og andre tiltak som
medfører terrenginngrep eller annen anleggs virksomhet i faresonen, skal godkjennes
av linjeeier.

7.3 INFRASTRUKTURSONER (pbl §§ 12-6, og 11-8, ledd B)
7.3.1 Hensynssone H430_1 omfatter område hvor det skal opparbeides parkeringsplass og

snuplass for buss. Arbeidet t illates ikke igangsatt før ar beidet med Randselva bru og
adkomstveg f_SKV6-7 er ferdigstilt og avslut tet. Før det gis rammetillatelse for tiltak i
dette området skal det foreligge uttalels e fra Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Hensynssone H430_2 omfatter automatisk fredet kulturminne med id 161229,
(Bosetning, - aktivitetsområde). Før iverks ettelse av arbeid med Randselva bru og
adkomstveg f_SKV6-7 skal det foretas arke ologisk utgraving av dette kulturminnet.

7.4 SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENS YN (pbl §§ 12-6, og 11-8, ledd C)
7.4.1 Bevaring av kulturmiljø
7.4.1.1 Hensynssone H 570_1 omfatter område med bygninger og anlegg som skal bevares.

Før det gis rammetillatelse for tiltak på bygninger og konstruksjoner som opprinnelig
er oppført mellom 1889 og 1955, skal det foreligge uttalelse fra regional
kulturminnemyndighet.

Før det gis rammetillatelse for nybygg og nyanle gg innenfor sonen skal det foreligge
uttalelse fra regional kulturminnemyndighet.

Eksisterende hager ved best yrerboligen, formannsboligen og reparatørboligen skal
bevares som formavgrensede hageanlegg. Endr inger skal skje i sa mråd med regional
kulturminnemyndighet.
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7.4.1.2 Hensynssonene H 570_2 omfatter område med automatisk fredet kulturminne,
inkludert sikringssoner på 5 meter. Tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 er ikke
tillatt innenfor hensynssonen.

8 BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7, LEDD NR. 1 og 2),
VIST PÅ DETALJPLAN, NIVÅ 2

8.1 ANLEGG- OG RIGGOMRÅDE FOR SAMFERDSELSANLEGG
8.1.1 Bestemmelsesområdene #AR1-6 omfatter midlertidige anlegg- og riggområder som i

anleggsperioden ved bygging av ny E16 kan be nyttes som riggplass, anleggsveger, og
til lagring av materialer, utstyr og lignende. Stabilitetshensyn kan sette
lastbegrensninger på riggområdene. Anleggs områder skal sikres slik at uvedkomne
ikke kan komme inn på områdende.

I anlegg- og riggområder kan det anlegge s grøfter/ledninger for drenering og
overvannshåndtering. Grøfter som krysser dyrket mark skal legges så dypt at
landbruksdrift kan skje uhindret etter at anle ggsarbeidet er avsluttet. Etter avsluttet
anleggsperiode opphører den midlertidige bruken, området ista ndsettes til godkjent
formål i samsvar med vedtatt detaljplan. Det skal gis skriftlig melding til kommunen
når tilbakeføring er gjennomført.

8.1.2 Bestemmelsesområdene #AR7-8 omfatter midlertidige anlegg- og riggområder som i
anleggsperioden ved bygging av fortau langs Samsmoveien kan benyttes som
riggplass, og til lagring av ma terialer, utstyr og lignende.

Etter avsluttet anleggsperiode opphører den mi dlertidige bruken, området istandsettes
til godkjent formål i samsvar med vedtatt de taljplan. Det skal gis skriftlig melding til
kommunen når tilbakefør ing er gjennomført.

8.2 ANLEGG- OG RIGGOMRÅDE FOR BYGG
8.2.1 Bestemmelsesområdene #BR1-2 omfatter midlertidige anlegg- og riggområder som i

anleggsperioden ved oppføring av bru og galleribygg i felt BKB8 kan benyttes som
riggplass, anleggsveger, og til lagring av materialer, utstyr og lignende.
Stabilitetshensyn kan sette lastbegrensninge r på riggområdene. Anleggsområder skal
sikres slik at uvedkomne ikke kan komme inn på områdende.

Etter avsluttet anleggsperiode opphører den mi dlertidige bruken, området istandsettes
til godkjent formål i samsvar med vedtatt de taljplan. Det skal gis skriftlig melding til
kommunen når tilbakefør ing er gjennomført.

9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
9.1 Før det gis brukstillatelse til galleribygg i felt BKB8 skal fortau felt o_SF1-2 langs

Samsmoveien være opparbeidet i hen hold til godkjente tekniske planer.

9.2 Før det gis brukstillatelse til galleribygg i felt BKB8 skal det være opparbeidet minst 1
møteplass for busser langs Kistefossveien.
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1. I N N LEDNIN G

Stiftelsen Kistefos-Museet har siden 1996 jobbet med å ivareta og videreutvikle de verneverdige
industribygningene som står igjen etter A/S Kistefos Træsliberi ved Randselva. Gjennom årene har
bygningsmassen blitt renovert, og huser nå en solid industrihistorisk samling, kunsthall for
samtidskunst, og nødvendige fasiliteter for galleri- og museumsdrift. I områdene rundt byggene har
Skandinavias største skulpturpark for samtidskunst vokst frem, med nye avdukinger hvert år.
Museet er i stadig vekst, og har behov for utvide lse av både infrastruktur og skulpturparkområder.

Eiendommene som er knyttet til Kistefos-Museet ligger ved fylkesgrensa, delvis i Jevnaker
kommune og delvis i Ringerike kommune. Dette medfører at en ofte må forholde seg til både to
kommuner, og to fylkeskommuner med tilhørende offentlige instanser når det skal etableres tiltak
som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. En har kommet frem til at det vil være
hensiktsmessig å utarbeide en detaljplan for hele området, som gir hjemmel for å videreutvikle
området innenfor rammer som egner seg for den nye bruken som har vokst frem i løpet av de siste
20 årene. Hensikten med planarbeidet er kort sagt å utarbeide et styringsverktøy som gir forutsigbar
og effektiv saksbehandling av fremtidige tiltak innenfor museums- og skulpturparkområdet.

COWI AS er engasjert av Stiftelsen Kistefos -Museet og AS Kistefos Træsliberi for å bistå i
prosessen, og til å utarbeide planforslag. Prosjek tleder hos COWI AS er landskapsarkitekt Heidi
Bergom, og kontaktperson hos Stiftelsen Kistefos-Museet og AS Kistefos Træsliberi er Tor Ove
Hamborg. Saksbehandlere og kontaktpersoner i Jevnaker kommune og Ringerike kommune er
henholdsvis Sigri Rosø og Mari Solheim Sandsund.
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2. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og
formannskapet i Ringerike kommune har behandlet sak
vedrørende planarbeidet, og anbefalt oppstart av
detaljregulering for Kistefoss.

Planområdets størrelse er på mer enn 15 daa, og i
oppstartsfasen ble det derfor vurdert hvorvidt planarbeidet
utløste krav om konsekvensutredning. Utvidelse utenfor
arealer som i dag er avsatt til erverv gjøres for å tilrettelegge
for utvidelse av skulpturpark og ikke utbyggingsformål.
Derfor kom kommunene og forslagsstiller frem til at
planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.
Planbeskrivelsen tar for seg tema som det er relevant å
utrede i forhold til den ønskede bruken av Kistefoss, og
beskriver tiltak som er nødvendige for å begrense faren for
vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn.

Oppstart av planarbeid ble varslet 26.06.15, med frist for
innsending av merknader 21.08.15. I arbeidet med
planforslaget viste det seg at det var nødvendig å utvide
plangrensa i skråningen langs Eggemoplatået, og utvidelsen
ble varslet 19.04.16, med frist for innsending av merknader
20.05.16. Forslagsstiller har mottatt til sammen 13
merknader per brev og e-post. Sammendrag av, og
kommentarer til merknadene følger i eget vedlegg.

Underveis i prosessen er det avholdt møter med Jevnaker og
Ringerike kommune, og Kistefos-Museet har hatt løpende
dialog med Statens vegvesen for å sikre at tiltakene det
tilrettelegges for ikke kommer i konflikt med Vegvesenets
interesser vedrørende etablering av ny E16 og omlegging av
Kistefossveien. Offentlige instanser fra de to fylkene
Oppland og Buskerud har vært invitert til informasjonsmøte
og omvisning på Kistefos-Museet høsten 2016.

Diagrammet til høyre viser normal planprosess i henhold til
plan- og bygningsloven.

Byggesak for bro/galleribygget - "Kunstbroen"
Parallelt med planarbeidet jobber Kistefos-Museet med byggesøknad for oppføring av et nytt
galleribygg som skal spenne over Randselva. Det tas sikte på byggestart i 2017, og bygningen er
ventet å stå ferdig i 2019.

Behandling av oppstart av
planarbeid i Ringerike

kommunes planutvalg og
formannskapet

Varsel om oppstart

•brev / annonse med plangrense
og hensikt med planarbeid

•4 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Behandling av planforslaget i
kommunenes planutvalg

• Planforslag legges ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget

Politisk behandling av
planforslaget i kommunenes

planutvalg, før egengodkjenning
i kommunestyrene
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3. DAGENS SITUASJON

3.1. Planområdets avgrensing
Illustrasjonen under viser avgrensing av planområdet slik det er foreslått i foreliggende planforslag.

Figur 1: Ortofoto over området. Plangrense markert med blå linje. Kommune- og fylkesgrense med fiolett linje.
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3.2. Beskrivelse av planområdet

3.2.1 Beliggenhet

Kistefos-Museet ligger ved Kistefoss ved Randsel va, ca. 3 kilometer nedstrøms fra Randsfjorden,
og drøyt 8 kilometer oppstrøms fra koblingen mot Storelva ved fossen i Hønefoss sentrum.
Museumsområdet har adkomst fra E16 og Samsmoveien vest for Randselva, og fv. 241 og
Kistefossveien øst for elva. Det ligger pa rkeringsplasser i enden av disse vegene.

Figur 2: Kistefoss sett fra nord. Dagens museumsområde markert med blå ring.

3.2.2 Landskap, natur og grønnstruktur

Kistefoss-Museet ligger godt skjermet i dalsøkke t som følger Randselva. På vestsiden stiger
terrenget opp mot det flate og barskogkledde Eggemoplatået. Den 70 meter høye skråningen er
svært bratt og tett bevokst med bar- og løvtrevegetasjon. I skogen på nedsiden av boligområdet på
Samsmoen går det en høyspenttrase, som krysser elva rett vest for Kistefoss. På østsiden er det også
et markant terrengsprang opp mot slakt hellende landbruksarealer i Åsbygda. Mellom elva og
jordbrukslandskapet ligger det et belte med bar- og løvskog, og gjennom dette beltet går Roa-
Hønefossbanen.

Figur 3: Oppriss av det sentrale museumsområdets plassering i landskapet, sett fra sør.
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3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk
Kistefos-museet er åpent i ca. 20 uker i sommer sesongen, fra mai til oktober. Ved parkeringen i
nord passerer man museets administrasjonsbygg på vei inn i skulpturparken. De gamle
industribygningene som nå huser galleri og museum er bygd på knauser ved det oppdemmede
fossestryket som i sin tid ga kraft til treforedlingen. Vann fra elva ledes til turbiner inne i byggene,
og AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk driver i dag to kraftstasjoner inne på området.

Figur 4. Ortofoto som viser dagens museumsområde, Randselva, jernbanen og en liten del av Samsmoen.
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Skulpturparken har vokst frem mellom og rundt bygningene, demningen og bruene. Brua ved
utløpet av fossen gir adkomst til parkeringsplassen i sør. Denne ligger inntil et landbruksareal som
benyttes til beite. Beiteområdet strekker seg fra sk råningen nedenfor jernbanen og til elva. Omkring
halvparten av beitet ligger i skog, og vegetasjonen langs elva holdes nede av beitedyra.

Figur 5: Beiteskog langs Randselva.

Figur 6: Plastringstiltak ved kraftverket Kistefoss II.

Elvebreddene er sterkt påvirket av aktivitetene som har pågått i området siden vannkraften i fossen
ble tatt i bruk til treforedlingsindustri på slutten av 1800-tallet. I tilknytning til fabrikkbygg- og
kraftverk er det etablert solide teglsteins- og betongmurer. Der terrenget ikke består av fjell i dagen,
er elvebreddene plastret med stein. Det er kun langs grusskråningen ved elvas vestbredd at
kantvegetasjonen er noenlunde intakt og upåvirket av kraftproduksjon og industri. Det er utarbeidet
et eget temakart for kantvegetasjon som gir god oversikt over tiltak og vegetasjon langs Randselva.
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3.2.4 Trafikkforhold
I sesongen 2016 lå besøkstallet på 46 000. Ca. 60 % av de besøkende kom fra fylkesveg 241, og 40
% kom fra vest og eksisterende E16. Herfra er det skiltet adkomst til Kistefoss via Samsmoveien.
Alternativt kan man kjøre via Bergerfossvegen, men det er Samsmoveien som er mest brukt.

Begge kryss har kapasitet til å ta unna dagen trafikk til og fra Kistefos-Museet. Kryssene ligger på
en strekning av dagens E16 som vil bli omklassifi sert til fylkesveg når gjennomfartstrafikken ledes
over på ny E16. Trafikken på strekningen ligger i dag på ca. 8500 kjøretøy/døgn ifølge Nasjonal
vegdatabank (NVDB). Statens vegvesen har gjort beregninger som viser at trafikkmengden kan
forventes å bli halvert på strekningen forbi Samsmoen når ny E16 tas i bruk. Det foreligger ingen
planer om å endre utformingen på kryssene, og de er dermed godt dimensjonert til å kunne håndtere
fremtidig trafikk til og fra Kistefos-Museet og boligområdene på Samsmoen og Furumoen.

Figur 7: Krysset Eggemoveien (E16) x Samsmoveien, sett fra sørvest.

Figur 8: Krysset Eggemoveien (E16) x Bergerfossvegen, sett fra sørvest.

Avstanden fra E16 til museumsområdet er ca. 1,3 kilometer på Samsmoveien. Det er gang- og
sykkelveg på sørsiden av vegen frem til krysset mot Blåklokkeveien, som også har langsgående
gang- og sykkelveg. Herfra er det ca. 500 meter til parkeringsplassen ved administrasjonsbygget.

Figur 9: Krysset Samsmoveien x Blåklokkeveien, sett fra øst.
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Frem til Blåklokkeveien har
Samsmoveien god standard
med bredde på 6 meter.
Videre nedover mot
Randselva blir vegen
gradvis smalere, til den har
bredde på ca. 4 meter de
siste 250 meterne før den
møter Bergerfossvegen ved
innkjøringen til Kistefos-
Museet. Fartsgrensen er 30
km/t og det er anlagt
fartsdempere.

Figur 10: Samsmoveien ved kryssende HSP-trasé. Retning mot Kistefoss.

Figur 11: Vegprofiler, Samsmoveien.

Avstanden fra E16 til Kistefoss langs Bergerfossve gen er ca. 1,6 kilometer. Vegen har langsgående
fortau et lite stykke fra krysset med Kistefossv egen. Her ute ved E16 kobles fortauet til gang- og
sykkelveg med forbindelse mot Samsmoen, Bergergrina, Bergerbakken og Nesbakken.
Fartsgrensen på Bergerfossvegen er 30 km/t. Profilet på vegen er varierende, og terrenget er stedvis
bratt, både opp mot Samsmoen og ned mot Randselva. Fra krysset mot Kistefossvegen til ca. 50
meter etter renseanlegget er vegen fra 4 til 5 meter bred. Deretter smaler den inn til bredde mellom
3.50 m og 3.75 m frem til Bergerfoss Kraftstasjon. Herfra og frem til adkomsten til Kistefos-
Museet har vegen ca. 4 meters bredde igjen.
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Figur 12: Fortau ved krysset Kistefossvegen x Bergerfossvegen. Kurve ved krysset mot E16 midt i bildet.

Figur 13: Bergerfossvegen, med Randselva på østsiden og den bratte skråningen opp mot Samsmoen på vestsiden.

Figur 14: Vegprofil, Bergerfossvegen ca. 50 meter nord for Bergerfoss Kraftstasjon.
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Bergerfossvegen går langs elva på store deler av strekningen, og kan med oppgradering og
tilrettelegging bli en enda flottere innfallsport til Kistefos-Museet og skulpturparken rundt de gamle
industribyggene. At man passerer mer moderne industripregede bygg knyttet til kraftproduksjon og
infrastruktur er i denne sammenhengen å anse som positivt.

Figur 15: Kommunens renseanlegg sett fra Bergerfossvegen. Randselva i bakgrunnen.

De fleste av de besøkende som kommer fra sør kjører fylkesveg 241 og tar inn på Kistefossveien i
Åsbygda. Hadelandsvegen (fv. 241), har ifølge Nasjonal vegdatabank trafikkmengde på 3800
kjøretøy/døgn. Dette tallet kan ikke forventes å bli særlig redusert før ny europavei er etablert og
tatt i bruk på hele strekningen mellom Nymoen/Hen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker
kommune. Dagens avkjørsel ved fylkesveg 241 er svært enkelt utformet, men her skal Vegvesenet
etablere et nytt kryss som tåler større påtrykk nårKistefossveien skal oppgraderes og delvis
legges om i forbindelse med byggingen av ny E16 gjennom Jevnaker.

Figur 16: Krysset Hadelandsvegen (fv. 241) x Kistefossveien, sett fra nord.

Vegen er planlagt brukt som anleggsveg når motorvegbrua over Randselva skal bygges, og krysset
må dimensjoneres slik at det kan håndtere anleggstrafikk og store kjøretøy. Når anleggsarbeidet er
avsluttet vil både vegen og krysset ha mer enn tilstrekkelig kapasitet for trafikken til og fra
Kistefos-Museet, og de få boligene som har adkomst fra Kistefossveien.
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Figur 17: Illustrasjon av E16 og omlagt Kistefossvei sett fra vest, hentet fra Multiconsults 3D-modell.

3.2.5 Teknisk infrastruktur
På Ringerikesiden er det ikke ført frem
vann- og avløpsnett. Kommunale VA-
ledninger på Jevnakersiden ligger i felles
trase som kommer inn i området ved
parkeringsplassen, vest for
administrasjonsbygget. Traseen leder til
pumpehuset som er plassert vis a vis
toalettbygget ved kaféen og butikken.
Herfra forsynes bygg og installasjoner
med vann via privat ledningsnett.
Spillvann ledes også hit og pumpes
videre til renseanlegget ved
Bergerfossvegen via det kommunale
avløpsnettet. Strømforsyningen er lagt i
j ordkabler.

Det går en høyspenttrasé gjennom
området. Den ligger i skråningen opp mot
Samsmoen, skjærer over Randselva rett
vest for Tresliperiet, krysser beiteområdet
og skjærer over elva igjen like sør for
planområdet. Det er satt opp to kunstverk
i nærheten av kraftlinja. De er anlagt på
Jevnakersiden, og tiltakene er klarert med
Hadeland Energi.

Figur 18: Teknisk infrastruktur.
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3.2.6 Grunnforhold
Kistefoss ligger ved den nordøstre kanten av Egge moplatået, som er en stor grusforekomst som
strekker seg fra Mosmoen i Jevnaker kommune til Kilemoen i Ringerike kommune. Dette er
Norges største israndavsetning, og de store grusmoene ble lagt igjen da isbreen trakk seg tilbake
ved slutten av siste istid for ca. 9500 år siden.

Figur 19: Kart med verdivurdering av grusforekomster. Hentet fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Landskapet på Jevnaker er preget av geologiske hendelser som har gitt markante forskjeller på
Østsida og Vestsida. Forenklet kan det beskrives slik at det har skjedd en forkastning i jordskorpa
som har ført til at plata som Vestsida ligger på har blitt presset opp, imens plata som Østsida
ligger på har blitt presset ned.

Randsfjorden markerer et tydelig spor etter
den enorme grøfta som ble dannet som
følge av plateforskyvingen. På Østsida
heller landskapet slakt ned mot
Randsfjorden og Randselva. Opp mot
Nordmarka er berggrunnen næringsrik,
med forekomster av kalkrike bergarter.
Området er en del av det som kalles
Oslofeltet. På Vestsida er skråningen ned
mot Randsfjorden bratt, og berggrunnen
består av urgammelt, næringsfattig
grunnfjell. Veståsen er en del av det det
store sørnorske grunnfjellsområdet.
Sør for Randsfjorden er det vanskelig å se
hvor skillet mellom de to sonene går.
Dette skyldes at de enorme grusmassene som ble deponert i isfrontdeltaet ligger i et opptil 70
meter tykt dekke over berggrunnen. Randselva renner i grensesona mellom de to geologiske
områdene, og har gravd seg ned i grusmassene. Kn ausene som stikker frem i dagen ved Kistefoss
vitner om at elva har gravd seg helt ned til, og ned i fjellet. Her er det registrert kambrosilurske

Figur 20: Forenklet illustrasjon av platebevegelsene.
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skifre som er typiske bergarter i de lavereliggende delene av Oslofeltet. En antar at skillet
mellom de gamle grunnfjellsbergartene og de yngre kambrosilurske bergartene går et stykke vest
for Kistefoss, ca. på linje med vestsiden av Randsfjorden.

Figur 21: Berggrunnskart. Hentet fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

I skrenten opp mot jernbanen er den typiske lagdelte strukturen i det kambrosilurske fjellet
godt synlig. Jordsmonnet på denne siden av elva er svært godt fordi det er iblandet
forvitringsmateriale fra de næringsrike bergartene og sand og grus fra breelvavsetninger.
Sletta ved den søndre parkeringsplassen ligger på masser som Randselva har lagt igjen i
tidens løp. Grusskråningen mellom Randselva og Eggemoplatået er 60-70 meter høy. På de
bratteste partiene er helningen så bratt at den har rasvinkel for grus og sand. Vegetasjonen i
skråningen bidrar til å holde massene på plass.

Figur 22: Fjellskrenten mellom Randselva og jernbanen. Den bratte grusskråningen langs Eggemoplatået.
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3.3. Planstatus

3.3.1 Kommuneplaner

I gjeldende kommuneplan for Jevnaker
kommune 2009-2021, vedtatt
10.12.09, er arealene rundt
industribyggene avsatt til erverv. Ved
administrasjonsbygget er det avsatt
areal til trafikkområde/parkering, og
eksisterende boligtomter er avsatt til
boligformål. Skråningene opp mot
Samsmoen, og ned mot elva er avsatt
til friområde. Elva er avsatt til
henholdsvis vannareal for allment
friluftsliv og naturområde i vassdrag.
Kommuneplanens arealdel revideres
med sikte på vedtak av ny arealplan i
løpet av 2016. Kommunen har ikke
foreslått endringer av arealbruken ved
Kistefoss. Ved stadfesting av
detaljplanen vil denne gjelde foran
kommuneplanens arealdel ved
behandling av byggesaker mv.

I kommuneplanens Samfunnsdel for
2014-2024 har Jevnaker kommune
angitt en rekke utviklingsmål i
arbeidet med verdiskapning i
kommunen. Ett av disse målene er å
bidra til å utvikle opplevelsesbasert
næring med basis i Kistefos-Museet og
Hadeland Glassverk.

Figur 23: Utsnitt av kommuneplaner for Jevnaker og Ringerike.

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07, er arealer som
berøres av planen avsatt til landbruks,- natur- og friluftsområder. I rådmannens innstilling til
vedtak om oppstart av planarbeid står følgende vurdering:

"… Næringsutvikling er et satsingsområde i kommunens planarbeid, og utvikling av
besøksnæringer som Kistefos-Museet bidrar til et godt omdømme for Ringeriksregionen. Med
bakgrunn i dette ser rådmannen svært positivt på en videreutvikling av Kistefos-Museet …".

Videre ble det vedtatt av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, og formannskapet, at det
som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes hvilket arealformål
som er aktuelt for områdene som ligger i Ringerike kommune. En tar høyde for at arealbruken og
retningslinjene som angis i den reviderte arealplanen vil samsvare godt med Kistefos-Museets
ønsker for området.
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3.3.2 Reguleringsplaner
Arbeidet med etablering av ny E16 fra Eggemoen til Olum påvirker arbeidet med utviklingen av
Kistefos-Museet ettersom Kistefossveien skal benyttes som anleggsveg i byggefasen, og delvis
legges om. Vegen er en viktig adkomst til Kistefoss fra sør, og besøkende fra Oslo og omegn
kommer oftest til museet fra fylkesveg 241. Motorvegbrua som skal krysse Randselva sør for
Kistefoss vil bli synlig fra deler av museums- og skulpturparkområdet.

Kistefos-Museet har hatt god dialog med Vegvesenets prosjektgruppe og byggeledelse, først
gjennom prosessen med utarbeidelse av reguler ingsplan for samferdselsanlegget, og dernest
gjennom prosessen med utarbeidelse av detaljplan for Kistefoss. Reguleringsplanen for E16
strekning Eggemoen-Olum ble vedtatt i Jevnaker kommune 5.mars 2015 og Ringerike kommune
26.mars 2015. Statens vegvesen varslet oppstart av arbeid med planer for strekningen Nymoen-
Eggemoen i mai 2016.

Figur 24: Plangrense sammenstilt med utsnitt av reguleringsplan for E16, Eggemoen-Olum.

Figur 25: Illustrasjon av Randselva bru, sett fra Ki stefoss. (Hentet fra Multiconsults planbeskrivelse).
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4. BESKRIVELSE AV PLAN FORSLAGET

4.1. Plankartet

Figur 26: Utsnitt av planforslaget. (Vis er arealformål på vertikalnivå 2).
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4.2. Beskrivelse
Kjernen i planen er de sentrale museums- og skulpturparkområdene rundt det gamle tresliperiet og
kraftstasjonene. Her tilrettelegges det for videreut vikling i tråd med en overordnet visjon om å
formidle spennende og viktig norsk industrihistorie, i samspill med utstilling av kunst og skulpturer
av store nasjonale og internasjonale kunstnere. En vil fortsette å plassere skulpturer innenfor
allerede etablert parkareal, samt utvide område t i harmoni med omkringliggende terreng og natur.
Det skal også tas hensyn til de to kraftstasj onene som eies av AS Randsfjord Tremasse- &
Papirfabrikk. Detaljplanen legger ingen rammer som påvirker driften av kraftstasjonene.

Figur 27: Skulpturparken og Tresliperiet. Kraftstasjonen Kistefoss II til høyre.

Figur 28: Fra skulpturparken.

Planområdets er i sin helhet på ca.420 daa, og strekker seg fra den planlagte motorvegbrua og
jernbaneundergangen i sør, til den nedre delen av Samsmoen i nord. Boligeiendommene er tatt med
i planforslaget fordi Kistefos Træsliberi AS eier arealene rundt boligtomtene og denne delen av
Samsmoveien. I dette området legges det ikke opp til særlige endringer, utover at utnyttelsesgraden
økes fra 25 % til 30 % slik at den samsvarer med det som angis i den nye arealdelen til
kommuneplanen for Jevnaker. Et grøntareal som i 30 år har ligget ubenyttet i husrekka langs
Bergerfossvegen forslås også regulert til boligformål.

Beiteområdet som ligger mellom Randselva og skråningen opp mot jernbanen tas med i
planområdet. Her er det allerede oppført et kunstverk, og det åpnes for at man kan oppføre flere
installasjoner. Eventuelle tiltak i dette området skal ikke være til hinder for beitedyra.
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Bakgrunnen for å ta med deler av området som St atens vegvesen har regulert til ny adkomstveg og
annen veggrunn er at Kistefos-Museet ønsker å se på muligheten for å anlegge parkeringsplass og
snuplass for buss øst for jernbanen. En har hatt god dialog med Vegvesenet, både i prosessen med
utarbeidelsen av reguleringsplanen for E16, og i arbeidet med detaljplanen for Kistefoss. Forslaget
om plassering av parkeringsplass ved brufestet til Randselva bru ble diskutert i møter med Jevnaker
kommune og Vegvesenets planleggingsleder for E16-prosjektet da reguleringsplanen for
Eggemoen-Olum var under utarbeidelse. Etter vedtak av plan i mars 2015 har en også diskutert
forslaget med Vegvesenets byggeleder som har ansvaret for anleggsfasen ved byggingen av brua og
den nye adkomstvegen. Se punkt 5.8 for nærmere beskrivelse og vurdering av planforslagets
påvirkning på samferdselsanlegg.

Planforslaget inneholder en rekke hensynssone r og bestemmelsesområder som skal sikre at
følgende forhold ivaretas:

Ras- og skredfare i den bratte skråningen ned fra Eggemoplatået.
Flomfare langs Randselva.
Fare forbundet med etablering av tiltak ved høyspentanlegg.
Rammer og krav som skal sikre at det ikke gjøres tiltak som kan komme i konflikt med
etableringen av ny E16.
Hensyn til bevaring av kulturmiljø i det sentrale museumsområdet med eldre bebyggelse.

Bestemmelsesområde for anlegg- og riggområde er vi dereført fra Statens vegvesens reguleringsplan
for E16.
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5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide et styringsverktøy som gir forutsigbar og effektiv
saksbehandling av fremtidige tiltak innenfor museumsområdet. I det følende redegjøres det for
vurderingene som er gjort i planprosessen, og de forventede virkingene av planforslaget. Det
redegjøres også for tiltak som skal iverksettes for å sikre at videreutviklingen av museet og
skulpturparken gjøres innenfor rammer som ivaretar miljø- og samfunnshensyn.

5.1. Bebyggelse og tiltak
De gamle industribygningene setter standarden for tilbygg og nybygg innenfor planområdet. De er
bygget med solide materialer, og har jevnt over høye arkitektoniske kvaliteter. Restaureringen av de
eldre byggene på området er utført med respekt og kunnskap om arkitektur og materialbruk. Ved
oppføring av tilbygg og nybygg har en med bevissthet rundt form, volum, materialer og fargevalg
sikret at det nye harmonerer godt med det gamle.

Figur 29: Tilbygg til "Tresliperiet" (1948), smie- og verksted (1889-92), Kunsth allen/"Nybruket" (1896).

Figur 30. Moderne pumpehus og toalettbygg i forkant av gamle lagerbygg i tre fra 1906 og 1955.

Parallelt med arbeidet med forslag til detaljplan for Kistefoss, har Kistefos-Museet og
arkitektkontoret Bjarke Ingels Group jobbet med detaljprosjektering og byggesøknad for et nytt
galleribygg over Randselva. Prosjektet planlegges realisert innen sesongåpningen i 2019, og
galleriet vil stå i klar kontrast til den renoverte industribebyggelsen.

Figur 31: Illustrasjoner av galleribygg over Randselva. Hentet fra BIGs prosjektpresentasjon.
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Den moderne og spenstige arkitekturen skaper spenning mellom nytt og gammelt. Prosjektet
markerer et skille fra metoden som er benyttet tidligere, hvor nye tiltak har underordner seg
gammel bebyggelse ved bruk av eldre stilvokabular. Gjennom rammene som angis i detaljplanen
ønsker en å gi rom for flere slike spektakulære ny bygg, samtidig som tilpasningsarkitektur benyttes
der dette vurderes som riktig.

5.2. Kulturminner
Tresliperiet ble bygget i 1889, og produksjonen av tremasse startet i 1890. Anleggene var i drift i
65 år, og ble nedlagt i 1955. I driftsperioden ble det oppført en rekke bygninger knyttet til driften. I
tillegg ble det bygd arbeiderboliger, uthus og lagerbygg. Det ble også bygget to kraftstasjoner som
fortsatt er i drift. Mange av de gamle bygningene er bevart. Arbeidet med restaurering og
opprusting av bygningsmassen og maskinene har pågått siden 1990-tallet. Fabrikkanleggene
befinner seg på Riksantikvarens liste over bevaringsverdige teknisk-industrielle kulturminner.

Figur 32: Kistefoss ca. 1900. Tresliperiet (1889), smie og verksted, (1889-92), Nybygget (1896).

Stiftelsen Kistefos-Museet samarbeider med Ri ksantikvaren om registering av kvalitet på den
gamle industribebyggelsen med inventar. Stiftelsen legger stor vekt på bygningenes rolle og verdi
som kulturminner, og Riksantikvaren holdes orientert om tiltak i og utenfor bygningene. I sin
merknad til varsel om oppstart av planarbeid anbefaler Riksantikvaren at en rekke bygg og
infrastrukturelementer reguleres med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Listen under, og
illustrasjonen på neste side gir en oversikt over bygg og anlegg som foreslås bevart i planforslaget.

1 Fabrikkbygningen "Tresliperiet" fra 1889,
(Industrimuseets hovedbygg).

10 "Steinhuset", 1890 tallet.

2 Fabrikkbygningen "Nybruket" fra 1896, (Kunsthallen). 11 "Brannhuset", tidlig 1990 tallet.
3 Fyrhuset m/skorstein fra 1894. 12 "Jernbodene" fra 1955.
4 Gnr.150/bnr.790, "Bestyrerbolig" m/uthus og hage,

inkl. kjøkkenhage, Administrasjonsbygg), 1889 1990.
13 "Magasinet" fra 1906.

5 Gnr.150/bnr.823/fnr.1, "Formannsboligen" m/hage, fra
tidlig 1890 tall.

14 Smie og verkstedbygg, 1.etg fra 1889,
2.etg fra 1892. (Museumsbutikk).

6 Gnr.150/bnr.823/fnr.2, "Reparatørboligen" m/hage. 15 Messe/Kontorbygg fra 1906, (Kafé
Consulen).

7 Uthus/garasje til reparatørboligen og formannsboligen,
1960 70.

16 Kistefoss I fra 1918.

8 "Vognskjulet", 1940 tallet. 17 Kistefoss II fra 1955.
9 "Båthuset", 1955.
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Figur 33: Bygg og anlegg som forslås regulert med hensynssone.
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Videre mener Riksantikvaren at planen bør sikre den industrielle kulturhistorien ved at anleggets
kulturminner representeres i en helhetlig bevaring. Stedets kulturmiljø består av bygninger og
tekniske installasjoner på land og i elva, i sammenheng med landskap og terreng mellom disse
elementene. I merknaden lister Riksantikvaren opp forslag til reguleringsbestemmelser som skal
sikre at dette ivaretas.

Som beskrevet i punkt 5.1 ønsker Stiftelsen Kistefos-Museet å gi rom for at det både kan benyttes
tilpasningsarkitektur og moderne kontrasterende ar kitektur i videreutviklingen av museum- og
skulpturparkområdene. For å sikre fleksibilitet og handlingsrom ønsker en derfor ikke å angi
bestemmelser som setter strenge begrensinger på tiltak i og ved eksisterende bebyggelse og anlegg.
Stiftelsen ønsker å videreføre det gode samarbeidet med Riksantikvaren, og vil fortsette å rådføre
seg med den nasjonale kulturminnemyndigheten.

I reguleringsbestemmelsene til hensynssone for beva ring av kulturmiljø er det for øvrig satt krav til
at det skal foreligge uttalelse fra regional kultu rminnemyndighet før det gis rammetillatelse. Kravet
gjelder både for nye tiltak og for tiltak på eksisterende bebyggelse innenfor kjerneområdet hvor
bebyggelsen fra driftsperioden mellom 1889-1955 er oppført. Det er også satt krav om at endringer
på hageanlegg ved bestyrerboligen, formannsboligen og reparatørboligen skal skje i samråd med
regional kulturminnemyndighet.

På sørsiden av Randselva er det registrert en re kke eldre kulturminner. Disse består av spor etter
bosetninger og menneskelig aktivitet. Kartet på nest e side viser registrerte kulturminner innenfor og
like ved planområdet. Kullgrop med ID 161206 er fredet, og sikret med hensynssone for
kulturmiljø i plankartet. Bosetning- aktivitetsom råde med ID 161229 skal graves ut før arbeidet
med Randselva bru igangsettes. Dette er hjemlet i reguleringsplanen for ny E16, og videreført i
detaljplanen for Kistefoss. Husmannsplass med ID 162038 omfatter spor fra nyere tids bosetning,
og er ikke fredet.

Kistefos-Museet har ingen planer om etablering av anlegg eller installasjoner som kan skade
kulturminnene. Det kan bli aktuelt å fremheve og innlemme dem som historie- og kunnskapsinnslag
ved fremtidig utvidelse av turstisløyfen på østsiden av elva.

Reguleringsbestemmelsene sikrer at det tas hensyn dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir
funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er avdekket tidligere. Arbeidet skal da straks
stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller deres sikringssone på fem meter. Varsel
skal snarest sendes til kulturminnemyndigheten i fylket hvor funnet blir gjort, slik at
vernemyndigheten i første rekke kan vurdere om tiltakene kan gjennomføres, og dernest avklare
eventuelle vilkår for gjennomføring.
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Figur 34: Registrerte kulturminner innenfor og ved planområdet. Kilde: Askeladden.no.
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5.3. Landskapsvirkning
Utviklingen som har vært ved Kistefoss de siste 20 årene har vært en berikelse for området. De
gamle industri- og fabrikkbygningene er renovert og ombygd med kunnskap og respekt for både
historisk verdi og estetikk. Uteområdene er pent opparbeidet, og skulpturene er plassert med omhu,
oftest av kunstnerne selv. Mange av kunstverkene har innslag av inspirasjon fra landskapet, og
komplimenterer omgivelsene i et spennende sa mspill med form, farge, lys og refleksjon.

Figur 35: Foto av renoverte bygg, og kunstverk i skulpturparken.

Arkitektene som har jobbet med galleribygget over Randselva har også latt seg inspirere av
landskapet. I prosjektpresentasjonen beskriver BIG at Kistefoss består av tre landskap:

Det naturlige landskapet med elva, fossen, dalen og skogen.
Det industrielle landskapet med treforedlingsfabrikk, lagerbygg, kraftstasjoner,
dammer og bruer.
Det skulpturelle landskapet med abstrakte objekter plassert i den dramatiske
topografien med stein, vann og vegetasjon.
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Figur 36: Illustrasjon av landskap, hentet fra BIGs prosjektpresentasjon.

Arkitektene har designet et galleribygg som skal fungere som en integrert del av alle de tre
landskapene: en bro over vannet – som gir de besøkende mulighet til å oppleve landskapet fra elva,
et stykke infrastruktur mellom de gamle industrielle byggene og kraftstasjonene, og en skulptur
som spenner over elva, med en fot på hver elvebredd – formet av vann og land.

Bygning/Museum Infrastruktur/Bru Kunst/Skulptur Kunstbroen

Figur 37: Illustrasjon av designkonsept, hentet fra BIGs prosjektpresentasjon.

Figur 38: Foto av modell, hentet fra BIGs prosjektpresentasjon.

Alle tiltak, både i form av bygg og kunstinstallasjoner, går gjennom en lang prosess fra idéfase til
gjennomføring. I denne prosessen jobber Stiftelsen Kistefos-Museet sammen med kunstnere,
arkitekter og ingeniører for å sikre at nye tilskudd til bebyggelsen og skulpturparken har høy
kvalitet. Arbeidet med å holde bygningsmassen i god stand pågår kontinuerlig, og hvert år avdukes
det nye kunstverk som beriker landskapet og opplevelsen av området.
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5.4. Naturmiljø og biologisk mangfold
Det er gjort en vurdering av naturmangfoldet innenfor planområdet, og planforslaget er vurdert i
forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12. Inform asjon om naturmangfoldet er innhentet fra
tilgjengelige offentlige databaser og feltbefaringer gjennomført den 18.06.15 og 18.09.15.
Vurderingen er gjort på bakgrunn av kunnskap om aktuelle forekomster, beskrivelse av planforslag
og faglig skjønn. Dette arbeidet er samlet i vedlegg 4. Se vedlagt rapport for fullstendig utredning
og vurdering. I det følgende gjengis anbefalinger og forslag fra rapporten:

Beiteskogen sørvest i området bør bevares i størst mulig grad. Naturmangfoldet i
skogen er vurdert til å ha regional verdi.
Randselva har stor verdi for vannlevende organismer, blant annet storørret og
elvemusling. Elvemusling er en rødlistet art som Norge har et internasjonalt ansvar for
å ta vare på. Nedslamming er en trusselfaktor, og uheldig erosjon og avrenning må
unngås. Randselva har også en stor betydning for vannfugl. Ved etablering av
konstruksjoner i elva bør det iverksettes avbøtende tiltak for å hindre tilslamming av
elva og andre endringer av leveforholdene til elvemusling.
Randselvas kantvegetasjon med øyer innehar verdifullt naturmangfold og bør bevares
best mulig. Det bør tas særlig hensyn til kantvegetasjonen ved oppføring av
konstruksjoner i kantsoner.
Skråningen nordvest for Kistefos-Museet er en del av kanten på israndsdeltaet på
Eggemoen. Landformen er interessant og vegetasjonen i skråningen er stabiliserende
og reduserer faren for utglidning av masser. En eventuell turveg i nedre del av
skråningen vil kunne føre til utglidninger. Tiltak i denne skråningen krever geoteknisk
kompetanse.
Ved montering og valg av materialer til tiltak anbefales det at teknikker og metoder
gjennomgås for å sikre at de er miljøforsvarlige.
Lokalisering av nye prosjekter må vurderes slik at de gir minst mulig skade på
naturmangfoldet. Det bør derfor tidlig i prosessen vurderes hvor tiltak kan plasseres.
Det anbefales at forekomster av svartelistede karplanter fjernes årlig. Metode for
fjerning tilpasses arten.
Eiendommen inneholder flere store gamle trær, det anbefales at trærne bevares dersom
dette er mulig.

Figur 39: Foto som viser vegetasjonen i skråningen fra Eggemoplatået til Randselva.
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Figur 40: Kartlagte naturtyper.

Anbefalinger og forslag fra naturmangfoldrapporten er i stor grad innarbeidet i planforslaget. Krav
til særegne driftsmetoder for landbruksarealet hvor det i dag er beiteskog er knyttet til
driftskonsesjonen som er styrt av jordloven, ikke plan- og bygningsloven. Detaljplanen angir derfor
ikke restriksjoner eller rammer på dette området utover at det avsettes til landbruksareal.
Høyspenttraseen som krysser Randselva sør for Tresliperiet går gjennom området hvor naturtypen
kantvegetasjon er kartlagt på øyene. Av sikkerh et- og beredskapshensyn settes det ikke krav som
hindrer at kraftselskapet kan fjerne vegetasjon under kraftlinja. Videre er det i forbindelse med
etableringen av galleribygg over elva viktig å sikre visuelle siktlinjer mellom galleriet og området
rundt Tresliperiet. I en helhetsvurdering vektes disse hensynene tynge enn bevaring av naturmiljøet
på øyene.

I forbindelse med planleggingen av galleribygget har Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
foretatt kartlegging av elvemusling fra utløpet nedenfor demningen til et stykke sør for de planlagte
brofestene. Det er gjort funn av voksne individer, og av muslinglarver i ørretyngel. Dammen på
oversiden av kraftverket fungerer som sedimentsperre, og det er derfor lite transport av sedimenter
nedstrøms anlegget. En vurderer at sedimentering forårsaket av etablering av midlertidige søyler
ved kunstbrua vil være beskjeden og forsvinne raskt. Etableringen av adkomstveg kan påvirke
elvemusling som står i randsonen av den planlagte fyllingen. Individene bør flyttes, og dette
arbeidet utføres i samråd med NIVA og fylkesmannen i Oppland. Det finnes lokasjoner med egnet
bunnsubstrat innenfor kartleggingsområdet. Se ve dlagt kartleggingsrapport for mer informasjon.

I bestemmelsene settes det krav til iverksetting av avbøtende tiltak ved anleggsarbeid som medfører
fare for oppvirvling av slam og transport av finstoff i elva. Avbøtende tiltak skal tilpasses
byggeprosjekt slik at det på best mulig måte sikres at elvemusling og ørret ikke skades. Det er også
satt krav til at ørreten sikres fri gang i gytetida. Ved tiltak i eller inntil elva skal det foretas
vannlinjeberegninger og gjøres vurderinger av fare for oppstuving og endringer i
strømningsforhold.
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5.5. Landbruk og skogbruk
I kommunenes arealressurskart er
skogen mellom Randselva og
E ggemoplatået registrert med høy
b onitet. Det er også markert at den øvre
delen av skråningen består av lettbrukt
dyrkbar jord. Ettersom skråningen er
svært bratt vil det være vanskelig å
u tnytte potensialet både i forhold til
landbruk og skogbruk. Vegetasjonen
h older grusmassene på plass, og bør i
størst mulig grad få stå i ro.

V egetasjonen ute på øyene i elva er
r egistrert med lav bonitet, og er
v anskelig tilgjengelige. De har ingen
v erdi i skogbrukssammenheng.

D en åpne beitemarka øst for Randelva
er registrert som fulldyrka mark, og
omtrent halvparten av beiteskogen som
er vurdert å være en viktig naturtype er
m arkert som lettbrukt dyrkbar jord.
H ensynet til naturmangfoldet tilsier at
skogen bør fortsette å være beiteskog,
m en detaljplanen kan ikke benyttes som
h jemmelsgrunnlag fo r å pålegge
grunneier særegne driftskrav.

D et tilrettelegges ikke for spesielle
t iltak i området som reguleres til
landbruksformål, utover at det kan bli
aktuelt å opparbeide en turveg.
U tplassering av kunst i beiteområdet
skal gjøres på beitedyras premisser. Det
er allerede plassert skulpturer her, og
h ittil er det ikke registrert
k onfliktsituasjoner.

Figur 41: Arealressurskart. Rød skravur markerer dyrkbar jord.

Figur 42: Free to Frolic, Phillip King 2015

Langs jernbanen, i området hvor Statens vegvesen har regulert ny E16 og omlegging av
Kistefossveien, er det registrert skog av høy bonitet. Skogbeltet er smalt og delt av jernbanesporet.
Det blir enda mer fragmentert når det nye samferdselsanlegget realiseres. Området har ingen verdi i
skogbrukssammenheng.
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5.6. Barn og unges interesser
Kistefos-Museet har etterhvert etablert seg til å bli et populært utfartsmål for barnefamilier, både fra
de nærliggende boligområdene på Jevnaker, og fra Hadeland, Ringerike og Bærum. Ved Kafé
Consulen er det anlagt en spennende lekeplass so m gir utfordringer for både små og store barn. Den
er plassert slik at de voksne har god oversikt fra kafébordene, og det er kort veg til servicebygg med
toalett. I sommersesongen tas også de store gressplenene i bruk til utflukter med pledd og
piknikkurv. I skulpturparken er det god plass til lek og utfoldelse i et trygt og bilfritt miljø. Mange
av skulpturene i parken inviterer til lek og fysisk utfoldelse, og gir barna en morsom innfallsport til
opplevelser av og med kunst.

Figur 43: Skulpturer som inviterer til lek og utfoldelse. Lekeplass ved Kafé Consulen.

5.7. Friluftsinteresser
Samsmovegen, Bergerfossvegen, Kistefossvegen og grusvegene og bruene internt på området
forbinder turvegruter på øst- og vestsiden av Randselva. De brukes av lokalbefolkningen både
sommer og vinter. Det foreligger ingen planer om å gjerde inn skulpturparken, og planforslaget
legger ikke til rette for endringer i dagens bruk av området som del av korte og lange tursløyfer i
nærområdet rundt tettstedsbebyggelsen i Jevnaker. Det foregår en del fiske i Randselva. Store deler
av den vestre elvebredden er i dag lite fremkommelig. Vestbredden vil bli lettere tilgjengelig når
galleribygg med adkomst er etablert.
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Figur 44: Tursløyfer i form av gang- og sykkelveger, stier og traktorveger. Planområdet er markert med blå strek.

5.8. Universell utforming
Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, at prinsippet om universell utforming
skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette skal sikre at også
de som har nedsatt funksjonsevne skal ha likeverdige muligheter til samfunnsdeltagelse. Kistefos-
Museet planlegger videreutvikling av sine anlegg med utgangspunkt i at bygninger og
utomhusområder skal være tilgjengelige for allmennheten, og så lang det lar seg gjøre utformes slik
at de kan benyttes av alle brukergrupper.

Ved planlegging av nye bygg er universell utforming en selvfølge. Det er mer utfordrende å tilpasse
gamle industribygg til ny bruk som galleri- og museumsbygg, og tilrettelegge dem slik at alle kan
komme seg inn og ta seg frem i bygningene. Løsninger som trappeheiser, og ramper er allerede tatt
i bruk. Det er også avsatt egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede inne på området, slik at
det skal være kort avstand til attraksjoner og fasiliteter.

I arbeidet med det nye galleribygget over Randselva har Rådet for funksjonshemmede i Jevnaker
vært dirkete involvert i planleggingsfasen. Stiftels en Kistefos-Museet legger vekt på at deres bygg
og anlegg skal være tilgjengelige for alle.
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Figur 45: Tilretteleggingstiltak, Kunsthallen og Kafé Consulen.

5.9. Samferdselsanlegg/ trafikk
Kistefoss har adkomst fra begge sider av Randselva. Internt på området er det ikke åpent for trafikk,
med unntak av kjøring til P-plass reservert for bevegelseshemmede, samt kjøring som er nødvendig
for driften av anleggene. Dette inkluderer beredskapsbiler som må sikres fremkommelighet ved
utrykning. Ettersom gjennomkjøring ikke er tillat må vegene og parkeringsplassene både i nord og
sør fungere som fullverdige adkomster og innfallsporter til Kistefos-Museet.

Figur 46: Foto ved P-plass for bevegelseshemmede i nord, og porten og brua ved P-plass i sør.

Besøkstallet i 2016-sesongen lå som nevnt på 46 000. Dette var flere enn forventet, og en antar at
bakgrunnen for at tallet ble såpass stort er popular iteten til årets nyavduking i skulpturparken. (Se
fig. 35 og 43). Antallet besøk varierte fra 3800 i åpningsuka i mai, til ca. 1000 pr. uke i
månedsskiftet september/oktober. I juni og august lå besøkstallet på 2000-2500 pr. uke. Juli var
toppmåned med et gjennomsnittlig ukebesøk på 3350. Da var aktiviteten ganske jevnt fordelt
ettersom juli er ferietid. De øvrige ukene var det mer påtrykk i helgene.

En tar høyde for at besøkstallet vil øke når kunstbrua avdukes i 2019. Innen den tid vil det høyst
sannsynlig innføres et system for innkreving av inngangspenger. Dette vil påvirke besøkstallet, og
Stiftelsen Kistefos-Museet jobber ut fra forventet antall på 50 000 besøkende i 2019-sesongen. Det
er ikke avklart hvordan inngangspengene skal tas inn. Det kan bli aktuelt å etablere funksjoner for
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betaling ved parkeringsplassene. Turvegforbindels en gjennom området skal opprettholdes slik at
turgåere kan passers gjennom anlegget, og fiskere kan komme ned til elva uten å løse billett.

Som grunnlag for beregning av parkeringsbehov tas det utgangspunkt i toppukene i juli. Den
forventede økningen tilsier at besøkstallet kan bli liggende på omkring 3650 pr. uke. De aller fleste
besøkende kommer med bil eller turbuss. I bilene som parkerer er det oftest minst 2 personer, og
gjerne både 3 og 4. For beregning av kapasitetsbehov tar en høyde for at det er 2,5 besøkende pr.
bil. Turbussene har gjerne 30-40 passasjerer. Antall busser per uke er varierende, men som
beregningsgrunnlag tar en høyde for 7 busser pr. uke i juli.

Hvis fordelingen mellom de to adkomstrutene fortsatt blir slik at 60 % kommer fra fylkesveg 241,
vil det i juli 2019 være behov for parkeringsdekning for ca. 75 biler pr. dag på parkeringsplassen
ved administrasjonsbygget, og 120 biler ved de to parkeringsplassene øst for Randselva. For å sikre
at det er avsatt nok plass til parkering er det utarbeidet skisser for oppmerking og utvidelse av
dagens parkeringsplasser nord og sør for Randselva. (Figur 47 og 48). Det er også utarbeidet en
skisse for mulig utnyttelse av planlagt parkeringsplass i felt SPA1, øst for jernbanelinja. (Figur 49).

Figur 47: Parkering ved administrasjonsbygget. 146 parkeringsplasser. 3 oppstillingsplasser for buss.

Ved administrasjonsbygget kan en med etablering av støttemurer enkelt utvide dagens
parkeringsplass til å romme minst 146 oppstillingsplasser for biler og 3 oppstillingsplasser for
busser. Det vil si at parkeringsplassen vil kunne tåle en dobling av det forventede besøkstallet.
Parkeringsområdet er utformet og dimensjonert slik at busser kan slippe passasjerer trygt av og på,
og kjøre ut igjen fra anlegget uten å rygge. Det gjelder også for parkeringsplassen som en ønsker å
etablere øst for jernbanen. Her viser for øvrig skisseforslaget en parkeringskapasitet på 78 plasser.
Med en liten utvidelse og etablering av støttemur ka n kapasiteten på dagens parkeringsplass nede
ved elva økes til 110 plasser. Sammenlagt kapasitet sør for elva kan dermed bli på 188 plasser
dersom parkeringsplassen i felt SPA1 etableres. Det gir rom for 70 % større økning enn forventet.
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Figur 48: Parkering og snuplass for buss, SPA1. 78 parkeringsplasser. 1 oppstillingsplass for buss.

Figur 49: Parkering på østsiden av Randselva. 110 parkeringsplasser.
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Den nye adkomstvegen fra fylkesveg 241 skal fungere som anleggsveg under byggingen av
Randselva bru. Vegen prosjekteres og opparbeides av Statens vegvesen, og skal være atkomstveg
til Kistefos-Museet. (Jf. bestemmelser til plan 0605_388 og 389, punkt 3.2.5). Vegvesenet har
påpekt at den nye adkomstvegen vil bli bratt, og at det kan bli utfordrende å ta seg frem ved særlig
glatte forhold på vinterstid. Ettersom Kistefos-Museet kun er åpent i sommersesongen vil dette
være uproblematisk for tiltak som hjemles i detaljplanen for Kistefoss.

For å sikre at turbusser kan møtes på en sikker måte langs den nye adkomstvegen bør det etableres
minst en møteplass med oversiktlig plassering. Ak tuelle lokasjoner ligger utenfor planområdet til
detaljplanen for Kistefoss, men innenfor areal avsatt til annet vegformål i Statens vegvesens plan.
Etablering er sikret i rekkefølgebestemmelsene til detaljplanen for Kistefoss, og kan løses gjennom
byggesøknad til Ringerike kommune, etter avtale med grunneier og Statens vegvesen.

Den ønskede etableringen av parkeringsplass og sn uplass for buss i felt SPA1 skal ikke iverksettes
før Vegvesenet har ferdigstilt Randselva bru. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene. Delen av
E16-planen som overlapper med detaljplanen for Kistefoss er videreført. Det er kun gjort små
justeringer ved ønsket lokasjon for parkering- og snuplass, og på flata ved eksisterende parkering.

Randselva bru skal brøytesikres iht. krav knytte t til etablering og drift av hovedvegnett. Dersom det
vurderes som nødvendig kan parkeringsplass i felt SPA1 stenges med bom om vinteren for å gi
ytterligere sikring mot eventuelle skader som følge av snøbrøyting. En slik stenging vil også
eliminere fare for skader som følge av snøbrøyting langs jernbanesporet. Avklaringer med hensyn
til sikringsbehov gjøres med Statens vegvesen og Jernbaneverket i forbindelse med byggesøknad
når parkeringsplassen skal etableres.

I dag er det Samsmoveien som er hovedadkomsten til den nordre parkeringsplassen. For å øke
trafikksikkerheten for myke trafikanter reguleres det inn et fortau langs vegen. Fortauet skal
opparbeides innen åpningen av galleribygget som planlegges ferdigstilt i 2019.

Figur 50: Planlagt vegprofil med fortau langs Samsmoveien.

Bergerfossvegen ligger langs elva, og det er nærliggende å se på muligheten for å lede trafikken inn
derfra. Bergerfossvegen er smal og bør utbedres ette rsom den ikke er dimensjonert for stort påtrykk
og mye trafikk. Det er også aktuelt å innarbeide elementer som gir en forsmak på det som skjer i
museums- og skulpturparkområdet. Bergerfossvegen ligger utenfor plangrensen og fremtidige tiltak
utredes derfor ikke i dette planarbeidet. Kistef os-Museet samarbeider med Jevnaker kommune om
løsninger for planlegging og finansiering.
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5.10. Samfunnsberedskap
I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen er det gjennomført en risiko- og
sårbarhetsanalyse. Analysen er presentert i vedlegg 3. ROS-analysen har identifisert 23 relevante
hendelser, hvorav 18 utgjør lav/akseptabel risiko (g rønne felt), 4 utgjør en middels risiko (gule felt)
og 2 utgjør en høy/uakseptabel risiko (røde felt). Tabellen under gir en oversikt over disse.

Tema: Risikovurdering:
Masseutglidning Sannsynlig + kritisk
Radon Meget sannsynlig + kritisk
Flomfare Sannsynlig + en viss fare
Påvirkning fra elektromagnetisk felt ved el.linjer Meget sannsynlig + ufarlig
Utilstrekkelig brannvannforsyning Mindre sannsynlig + kritisk
Fare i tilknytning til regulerte vannmagasiner Sannsynlig + en viss fare
Snøskred Lite sannsynlig + en viss fare
Overvannsproblematikk Lite sannsynlig + ufarlig
Hendelser på veg Mindre sannsynlig + en viss fare
Hendelser på bane Mindre sannsynlig + en viss fare
Utslipp av giftige gasser/væsker Lite sannsynlig + ufarlig
Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Lite sannsynlig + ufarlig
Bortfall av elektrisitet Sannsynlig + ufarlig
Bortfall av teletjenester Lite sannsynlig + ufarlig
Bortfall av vannforsyning Mindre sannsynlig + ufarlig
Bortfall av renovasjon/spillvann Mindre sannsynlig + ufarlig
Klatrefare i høyspentmaster Lite sannsynlig + en viss fare
Fare ved transport til skole/barnehage Mindre sannsynlig + en viss fare
Fare ved transport til nærmiljøanlegg Mindre sannsynlig + en viss fare
Fare ved transport til forretning etc. Mindre sannsynlig + en viss fare
Fare ved transport til busstopp Mindre sannsynlig + en viss fare
Kun en mulig adkomstrute for brannbil Mindre sannsynlig + en viss fare
Fare ved naturlige terrengformasjoner (f.eks. stup) Lite sannsynlig + kritisk
Fare for sabotasje og terrorhandlinger. Lite sannsynlig + kritisk

I det følgende redegjøres det kort for bakgrunnen for risikovurderingen, samt avbøtende tiltak for
forhold og uønskede hendelser. Se ROS-analysen for nærmere utredning.

5.10.1 Naturgitte forhold
Dersom vegetasjonen i den bratte skråningen opp mo t Eggemoplatået fjernes kan det ikke utelukkes
at snøskred kan forekomme ved stort snøfall kombinert med værforhold som gir ustabil struktur i
snøen. Vegetasjonen holder også løsmassene på plass, og fjerning av vegetasjon i grusskråningen er
forbundet med fare for masseutglidning. Avbøtende tilta k: Hensynssone for ras- og skredfare er lagt
inn i detaljplanen. Reguleringsbestemmelsene sikrer at tiltak i rasutsatt område ikke tillates før det
foreligger fagkyndig geoteknisk rapport med fa revurdering som dokumenterer at de til enhver tid
gjeldende forskrifter ivaretas. Vurderinger og avbøtende tiltak skal fremgå i byggesøknad. For
øvrig anbefales det at en beholder så mye vegetasjon som mulig i den bratte skråningen.

Randselva er regulert, og vannstanden er forholds vis forutsigbar. Likevel kan flom forekomme.
Avbøtende tiltak: Hensynssone for flomfare er la gt inn i detaljplanen. Flomsonenivået er satt med
bakgrunn i nye registreringer utført av Norconsult høsten 2016, og vannstand- og
vannføringsregistreinger fra flere år tilbake. Videre er det satt krav til at det ved prosjektering og
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etablering av bygg- og anlegg i eller ved Randselva skal vises spesiell aktsomhet for flomfare.
Vurderinger og avbøtende tiltak skal fremgå i byggesøknad.

I forbindelse med planleggingen av galleribygg over Randselva og fremføring av adkomstveg til
bygget, er det utført geoteknisk undersøkelse av grusskråningen. Det er også utarbeidet en flom- og
vannlinjeberegning for å avdekke om de planlagte tiltakene vil medføre fare for oppstuving og
endringer i strømningsforhold. Se vedlagte rappor ter for mer informasjon om vurderinger knyttet til
disse byggetiltakene.

Hendelser med kraftig nedbør og medfølgende utfordringer med oversvømmelser skjer hyppigere
enn før. Det er derfor viktig å ta stilling til løsninger for overvannshåndtering. Ved Kistefoss er det
store parkarealer med grusveger, gressflater og annen kultivert vegetasjon. Videre er det mye
beitemark og naturmark innenfor planområdet. Kun en liten andel av området er bebygd, og denne
situasjonen vil ikke endre seg. Regnvann og smeltevann håndteres effektivt og trygt ved at det ledes
mot naturmark eller parkarealer. Her fordrøyes det på veg mot Randselva. Det skal ikke foregå
aktiviteter som tilsier at det er fare for forurensing av overvannet. Jordsmonnet har god
infiltrasjons- og renseevne fordi det inneholder en del sand og grus. Avbøtende tiltak: Det er ikke
nødvendig å iverksette spesielle avbøtende tiltak, men bestemmelsene angir likevel at det skaltas
særlig hensyn til vegetasjon i en seks meters buffersone langs Randselva. (Se kartvedlegg som
viser kantsoner langs Randselva).

Kistefoss ligger i en sone hvor en skal være spesielt aktsom med hensyn til radon. Med dagens
regelverk, og kunnskap om byggetekniske tiltak som radonsperrer, ventilering mv. anses fare
forbundet med radoneksponering i nybygg å være kraftig redusert. Avklaringer med hensyn til
behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling jf. plan- og
bygningslovens § 29-5 og teknisk forskrift (TEK10) § 8-33.

5.10.2 Infrastruktur
Risiko forbundet med uhell på veg innenfor og rundt planområdet vurderes som lav. Risiko
forbundet med uhell på jernbane vurderes også som lav. Ettersom det tilrettelegges for etablering av
parkering og snuplass ved jernbanelinja øst for elva, bør sikringsbehov avklares med
Jernbaneverket før planene realiseres. Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.

Det kan ikke utelukkes at utslipp av eksplosjonsfarlige og brennbare gasser/væsker kan forekomme
ved Hadeland og Ringerike Avfallsselskaps biogassanlegg på Trollmyra, eller ved bensinstasjonen
på Samsmoen. Det er strenge sikkerhetskrav ve d anleggene, og sannsynligheten for uhell inntreffer
vurderes som liten. Dersom uhell skulle forekomme ligger Kistefoss godt skjermet nede i dalen, i
god avstand til utslippskildene. Avbøtende tiltak er ikke nødvendig som følge av lav risiko.

Bortfall av tekniske tjenester vil skape noe ulempe, men ikke spesielt farlige konsekvenser.

Det går to 22 kV luftstrekk gjennom området i fell es trasé. Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelige
avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og materielle verdier, jf. forskrift om
elektriske forsyningsanlegg. Avbøtende tiltak: Faresone for høyspentanlegg er lagt inn i
detaljplanen. Det er satt krav til at nettleverandør skal godkjenne eventuelle tiltak innenfor
faresonen.

Fare forbundet med bruk av trafikknettet, og da særlig problematikk knyttet til myke trafikanter og
biltrafikk, er mest aktuell for delen av boligområdet på Samsmoen som er tatt med i planområdet.
Selv om det ikke er registrert ulykker kan det ikke utelukkes at uhell kan skje på strekningen hvor
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det ikke er anlagt gangveg eller fortau. Det er lav fartsgrense på Samsmoveien, og kommunen har
etablert fartsdempere for å sikre at fartsgrens en overholdes. Det er regulert inn fortau langs
Samsmoveien på delen som ligger innenfor pla nområdet. Rekkefølgekrav sikrer at fortauet
opparbeides før det gis brukstillatelse til den nye galleribygget.

Langs Kistefossveien bør det anlegges møteplass fo r buss ettersom vegen er smal. Møteplassen bør
ligge et stykke øst for planområdet, og den er de rfor ikke vist på plankartet. Etableringen løses
gjennom byggesaksbehandling i Ringerike kommune. Møteplassen blir liggende innenfor areal som
Statens vegvesen har regulert til annen veggrunn i sin plan for ny adkomstveg. Opparbeidelsen er
sikret gjennom rekkefølgebestemmelse.

Det sentrale museumsområdet har brannvannforsyning, og det er tilgang til området fra både
Samsmoveien og Bergerfossvegen. På østsiden av elva er det tilgang fra Kistefossveien. Statens
vegvesen legger om og oppgraderer denne vegen til bedre standard i forbindelse med etablering av
ny E16. Ved oppføring av bebyggelse i stor avstand til pumpehuset må tilstrekkelig
brannvannforsyning og tilgang for slukkemannskap si kres. Dette ivaretas gjennom prosjektering og
byggesaksbehandling av det enkelte tiltak.

5.10.3 Tidligere bruk
Treforedlingsprosessene som ble benyttet da fabrikkbyggene var i drift involverte ikke bruk av
giftige stoffer. En er ikke kjent med at det har pågått annen aktivitet innenfor planområdet som
tilsier at det kan være fare for forurensning i grunnen.

5.10.4 Omgivelser
Det er tidvis sterk vannføring i vannbassengene so m dannes i forkant av damanleggene inne på
området, og det kan ikke utelukkes at fallulykker kan forekomme. Den anses likevel som mindre
sannsynlig ettersom damanleggene er godt sikret med rekkverk, gjerder og tydelig skilting.
Avbøtende tiltak: Planen angir ikke krav til si kring ved damanleggene ved kraftverkene. Dette
ivaretas gjennom driftskonsesjonen som gis av Norges vassdrags- og energidirektorat.

5.10.5 Ulovlig virksomhet
Det anses ikke som særlig sannsynlig at Kistefos-Museet eller omkringliggende bygg og anlegg
utpeker seg som mål for sabotasje og/eller terrorhandlinger. Unntak fra normal situasjon kan
forekomme under sesongåpningen, da det ofte er en rekke offentlig personer til stede.
Sannsynligheten for at terrorhandlinger kan skje er fortsatt liten, men kan ikke utelukkes.
Eventuelle konsekvenser av en slik hendelse kan være kritiske. Avbøtende tiltak vurderes ikke som
nødvendig som følge av lav risiko.

5.10.6 Oppsummering
De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan på virkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan gjøres akseptabel. Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget
ivaretatt gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Det er
dermed ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte bruken.
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5.11. Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser
Oppgraderingen og tilretteleggingen som Kistefos-Museet og Jevnaker kommune ønsker å
gjennomføre på Bergerfossvegen hjemles som tidligere nevnt ikke i denne detaljplanen.
Fremgangsmåte, ansvarsfordeling og fremdrift i dette arbeidet blir en sak som Kistefos-Museet og
Jevnaker kommune vil jobbe med både underveis i planprosessen, og etter at detaljplanen er
vedtatt.

Jevnaker kommune og Kistefos-Museet vil inngå en utbyggingsavtale hvor forhold knyttet til
etablering av fortau langs Samsmoveien avklares. Utover dette foreligger det så langt en kan se ikke
forhold som bør ivaretas gjennom utbyggingsavtale.

6. FORSLAGSSTILLERS VU RDERIN G
Detaljplanen for Kistefoss skal være et forutsigbart og effektivt styringsverktøy i det pågående
arbeidet med utvikling av Kistefos-Museet og skulpturparken. Bevaring og renovering av de gamle
anleggene har vært og vil fortsette å være svært viktig for Stiftelsen Kistefos-Museet. Anleggene
slik de fremstår i dag vitner om at Stiftelsen har kunnskap og evner til å utvikle nye og spennende
attraksjoner i samspill med den gamle industribebyggelsen. Det er svært sannsynlig at bygningene
ikke hadde eksistert i dag uten engasjementet og i nnsatsen de har lagt ned. Stiftelsen har gjennom
målrettet arbeid gjennom 20 år har bevist at de er godt rustet til å ivareta både den historiske arven
og andre viktige samfunnsverdier i tilknytning til museums- og skulpturparkanleggene.

I denne planbeskrivelsen er det redegjort for planforslagets påvirkning på viktige miljø- og
samfunnshensyn som naturmangfold, kulturminner, landskap, teknisk infrastruktur,
samfunnsberedskap mv. Ved etablering av tiltak innenfor rammene som er angitt i planforslaget
kan en ikke se at videreutvikling av Kistefos-Museet vil ha negative konsekvenser for omgivelsene.
Områdene som planlegges istandsatt vil være en berikelse for museet gjester og lokalbefolkningen.
Videre er Kistefos-Museets ønsker og mål for fremtiden i samsvar med Jevnaker kommune og
Ringerike kommunes målsettinger for omdømmebygging og verdiskaping i Ringeriksregionen.

7. VEDLEGG
Vedlegg 1: Detaljplan.
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser.
Vedlegg 3: ROS-analyse.
Vedlegg 4: Fagrapport for naturtyperegisteringer.
Vedlegg 5: Geoteknisk rapport. (Norconsult).
Vedlegg 6: Flom- og vannlinjeberegning (Norconsult).
Vedlegg 7: Kartleggingsrapport av elvemusling. (NIVA).
Vedlegg 8: Geometritegninger av adkomstveg til galleribygg. (Norconsult).
Vedlegg 9: Temakart for kantsoner langs Randselva.
Vedlegg 10: Merknadssammendrag med kommentarer.
Vedlegg 11: Merknader.
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8. KILDER
Jevnaker kommunes nettsider: http://www.jevnaker.kommune.no
Ringerike kommunes nettsider: http:/www.ringerike.kommune.no
Vegvesenets prosjektside for E16 Nymoen-Olum: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker
Nasjonal vegdatabank (NVDB): https://www.vegvesen.no/vegkart/
Bilder av veger er hentet fra Google.Maps Street View: https://www.google.no/maps
Jernbaneverkets nettsider: http://www.jernbaneverket.no
Kulturminnesøk, Riksantikvaren: http://www.kulturminnesok.no
Kulturminnedatabasen Askeladden: https://askeladden.ra.no
Norges geologiske undersøkelse, NGU: http://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn
Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO – Kilden: http://kilden.skogoglandskap.no
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE: http://www.nve.no
Kistefos-Museets nettsider: http://www.kistefos.museum.no
BIG, Bjarke Ingels Groups nettsider: http://www.BIG.dk
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1. Innledning
Stiftelsen Kistefos-Museet jobbe r med detaljregulering av Kistef oss, for å tilrettelegge for
utvidelse av museums- og skulpturparkområder me d tilhørende infrastruktur. Planen skal være
et forutsigbart og effektivt styringsverktøy ve d saksbehandling av fremtidige tiltak innenfor
området.I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og
sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging:

" … Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, elle r selv foreta slik analyse. Analysen skal vise
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko
eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6 …"

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det kan oppstå skader,
ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med
arealplanlegging defineres som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og
konsekvensen av denne hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge
eller planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst
risiko. Hendelser som har liten sannsynlighe t og små konsekvenser gir liten risiko.
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Figur 1: Ortofoto over området. Plangrense markert med blå linje. Kommune- og fylkesgrense med fiolett linje.
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2. Metode

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i følgende graderingskriterier:

Gradering av sannsynlighet:
o Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
o Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
o Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/e ller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:
o Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp

til 100 000kr
o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr.
o Farlig: Opptil fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. Økonomiske

konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.
o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

Ufarlig
(1)

En viss fare
(2)

Kritisk
(3)

Farlig
(4)

Katastrofalt
(5)

Meget sannsynlig (4)

Sannsynlig (3)

Mindre sannsynlig (2)

Lite sannsynlig (1)

Akseptabel risiko.

Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.

Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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3. Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold og uønsket hendelse Nei Sannsynlighet Konsekvens Risiko
Naturgitte forhold

1 Er området utsatt for snø- eller
steinskred?

Lite sannsynlig
(1)

En viss fare
(2)

2 Er det fare for utglidning (er
området geoteknisk ustabilt)?

Sannsynlig
(3)

Kritisk
(3)

3 Er området utsatt for flom i
innsjø/vann? X

4 Er området utsatt for flom i
elv/bekk, herunder lukket bekk?

Sannsynlig
(3)

En viss fare
(2)

5 Er området utsatt for utfordringer
knyttet til overvann ved store
nedbørshendelser?

Lite sannsynlig
(1)

Ufarlig
(1)

6 Er det radon i grunnen? Meget
sannsynlig (4)

Kritisk
(3)

7 Er området vindutsatt? X
8 Er området nedbørutsatt? X

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer,
utgjøre en risiko for området?

9 - Hendelser på veg Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare
(2)

10 - Hendelser på jernbane Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare
(2)

11 - Hendelser på innsjø/vann/elv X
12 - Hendelser i luften X

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?

13 - Utslipp av giftige gasser/væsker Lite sannsynlig
(1)

Ufarlig (1)

14 - Utslipp av
eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker

Lite sannsynlig
(1)

Ufarlig (1)

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området:
15 - Elektrisitet Sannsynlig

(3)
Ufarlig (1)

16 - Teletjenester Lite sannsynlig
(1)

Ufarlig (1)

17 - Vannforsyning Mindre
sannsynlig (2)

Ufarlig (1)

18 - Renovasjon/spillvann Mindre
sannsynlig (2)

Ufarlig (1)

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
19 - Påvirkes området av magnetisk

felt fra el.linjer?
Meget

sannsynlig (4)
Ufarlig (1)

20 - Er det spesiell klatrefare i
forbindelse med master?

Lite sannsynlig
(1)

En viss fare
(2)
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Emne Forhold og uønsket hendelse Nei Sannsynlighet Konsekvens Risiko
Forts. Infrastruktur

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og
kjørende innenfor området:

21 - Til skole/barnehage? Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare
(2)

22 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare
(2)

23 - Til forretning etc.? Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare
(2)

24 - Til busstopp? Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare
(2)

Brannberedskap
25 - Omfatter området spesielt farlige

anlegg?
X

26 - Har området utilstrekkelig
brannvannforsyning (mengde og
trykk)?

Mindre
sannsynlig (2)

Kritisk (3)

27 - Har området bare en mulig
atkomstrute for brannbil?

Mindre
sannsynlig (2)

En viss fare
(2)

Tidligere bruk
Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter?

28 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg X

29 - Mekanisk verksted X
30 - Galvaniseringsverksted X
31 - Impregneringsverk X
32 - Avfallshåndtering/deponi X
33 - Gjentatte rivingsarbeider/

rehabilitering av bygninger fra
1950 -1980

X

34 - Gruver: åpne sjakter, steintipper
etc. X

35 - Militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc. X

Omgivelser
36 Er det regulerte vannmagasiner i

nærheten, med spesiell fare for
f.eks. usikker is?

Sannsynlig (3) En viss fare
(2)

37 Finnes det naturlige
terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

Lite sannsynlig
(1)

Kritisk (3)

Ulovlig virksomhet
Sabotasje og terrorhandlinger

38 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål?

Lite sannsynlig
(1)

Kritisk (3)

39 - Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? X
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Ufarlig
(1)

En viss fare
(2)

Kritisk
(3)

Farlig
(4)

Katastrofalt
(5)

Meget sannsynlig (4) 19 6

Sannsynlig (3) 15 4, 36 2

Mindre sannsynlig (2) 17, 18 9, 10, 21,
22, 23, 24,
27

26

Lite sannsynlig (1) 5, 13, 14, 16 1, 20 37, 38

4. Vurdering
I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for risikovurderingen, samt avbøtende tiltak for
forhold og uønskede hendelser.

4.1. Naturgitte forhold

1. Snø- eller steinskred
Norges geologiske undersøkelsers berggrunnskart viser at fjellet på østsiden av Randselva består av
kambrosilurske bergarter. Sandstein- og leirskiferen ligger i horisontale lag, og det foreligger ingen
registreringer som tilsier at fjellet er ustabilt. Lø ssmassedekket over fjellet er forholdsvis tynt på
denne siden av elva, og det er lite sannsynlig at det vil forekomme snø- eller steinskred som kan
forårsake særlig skade.

Figur 2: Kartutsnitt fra ber ggrunnskart. Kilde: NGU.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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Det antas at det kambrosilurske fjellet møter hardere, metamorfe bergarter ca. 1 km vest for
Kistfoss. (Ca. v/E16). På denne siden av elva er fjellet dekket av et 60-70 meter tykt lag med
løsmasser som ble lagt igjen av isbreen under den siste istiden for ca. 9500 år siden. Kanten på den
store grusforekomsten er svært bratt. Dersom mye av vegetasjonen fjernes i skråningen opp mot
Eggemoplatået kan det medføre fare for snøskred ved stort snøfall i kombinasjon med værforhold
som forårsaker ustabil struktur i snølagene. Sannsynligheten vil være liten ettersom det svært
sjelden kommer store snømengder i lavlandet på Østlandet.

Avbøtende tiltak: Beholde så mye vegetasjon som mulig i den bratte skråningen opp mot
Eggemoplatået. Iverksette stabiliseringstiltak dersom vegetasjon fjernes.

2. Utglidning/Geoteknisk ustabilitet
Skråningen opp mot Eggemoplatået har
r asvinkel for grus- og sand. Vegetasjonen
som står i skråningen holder massene på
p lass. Det er sannsynlig at etablering av
t iltak som krever at vegetasjonen fjernes
v il føre til masseutglidning.

A vbøtende tilta k : Det bør sikres at tiltak
i rasutsatt område ikke tillates før det
foreligger fagkyndig geoteknisk rapport
m ed farevurdering som dokumenterer
at de til enhver tid gjeldende forskrifter
ivaretas. Vurderinger og avbøtende
t iltak bør fremgå i byggesøknad.
F aresone for ras bør vises på plankartet. Figur 3: Skråning mellom Randselva og Eggemoplatået.

4. Flom i elv
Naturlig vannstand i Randsfjorden ligger på nivå 131,5 meter over havet (moh.). Siden 1812 har
fjorden vært regulert for å sikre vann til industrien nedover Randselva. I dag er vannstanden
regulert til nivå 134,5 moh. Randsfjorden tappes ofte til under dette nivået om vinteren. Fjorden har
derfor god kapasitet til å ta imot vannmengdene som kommer med vårløsningen, også ved store
nedbørsmengder. Kraftselskapene og Randsfjorden Grunneierforening har gjennom mange år
foretatt vannstand- og vannføringsregistreinger i fj orden og elva, og en har derfor god oversikt over
dagens-, og forventet situasjon med hensyn til flomfare.

Avbøtende tiltak: Ved prosjektering og etablering av bygg- og kunstinstallasjoner i eller ved
Randselva må det tas hensyn til flomfare. Jevna ker kommune har satt faresonen for flom ved
Nesbakken til 136 moh. dvs. 1,5 meter over det regulerte nivået på 134,5 moh. Demningen ved
inntaket til kraftstasjonen Kistefoss I ligger på nivå 127 moh. og vannstanden ligger normalt på 117
moh. nedenfor anlegget. Vannføringstabell for et vannmerke som er plassert ca. 80 meter nedstrøms
planområdet viser at ved vannføring tilsvarende beregnet 500 års flom i Randselva, blir
vannstanden på ca. 118,4 moh.

Høsten 2016 har Norconsult AS foretatt hydrologiske registeringer og vannlinjeberegninger. På
bakgrunn av nye beregninger og vannstand- og vannføringsregistreinger fra flere år tilbake
anbefales det at faresone for flom plassere s på henholdsvis nivå 118,5 moh. nedstrøms og 128,5
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moh. oppstrøms demmingsanlegget. Nivået på sonen økes til 129,0 moh. mot plangrensa i nord
ettersom terrenget stiger mot Randsfjorden. Det bør sikres at det vedtiltak i flomutsatte områder
vises spesiell aktsomhet for flomfare ved pros jektering og utførelse. Vurderinger og avbøtende
tiltak bør fremgå i byggesøknad.

5. Overvann
Oversvømmelse og utfordringer med bortleding av overflatevann er gjerne knyttet til områder hvor
det er bygningsmasse med store takflater i kombinasjon med store tette flater på bakkeplan. Ved
Kistefoss er det store parkarealer med grusveger, gressflater og annen kultivert vegetasjon. Videre
er det mye beitemark og naturmark innenfor planområdet. Kun en liten andel av området er bebygd,
og denne situasjonen vil ikke endre seg. Regnvann og smeltevann håndteres effektiv og trygg ved at
det ledes mot naturmark eller parkarealer. Her fordrøyes det på veg mot Randselva. Jordsmonnet
har god infiltrasjons- og renseevne fordi det inneholder en del sand og grus.

Avbøtende tiltak: Ikke nødvendig som følge av lav/akseptabel risiko.

6. Radon
N orges geologiske undersøkelse
har utarbeidet et aktsomhetskart
for radon. Av kartet fremgår det
at Kistefoss ligger i et område
hvor en skal ha høy aktsomhet
for radon. Iht. pbl. § 29-5 skal
ethvert bygg oppføres slik at det
oppfyller krav til helse- og
miljø. Dette innebærer at en må
forholde seg til teknisk
forskrifts bestemmelser
angående radon.

TEK § 8-33 Forurensninger,
pkt. 4. Radon: " …
Byg nin g smessi g ut f ørelse skal
sikre at mennesker som
oppholder seg i et byggverk
ikke eksponeres for
radonkonsentrasjoner i
inneluften som kan gi forhøyet
risiko for helseskader … ". Figur 4: Aktsomhetsområder for radon. Kilde: NGU.

Avbøtende tiltak: Med dagens regelverk, og kunns kap om byggetekniske tiltak som radonsperrer,
ventilering mv. anses fare forbundet med radoneksponering i nybygg å være kraftig redusert.
Avklaringer med hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med
byggesaksbehandling, iht. pbl. § 29-5 og TEK § 8-33. Det vurderes derfor ikke som nødvendig å
angi spesielle rammer eller krav i detaljplan eller bestemmelser.
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4.2. Infrastruktur
9. Hendelser på veg
Det kan forekomme uhell på og langs adkomstvegene inn til området. Vegene har lav fartsgrense,
og det er ikke registrert hendelser som tilsier at sannsynligheten er særlig høy. Det kan forekomme
uhell på vegnettet rundt (E16, fv. 241 etc.) som kan gi ringvirkninger med hensyn til
fremkommelighet til Kistefoss. Med tanke på at områ det har adkomst fra begge sider av elva, og at
elva kan krysses internt i området, vil eventuelle hendelser ha begrensede konsekvenser.

Avbøtende tiltak: Ikke nødvendig som følge av lav/akseptabel risiko.

10. Hendelser på bane
Det kan forekomme uhell på jernbanelinja som krysser gjennom planområdet på østsiden av elva.
Det er lite sannsynlig at et slikt uhell vil medføre store skader på eiendom eller mennesker, men
dette kan ikke utelukkes. Særlig dersom det et ableres parkeringsplass og snuplass for buss ved
jernbanelinja.

Avbøtende tiltak: Det anbefales at avklaringer med hensyn til behov for sikringstiltak gjøres i
forbindelse med byggesaksbehandling. Det bør settes krav til at det skalforeligge uttalelse fra
Jernbaneverket før det kan gis rammetillatels e til tiltak jf. pbl § 20-1 ved jernbanelinja.

14. Utslipp av giftige og/eller eksplosjonsfarlige eller brennbare gasser/væsker
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) har et biogassanlegg på Trollmyra. Her brytes
matavfall ned til ulike produkter, blant annet metangass som benyttes som drivstoff til biler.
Metangass er lett antennelig og eksplosiv ved høye konsentrasjoner. HRA er pålagt strenge
sikkerhetskrav, og det er lite sannsynlig at det vil skje uhell. Det samme gjelder for bensinstasjonen
som ligger ved krysset Samsmoveien x E16. Det vil alltid være en viss fare forbundet med lagring
av store mengder drivstoff. Også her er det st renge sikkerhetskrav og sannsynligheten for uhell
vurderes som liten. Dersom det likevel skulle fore komme er avstanden i luftlinje mellom Kistefoss
og anleggene henholdsvis 1400 meter til biogassanle gget, og 800 meter til bensinstasjonen. I tillegg
ligger anleggene oppe på grusmoen, imens Kistefoss ligger nede i dalen langs Randselva. Dersom
et uhell skulle forekomme ved et av anleggene vil det utgjøre liten fare inne på museumsområdet.

Avbøtende tiltak: Ikke nødvendig som følge av lav/akseptabel risiko.

15-18. Bortfall av tekniske tjenester
Det kan forekomme at kraftforsyningen blir brutt. Når dette skjer er det gjerne som følge av trefall
over kraftlinjer eller andre hendelsers knyttet til kraftig uvær. Med ny teknologi med nedgravde
fiberkabler, mobiltelefoner, trådløst nett mv. er det lite sannsynlig at en får totalt bortfall av
teletjenester. Det er også svært sjelden at en har problemer med vannforsyningen, men det kan ikke
utelukkes at uhell kan forekomme, f.eks. ved brud d på ledningsnett som følge av graving. Det
samme gjelder for avløpsnettet. Bortfall av tekniske tjenester er i våre dager sjeldent, og når det
forekommer er det oftest kortvarig. Det oppleves som en ulempe, men har ikke spesielt farlige
konsekvenser.

Avbøtende tiltak: Ikke nødvendig som følge av lav/akseptabel risiko.
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19-20. Fare forbundet med høyspentanlegg
Det går to 22 kV luftstrekk gjennom området i fell es trasé. Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelige
avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og materielle verdier, jf. forskrift om
elektriske forsyningsanlegg.

I følge Statens strålevern er det ikke påvist at det er en sammenheng mellom elektrisk
magnetfeltseksponering og helseskader. Inntil det er utført omfattende forskning anbefaler likevel
helsemyndighetene at en er føre var og sikrer at det ved arealplanlegging ikke legges til rette for
varig opphold i nærheten av høyspentanlegg. For 22 kV linjer angis 15 meter fra ledningen som
avstand for omfang av elektromagnetisk felt.

Høyspentlinjene er montert på høye master av tre, og klatring i disse mastene krever spesialutstyr.
Det anses ikke som sannsynlig at uvedkomne klatrer og skader seg i disse mastene.

Avbøtende tiltak: Ved prosjektering og etablering av bygg- og kunstinstallasjoner må det tas
hensyn til høyspentanlegg. Med utgangspunkt i veile dningsmateriell utgitt av Statens strålevern og
Norges vassdrags- og energidirektorats anbefale s det at faresonen for høyspenningsanlegg plassers
med avstand på 15 meter fra midtfase på HSP-luftstrekk.

21-24. Fare forbundet med bruk av transportnett
Internt på museumsområdet er det lite sannsynlig at det vil forekomme uhell knyttet til bruk av
transportnettet.Her er det kun tillatt med kjøring som er nødvendig for vedlikehold,
varelevering og andre funksjoner knyttet ti l driften av galleri- og museum, samt
kraftstasjonene. Beredskapsbiler har også lov til å kjøre inne på området. Det er med andre ord
svært lite trafikk.

Statens vegvesen skal etablere ny adkomstveg fra fv. 241. Delen av Kistefossveien som ikke lenger
skal brukes som kjøreveg omreguleres til gang- og sykkelveg. Vegen er smal, og selv om den
legges delvis om og oppgraderes vil det fortsatt være utfordringer knyttet til møtende turbusser som
kommer med besøkende til Kistefos-Museet.

Fare forbundet med bruk av trafikknettet, og da særlig problematikk knyttet til myke trafikanter og
biltrafikk, er mest aktuell for delen av boligområdet på Samsmoen som er tatt med i planområdet.
Det er kort veg til gang- og sykkelveg som knytter seg til nettverk som kan benyttes for å komme
trygt frem til skoler- og barnehager, nærmiljøanlegg, sentrum, busstopp mv. Det er lav fartsgrense
på Samsmoveien, og kommunen har etablert fartsdempere for å sikre at fartsgrensen overholdes.
Selv om det ikke er registrert ulykker kan det ikke utelukkes at uhell kan skje på strekningen hvor
det ikke er anlagt gangveg eller fortau.

Avbøtende tiltak: Etablere møteplass for buss langs Kistefossveien. Etablere fortau langs
Samsmoveien.

26-27. Brannberedskap
Det er brannvannforsyning fra pumpehuset som ligger i det sentrale museumsområdet. Kapasiteten
på anlegget dekker museumsområdet slik det fremstår i dag. Ved fremtidig etablering av bygg i stor
avstand til pumpehuset må tilstrekkelig brannvannforsyning sikres.
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Figur 5: Pumpehuset, og bruene innenfor planområdet.

Både Samsmoveien og Bergerfossvegen kan benytt es som adkomstveg ved utrykning på vestsiden
av Randselva. Bruene inne på området har begrensning på tillatt akseltrykk (5 tonn). Dette
medfører at store kjøretøy ikke kan kjøre til "øya" hvor Kunsthallen, formannsboligen,
reparatørboligen og Kistefoss I og II ligger. Utbedringer på den nordre brua planlegges ferdigstilt
våren 2017.

På østsiden av elva er det ikke etablert bebyggelse knyttet til Kistefos-Museet. Adkomsten til
parkeringsplassen går via Kistefossveien. Dagens veg er smal, kurvaturen er stedvis krapp, og
undergangen under jernbanelinja er for lav til at store kjøretøy kan komme til parkeringsplassen.
Ny adkomst er regulert og skal bygges av Statens vegvesen. Når omleggingen er ferdigstilt vil
østsiden av elva være sikret en frem kommelig rute, også for store brannbiler.

Avbøtende tiltak: Sikring av tilstrekkelig brannvannforsyning og tilgang for slukkemannskap
ivaretas gjennom prosjektering, og kommunens behandling av byggesøknad. Det vurderes derfor
ikke som nødvendig å angi spesielle rammer eller krav i detaljplan eller bestemmelser.
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4.3. Tidligere bruk
28-35. Forurensning fra tidligere virksomhet
Treforedlingsprosessene som ble benyttet da fabrikkbyggene var i drift involverte ikke bruk av
giftige stoffer. En er ikke kjent med at det har pågått annen aktivitet innenfor planområdet som
tilsier at det kan være fare for forurensning i grunnen.

4.4. Omgivelser
36. Fare forbundet med regulerte vannmagasiner
Fossestrykene i elva er demmet opp, og det er sterk vannføring i vannbassengene som dannes i
forkant av damanleggene. Dersom noen faller uti vannet når det er høy vannstand i Randselva kan
det gi kritiske konsekvenser. Det kan ikke utelukkes at dette kan skje, og faren øker med økende
antall besøkende til området. Ut fra forholdene på stedet vurderes faren for å være til stede, men
den anses som mindre sannsynlig ettersom damanleggene er godt sikret med rekkverk, gjerder og
tydelig skilting.

Avbøtende tiltak: Sikkerhetstiltak ved damanleggene er i første rekke knyttet opp mot driften av
kraftverkene. Rammer og krav til etablering og vedlikehold av sikringstiltak ivaretas i
driftskonsesjonen som gis av Norges vassdrags- og energidirektorat. Det vurderes derfor ikke som
nødvendig å angi spesielle rammer eller krav i detaljplan eller bestemmelser.

Figur 6: Damanlegg.

37. Fare forbundet med naturlige terrengformasjoner
På østsiden av Randselva er det en liten fjellvegg langs et parti av strandsonen. Området ligger
inneklemt mellom elva og jernbanen, og man må klatre opp en bratt skog- og krattbevokst skråning
for å komme til fjellkanten. Det vurderes som lite sannsynlig at noen tar seg frem og uforvarende
faller utfor kanten.

Avbøtende tiltak: Ikke nødvendig som følge av lav/akseptabel risiko.



Detaljplan for Kistefoss Plan nr. 69 Jevnaker kommune. Plan nr. 0605_406 Ringerike kommune.

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Sist revidert 18.11.2016

Side 15 av 15

15

.

4.5. Ulovlig virksomhet
38-39. Sabotasje og terror
Det anses ikke som særlig sannsynlig at Kistefos-Museet eller omkringliggende bygg og anlegg
utpeker seg som mål for sabotasje og/eller terrorhandlinger. Unntak fra normal situasjon kan
forekomme under sesongåpningen, da det ofte er en rekke offentlig personer til stede.
Sannsynligheten for at terrorhandlinger kan skje er fortsatt liten, men kan ikke utelukkes.
Eventuelle konsekvenser av en slik hendelse kan være kritiske.

Avbøtende tiltak: Ikke nødvendig som følge av lav/akseptabel risiko.

5. Konklusjon og anbefaling
De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan på virkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan gjøres akseptabel. Det er dermed ikke frem kommet risikoforhold som gjør at Kistefoss anses
som uegnet for den planlagte videreutviklinge n av museums- og skulpturparkområdene.

6. Kilder
Jevnaker kommunes nettsider: http://www.jevnaker.kommune.no
Ringerike kommunes nettsider: http:/www.ringerike.kommune.no
Norges geologiske undersøkelse, NGU: http://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn
Norges vassdrags- og energidirektorats hjemmeside: http://www.nve.no/
Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider (NVDB): http://www.vegvesen.no/
Statens stråleverns nettside: http://www.stralevernet.no
Norges vassdrags- og energidirektorats og Statens stråleverns informasjonsbrosjyrer:
"Bolig nær høyspentanlegg" og "Bebyggelse nær høyspentanlegg".
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): http://www.dsb.no
DSBs "Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg".
Randsfjordens Grunneierforenings nettside: http://www.randsfjord.org
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1 Forord

I forbindelse med detaljregulering av Kistefoss er det gjennomført en kartlegging av det biologiske
mangfoldet, heretter omtalt som naturmangfold, innenfor reguleringsgrensen. Rapporten beskriver
områder som er verdifulle for naturmangfoldet, og kan benyttes som grunnlag for å vurdere tiltak i
henhold til naturmangfoldloven. Rapporten er bygd opp i henhold til retningslinjene
naturmangfoldloven kapittel 2.

Høsten 2016 har Norsk institutt for vannforskning (NI VA) foretatt kartlegging av elvemusling og ørret
i Randselva. NIVA har utarbeidet en egen rapport med vurderinger og anbefalinger på grunnlag av
denne kartleggingen.

Tiltakshaver er Stiftelsen Kistefos –Museet. Kont aktperson hos stiftelsen er Tor Ove Hamborg.
Arbeidet med kartlegging av naturm angfoldet på land er utført av COWI AS ved planteviter Kristin
Moldestad og naturforvalter Beate Aase Heidenre ich. Prosjektleder for detaljreguleringen er
landskapsarkitekt Heidi Bergom.

Eventuelle spørsmål til rapporten kan rettes til på mail til Kristin Moldestad: kmo@cowi.no

Oslo
November 2016
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2 Metode

Det er innhentet informasjon fra offentlige databaser , internettsider og feltarbeider. Feltarbeidet ble
utført 18.06.2015 og 18.09.2015 av planteviter Kristin Moldestad, naturforvalter Beate Aase
Heidenreich og feltassistent Halvor Saunes. Det var opphold begge befaringsda gene. Høy vannstand i
Randselva gjorde at det var nødvending med båt for å komme ut på den midtre øya.

Både registreringer og anbefali nger bygger på naturtypeinndeling og verdisetting fra DN-Håndbok 13
(Direktoratet for naturforvaltning) og Norsk rød liste. I tillegg er Artsdatabanken sin Fremmedartsbase
(Internett) benyttet som norm for påvisning av fremm ede eller invasive arter. Vegetasjonstyper er
beskrevet etter Fremstad (1997).

Artsbestemmelser av karplanter er blitt utført i tråd med Lid & Lid (7. utgave 2005).

Temaet naturmangfold er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. I plansammenheng er
det først og fremst viktig å belyse naturmangfol d som har høy verdi. Med begrepet "verdifullt
naturmangfold" menes i denne sa mmenhengen først og fremst sjeldne (rødlistede) naturtyper eller
arter, arter eller naturtyper som Norge har et særlig ansvar for, viktige naturtypelokaliteter, arter som
det er knyttet internasjonale forpliktelser til og områder som potensielt innehar verdifullt
naturmangfold. Andre eksempler på verdifu llt naturmangfold kan være særegne landskap,
vannforekomster eller geologiske forekomster.

Forekomster av vanlige arter i norsk flora og fauna er en del av det lokale "t rivielle" naturmangfoldet
og vil i denne sammenhengen komme la ngt ned på verdiskalaen. Mye av det lokale naturmangfoldet i
området kan bli sterkt påvirket eller få andre livsvilkår som følge av utbygging. Disse endringene
vurderes ikke å påvirke forvaltningsmålene for økosystemer, arter eller naturtyper jf.
naturmangfoldlovens §§ 4-5 og ansees i denne sammenhengen ikke som vesentlige.
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3 Planområdet

3. 1 Beskrivelse av området

Kistefos-Museet ligger ved Kistefoss i Randselva, ca. 3 km nedstrøms fra Randsfj orden, og drøyt 8 km
oppstrøms fra koblingen mot Storelva ved fossen i Hønefoss sentrum. Planområdet ligger i både
Jevnaker og Ringerike kommuner i henhol dsvis Oppland og Buskerud fylke.

Området har adkomst fra E16 og Samsmoveien i nord, og fv.241 og Kistefossveien i sør. Det ligger
parkeringsplasser i enden av vegene , og begge har sprengt kapasite t i høysesongen. Besøkstallet har
steget jevnt gjennom årene, og det må tilrettele gges for flere parkeringsplasser i detaljplanen.

Ved parkeringen i nord passerer man museets administ rasjonsbygg på vei inn i skulpturparken, som er
åpen for publikum hele året. De gamle industribygni ngene som nå huser galleri og museum er bygd på
knauser ved det oppdemmede fossestryket som i sin tid ga kraft til treforedlingen. Skulpturparken har
vokst frem mellom og rundt bygningen e, demningen og bruene. Brua ved utløpet av fossen gir
adkomst til den sørlige parkeringsplassen. Denne ligger inntil et landbruksareal som i hovedsak
benyttes til beite. Kistefossveien skal oppgraderes og delvis legges om i forbindelse med byggingen av
ny E16 gjennom Jevnaker.

Figur 3-1 Beliggenhet.
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3. 2 Tekniske installasjoner og påvirkning
Kistefos-Museet er et industrimuseum, kunsthall og skulpturpark, som ble opprettet i 1996. Det er satt
ut og planlegges flere kunstverk i og rundt museet . Enkelte av kunstverkene er plassert utenfor det
skjøttede parkområdet (Kistefos-museet).

Kistefos Træsliberi ble stiftet i 1889 og i 1890 sa tte tresliperiet i gang produksjonen av tremasse.
Driften fortsatte frem til 1955. Naturen rundt er preg et av driften og det ligger mange rester av
industrivirksomheten på øyene nedenfor by gningene og fossen (Kistefos-museet).

Statens vegvesen prosjekterer en motorvegbr u over Ranselva, sør for Museumsområdet.

Figur 3-2 Historisk fotografi av Kistefos tresliperi. Dato ukjent. Fotografiet viser
at øyene i Randselva hadde en annen form og at store deler av området var ryddet
for vegetasjon. Kilde: Kistefos-museet.

Figur 3-3 Skulptur i Randselva. Foto: 18.06.2015, COWI AS
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4 Resultater

4. 1 Naturgrunnlag

4.1.1 Klima og vegetasjonssone

Planområdet ligger i boreonemoral vegetasjon ssone, overgangsseksjone n (Moen 1998). Sonen
domineres av varmekrevende arter som eik, ask, alm, lind og hassel i solvendte lier med godt
jordsmonn. Bjørk- og gråor eller barskoge r dominerer resten av skoglandskapet.

Figur 4-1 Vegetasjonssoner i Norge. Kistefos –Museet ligger i Boreonemoral vegetasjonssone,
overgangsseksjonen. Kilde: Moen (1998).

Kistefos- Museet
Bn- OC
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4.1.2 Kvartærgeologi

Den bratte skråningen nord for
Kistefos-museet er en del av
kanten på isranddeltaet Eggemoen
som er bygd opp i havet foran en
istunge som lå i Randsfjorden
under isavsmeltingen for ca. 9500
år siden (Wolden 2006).
Skråningen er rundt 70
høydemeter og er et resultat av
Ranselvas graving ned til fast fjell
(Stabbetorp 1999).

Løsmassene i planområdet består
av breelvavsetninger (orange) og
elveavsetninger (gul), med noe
bart fjell/tynt løsmassedekke der
bygningene er plassert (NGU).

Figur 4-2 Løsmassekart over planområdet. Kilde: NGU.

4.1.3 Geologi

Norges geologiske undersøkelsers
berggrunnskart viser at fjellet på
østsiden av Randselva består av
kambrosilurske bergarter. På
vestsiden av elva ligger fjellet
skjult under et 60-70 meter tykt
løsmasselag, men det antas at de
kambrosilurske bergartene møter
hardere, metamorfe bergarter ca.
1 km vest for Kistfoss.

Det foreligger ingen registrerte
geologiske forekomster ved
Kistefos-museet (NGU- geologisk
arv).

Figur 4-3 Berggrunnskart. Kilde: NGU
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4. 2 Natur og vegetasjonstyper

Rundt Kistefos museet består naturen av parkområde r med klipte gressflater, plantefelt, enkeltstående
eldre og yngre trær og noen områder med villnis. Museumsområdet er omkranset av den bratte
isranden ned fra Eggemoendeltaet i nord. Randselva renner gjennom området og en bro krysser elva.
Kantvegetasjonen langs Randselva er intakt med unntak av noe infrastruktur, mindre steinmurer og
rester etter tidligere industri. Kantvegetasjonen b estår i hovedsak av gråor- heggeskog. Vegetasjonen
blir tidvis oversvømt grunnet regulering av vassdraget. Sør i planområdet er det et beite, dette ble i
2005 kartlagt som naturtype beiteskog (Naturbase).

4.2.1 Isranden ved Eggemoendeltaet

Dette området er ikke kategorisert i en egen na turtype, men fordi det er et spesielt naturområde
omtales denne lisiden. Skråningen er en del av kanten på Eggemoenpartiet som er en gammel
israndformasjon. Skråningen er 70 me ter. Skråningen er så bratt at den stedvis er lik rasvinkelen for
grus og sand. Skråningen er bevokst med trær, kratt og markdekke. Enke lte store furutrær vokser her.
Det er noe sig i skråningen og enkelte trær glir ut , trolig på grunn av jordsiget. Skråningen er
kulturpåvirket, trolig både som en følge av industri og beite.

Nederst mot Ranselva og på nedsiden av turstien er det intakt kantvegetasjon, i hovedsak bestående av
vegetasjonstypen gråor- heggeskog. Innerst i vika mo t museet er det et lite parti med tett dekke med
skavgras og noe humle. På oversiden av stien er det varierende trebestand bestående av bjørk, rogn,
hegg, gran, furu, spisslønn og selje. Noe død liggende og stående ved. Enkelte partier med tettere gran
og bjørkeskog ble observert.

Marksjiktet bestod i hovedsak av gressarter med bl ant annet sølvbunke, smyle og blåtopp iblandet
stornesle, bringebær, skogsalat, svinepestrot, orme telg, skogsneller, gaukesyre , sløke. Grov nattfiol og
blåveis ble observert enkelte steder og kan tyde på noe kildekalkpåvirkning, som er et kjent fenomen i
området (Stabbetorp og Erikstad,1999). For øvrig ba r vegetasjonen lite preg av kalkholdig grunn og
kan kategoriseres som grasdominert fattigskog i mo saikk med plantefelt og store gamle furutrær.
Nitrofile arter som bringebær og stornesle ble regist rert der det har vært terrengendringer i nyere tid.
Lenger vest var det et flatere parti med dominan s av einstape. De store sandforekomstene er
potensielle levesteder for jordboende insektarter.

Figur 4-4 Lisiden fra Eggemoen og ned til Randselva er bratt og måler ca. 70 høydemeter. Helningen på
skråningen er svært bratt. Bildet viser et bjørkeparti med grasdominert markdekke. Foto: 18.09.2015, COWI AS.
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4.2.2 Nordre Aslaksrud

Tabell 4-1 Beskrivelse av Nordre Aslaksrud

Lokalitet Nordre Aslaksrud

Hovednaturtype Kulturlandskap

Naturtype D6 Beiteskog

Verdisetting Viktig

Figur 4-5 Beiteskog med dominerende treslag gran, flere døde liggende trær t.v. Bildet t.h. viser beitemarka.

Innledning: Lokaliteten ble registrert den 27.augu st 2005 av Kristina Bjureke og Odd Stabbetorp
(Naturbase). Lokaliteten ble befart på nytt i 2015 forbindelse med deta ljregulering av Kistefos- Museet
av COWI AS ved Kristin Moldestad og Beate Aase Heidenreich

Beliggenhet og naturgrunnlag: Innsjø- og silurbygde ne på Østlandet. Naturb eitemark ved Randselva,
120 m o h. Større areal med naturbeitemark, til dels skogkledd, på "halvøy" ved Randselva, rett sør for
Kistefos museum og fylkesgrensen. Østre del er åpen beitemark, vestre er beiteskog med små
lysåpninger nede ved strandkanten h vor dyrene kan nå ned til vannet.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Beiteskog

Artsmangfold: I 2005 bestod skogen av trær i alle aldre og en del død ved (viktig for biologisk
mangfold). Variert natur gir høyt artsmangfold. Mi ndre areal med knausvegetasjon lengst i nord, og
partier med verdifull flommark.

I 2015 var tresjiktet mer ensartet og i hovedsak beståe nde av gran iblandet noe furu og bjørk. Død ved
både stående og liggende, - se bilder. Bjørk med kj uker og knuskkjuke. Langs el vebredden vokste det
gråor, svartvier og istervier. En del død og døende trær med grener ut i vassdraget.

Marksjiktet bestod av trivielle arter som blant a nnet arve, bekkeblom, bekkekarse, blåbær, blåveis,
einstape, engsoleie, enghumleblom, fugletelg, gr oblad, gaukesyre, hvitveis, hvitkløver, hårfrytle,
lundrapp, korsknapp, legeveronika maiblom, maigull, markjordbær, marikåpe, nyresoleie, prestekrage,
rødkløver, ryllik, soleiarter ssp., skogstjerneblom, skogfiol, skogsalat stornesle, smyle, tunrapp,
tvesjeggveronika, vassarve, vårpengeurt, bladmoser, etasjemoser.

Det var et rikt fugleliv på loka liteten, rødvingetrost ble observert.
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Fremmede arter: - ikke påvist

Bruk, tilstand og påvirkning: Det har ligget fire husmannsplasser i om rådet. Aslaksrud har vært beita
sammenhengende uten særlig avbru dd fra 1800-tallet og frem til i dag. S lik kontinuitet er verdifull.
Eiendom 120/1. Lokaliteten er gjødselpåvirket av beitedyr. Det går en kraftgate over beitemarka.
Tilstand: Beite med hest og ku. Dyrene oppholder seg mesteparten av tiden på den lysåpne enga med
rikelig med gress, men vandrer også i skogen og ned t il vannet. Nordre del av lokaliteten er avgrenset
med et nytt gjerde og det er satt opp en k unstverk på publikumssiden av gjerdet.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten beites ned av dyr, det er viktig at det ikke settes for mange dyr på beite
samtidig. Beitepresset i skogen er trolig økt da det var lite oppkomme av nye tr ær ved befaring i 2015.

Verdisetting: Stort sammenhengende areal, forekomst av den sjeldne naturtypen beiteskog, beite ned
til vannkanten og lang kontinuite t tilsier regional verdi (B).

Figur 4-6 Avgrensing av lokaliteten. Kilde: Naturbase.no

4.2.3 Randselva kantvegetasjon

Innenfor planområdet har Randselva intakt kantvegetasjon. Kantvegetasjonen inkludert øyene vest for
museet er kartlagt som vegetasjonstype gråo r – heggeskog og store trær, se tabell under.

Tabell 4-2 Beskrivelse av Randselva kantvegetasjon
Lokalitet Kantvegetasjon ved Kistefos
Naturtype F05 Gråor – Heggeskog i mosaikk med bærlyngskog,

D12 Store gamle trær
Utforming Flommarkskog
Verdisetting Viktig
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Figur 4-7 Kantvegetasjon, øyene i Randselva.

Innledning: Lokaliteten ble besøkt i forbindelse med detaljregulering av Kistefos Museet, august
2015 av COWI AS ved Kristin Moldestad og Beate Aase Heidenreich og er ikke kartlagt tidligere.
Området er sterkt preget av industrivirks omheten og deler av øyene er kunstig anlagt.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten
ligger i Randselva, nedstrøms Kistefos-
Museet. Lokaliteten består av to – tre øyer,
avhengig av vannstand. Den mellomste øya er
delvis bygd opp med stein. Det er en demning
mellom fastland og øya som bare tidvis er
oversvømt.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Gråor – Heggeskog. Området oversvømmes
jevnlig. Store gamle trær.

Artsmangfold: Tresjiktet består i hovedsak av
gråor og hegg med innslag av bjørk, rogn,
osp, ask (NT), spisslønn og gran. På de små
kollene og de tørrere pa rtier vokste det store
furutrær, den største ble målt til 3.3 meter i
omkrets. Flere liggende og stående døde trær.

Figur 4-8 Gammel furu med krokete stamme.
Foto 18.06.2015. COWI AS.
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Busksjiktet var tett og bestod i hovedsak av opp komme av treslagene nevnte over, svartvier og
istervier. I tillegg vokste det junisøtmispel (SE), bl ankmispel (SE), bringebær, tysbast og berberis,
spirea (ikke artsbestemt) krossved. Feltsjikt bestod blant annet av: akeleie, bekkeblom, bekkekarse,
bjørnebær, blåveis, engsoleie, firblad, flaskestarr, forglemmegei art, gaukesy re, geitrams, gjerdevikke,
gullris, hengeaks, hestehov, hundekjeks, kattefot, kratthumleblom, liljekonvall, linnea, lintorskemunn,
lundrapp, løvetann spp, maiblom, markjordbær, mjødurt, myrmaure, myrrapp, ormetelg, perikum,
reinlav, ryllik, rørkvein, røsslyng, sennegras, s kogsalat, skogsvever, sløke , smyle, småmarimjelt,
strandrørkvein, svinepestrot, sølbunke, teiebær, tir iltunge, tistel spp, tyttebær, vendelrot, vinterkarse
(SE), vårpengeurt, samt en del moser ( ikke ar tsbestemt med unntak av etasjemose) og lavarter.
Potensiale for rødliste arter.

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er påvirket av industri fra historisk tid. Det går en kraftgate
over lokaliteten, mast er montert på halvøyen.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør få vokse fr itt, svartlistede arter bør bekjempes mekanisk.

Verdisetting: Verdien vurderes til viktig fordi lokaliteten har kontinuitet i tresjiktet og den er
flompåvirket.

Figur 4-9 Avgrensing av lokaliteten. Flyfoto er hentet fra www.1881.no
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4.2.4 Gammel hage

Tabell 4-3 Beskrivelse av Gammel hage

Lokalitet Gammel hage

Naturtype D12 Store gamle trær

Utforming Hult, gammelt spisslønn

Verdisetting Viktig

Figur 4-10 Spisslønn.

Innledning: Lokaliteten ble besøkt i forbindelse med detaljregulering av Kistefos Museet, august 2015
av COWI AS ved Kristin Moldestad og Beate Aase Heidenreich.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ga mmel hage ved Kistefos- Museet

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor e gamle trær. Treet vokser i en gammel hage med
flere gamle hageplanter.

Artsmangfold: Spisslønn acer platanoides, kjuke (ikke artsbestemt)

Fremmede arter: - ikke registrert

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har en gjennomgåe nde sprekk og det er stor fare for at det vil
spjære.
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Skjøtsel og hensyn: Av hensyn til publikum som ferdes i området bær treet felles og stokken legges i
terrenget.

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som viktig fordi det er flere hulrom i treet.

Figur 4-11 Avgrensing av lokaliteten. Flyfoto er hentet fra www.1881.no

4. 3 Artsmangfold

Det er en rik fauna innenfor planområdet. Re gistreringer lagt inn i Artsdatabanken viser et
artsmangfold på 24 billearter, 20 fugler, 3 ulike fl aggermusarter (vann-, skog - og nordflaggermus), 33
ulike veps og humlearter. I tillegg er det registrert s por etter elg, hjortedyr og grevling. Det er registret
16 ulike sopparter innenfor pla nområdet. I Randselva lever den rødlistede arten elvemusling
Margaritifera margaritifera (VU). Det er også regist rert storørret i elva i tillegg til andre vanlig
fiskearter.

4.3.1 Rødlistearter

Av de registrerte er elvemusling Margaritifera (VU) den registrerte arten innenfor planområdet som er
mest sårbar, denne er vurdert til å ha status som sårbar (VU) i Norge. Videre er det fire arter i
rødlistekategorien nært truet (NT), dette er vepsen Ametastegia albipes og sansebien Eucera
longicornis og treslaget ask Fraxinus excelsior.
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4. 3. 2 Svartelistede karplanter

Det er flere forekomster av svartelistede karplanter innenfor planområdet, de fleste forekomster i
områder der terrenget er endret og i randsoner til inngrep. Arter som forekommer er vegkarse, rødhyll
Sambucus racemosa (HI), junisøtmispel Amelanchie r spicata (SE), blankmispel Cotoneaster lucidus,
kanadagrullris Solidago canadensis (SE), Hvitsteinkl øver Melilotus albus (SE) og hagelupin Lupinus
polyphyllus (SE).

Figur 4-12 Forekomst av hagelupin ved anleggsveien ned til nytt kunstverk ved Randselva. Bildet er tatt i
september og viser de gråsvarte frøstandene til planten. Foto: COWI AS.
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4. 4 Nærliggende naturlokaliteter

Fylkesmannen i Buskerud har lagt frem forslag om vern av at to områder nedstrøms i Randselva.
Høringsfristen var den 17.07.2015. Dette er områder ved Viul og Rankedal.

Viulkastet ligger nedstrøms for planområdet og er skogsområde i en bratt østvendt li fra Eggemoen N
mot Randselva. Skråningene er preget over st ore deler av en velutviklet, brattlendt
“kalksandfuruskog”. Denne typen virker unik fo r brattskråningene mot Randselva-Storelva
(Ringerike). Viul 2 er vurdert som nasjonalt viktig med verdi A (Brandrud T. E. 2014.)

Rankedal
Rankedal naturreservat er en bratt skråning med blan t annet gråor – heggeskog. Området er vurdert til
verdi A. Denne lokaliteten ligger noe lenger sør og er et viktig del av kantvegetasjonen langs
Randselva.

Figur 4-13 Viulkastet (t.v.) og Rankedal (t.h) er to områder som er planlagt vernet av fylkesmannen. Begge
områdene innehar verdifulle naturmiljøer og er en del av kantvegetasjonen langs Randselva. Planområdet
grenser mot Viulkastet i sør. Kilde: Fylkesmannen i Buskerud.
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5 Anbefalinger og forslag

5. 1 Forslag til tiltak for å ivareta viktig naturmiljø

› Beiteskogen sørvest i området bør bevares i størst mulig grad fordi naturmangfoldet i skogen er
vurdert til å ha regional verdi.

› Randselva har stor verdi for vannlevende orga nismer, blant annet storørret og elvemusling.
Elvemusling er en rødlistet art som Norge ha r et internasjonalt ansvar for å ta vare på.
Nedslamming er en viktig trusselfaktor, og uheldig erosjon og avrenning må unngås. Randselva
har også en stor betydning for vannfugl. Ved etablering av konstruksjoner i elva bør det
iverksettes avbøtende tiltak for å hindre tilslamming av elva og andre endringer av leveforholdene
til elvemusling.

› Randselvas kantvegetasjon med øyer innehar verdif ullt naturmangfold og bør bevares best mulig.
Det bør tas særlig hensyn til kantvegetasjonen ved oppføring av konstruks joner i kantsoner.

› Skråningen nordvest for Kistefos-Museet er en del av kanten på israndsdeltaet på Eggemoen.
Landformen er interessant og vegetasjonen i skrå ningen er stabiliserende og reduserer faren for
utglidning av masser. En eventuell turveg i nedre del av skråningen vil kunne føre til utglidninger.
Tiltak i denne skråningen krever geoteknisk kompetanse.

› Ved montering og valg av materialer til tiltak a nbefales det at teknikker og metoder gjennomgås
for å sikre at de er miljøforsvarlige.

› Lokalisering av nye prosjekter må vurderes slik at de gir minst mulig skade på naturmangfoldet.
Det bør derfor tidlig i prosessen vurderes hvor tiltak kan plasseres.

› Det anbefales at forekomster av svartelistede karplanter fjernes årlig. Metode for fjerning
tilpasses arten.

› Eiendommen inneholder flere store gamle trær, det anbefales at trærne bevares dersom dette er
mulig.
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6 Forslagstillers vurdering av prosjekter i forhold til
naturmangfoldloven

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse av
offentlig myndighet. Lovens formål er " … at naturen med dens biologi ske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultu r, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur."

I dette kapittelet vurderes fremtidig e tiltak og utsetting av kunstelementer opp mot kravene i §§ 8 – 12.
Vurderingen av om fremtidige prosjekter kan gj ennomføres i henholdt til nml kap 2 må avgjøres av
offentlig myndighet.

Kunnskapsgrunnlag §8
Kunnskapsgrunnlaget bygger på innhentet info rmasjon fra naturbase, artsdatabanken, Norges
geologiske undersøkelser, informasjon om historie n til museet og fabrikken og to befaringer av
planteviter og naturforvalter i felt sommeren 2015.

Det foreligger god informasjon om na turmangfoldet i området. Virkninge n av eventuelle tiltak er ikke
vurdert og må vurderes fortløpende ette r hvert som aktuelle tiltak planlegges.

Føre-var prinsippet §9
Dette prinsippet henger nært sa mmen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre-var prinsippet tillegges større vekt.

Rapporten om biologisk mangfold har i kapitte l 7 satt opp en liste over tiltak for å ivareta
naturmangfoldet, dersom disse punktene overhol des anses føre – var prinsippet ivaretatt.

Samlet belastning på naturmangfoldet §10
Den største trusselen mot naturmangfoldet i området er arealbeslag. Fylkesmannen i Buskerud har
lagt frem forslag om vern av at to områder neds trøms i Ranselva. Dette er områder ved Viul og
Rankedal. Det er imidlertid viktig å ivareta kantve getasjonen langs Ranselva for å bevare livet i elva
også inne på museumsområdet.

Utsetting av kunst i naturen må ses i en større sa mmenheng og prosjektene bør vurderes fortløpende
avhengig av størrelse og plassering.

Kostnadene ved miljøforringelse § 11
Eventuelle miljøforringelser som følge av tiltak skal ikke forekomme. Den største risikoen for
miljøforringelser er i anleggsperiodene. Tiltakshave r er ansvarlig for miljøforringelser og må dekke
kostnader for dette.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12
Det settes som en forutsetning at det skal benytt es miljøforsvarlige driftsmetoder og teknikker. Ved
etablering og valg av materialer til nye tiltak anbefa les det at teknikker og metoder gjennomgås for å
sikre at de er miljøforsvarlige.

Lokalisering av nye prosjekter må vurderes slik at de gir minst mulig skade på naturmangfoldet.
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Til: Kistefos-Museet v/Pål Vamnes

Fra: Norconsult v/Birger Hollerud

Dato 2016-11-24

Geotekniske vurderinger for anleggsvei

Dette notatet beskriver grunnforholdene i skråninge n nord for Randselva like nedstrøms for Kistefoss
der det skal etableres en vei ned til den planlagte kunstbroen. Veien vil bli bygget som anleggsvei i
byggeperioden og senere oppgradert til permanent ad komstvei med noe høyere nivå på kjørebanen.
Omtrentlig plassering av veien er angitt med rødsti plet strek på kartutsnittet under. Videre omtales
stabilitetsforhold uten og med vei.

Statens Vegvesen har oversendt data fra grunnunders økelser for den planlagte Randselva bru
omtrent 600-700 m mot sydvest (krysser Randselva i nederste del av kartet i figur 1). For Kistefos-
Museet har Brødrene Myhre utført 4 totalsonderinger og en prøveserie (naverbor) ved østre del av
anleggsveien. Brødrene Myhres undersøkelser er pres entert i dette notatet.

Grunnforhold

Antatte løsmassetyper er angitt på NGUs løsmassekar t, se figur 1 under.

Figur 1, utsnitt av NGUs løsmassekart for området v est for Kistefos
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Grunnundersøkelser

Brødrene Myhre utførte grunnundersøkelser ved Kiste fos 14. – 15. november 2016. Undersøkelsene
bestod i 4 totalsonderinger (T) og en prøvetaking m ed naverbor (PR), se vedlegg 1. Brødrene Myhre
utførte også kornfordelingsanalyser på prøvene (se vedlegg 4).

De tre sonderingene (10-12) ved østre ende av anleg gsveien påviste mellom 8,4 – 8,9 m bergdybde.
Det ble boret 2 m i berg for sikker påvisning. Sond eringsmotstanden økte med dybden for sondering
10 - 12, fra liten i de øverste ca. 2 m til stor mo tstand fra 3 - 4 m dybde (se vedlegg 3). Prøven i
borpunkt 11 viste sandige masser, se kornfordelings kurver i vedlegg 3. To av kurvene viser middels
sand, mens den fra dybde 3 – 4 m er finsand. Det va r ikke mulig å få opp prøver dypere enn 4 m.
Sondering 13 på toppen av løsmasseskråningen viste stor motstand ved ca. 4 m dybde. Fra 5 m
dybde økte motstanden relativt lite med dybden til sonderingen ble avsluttet på nesten 40 m dybde.

Borpunkt Type boring X Y Terrengkote
(m)

Boret i
løsmasse

Boret i
berg

10 T 6677042 575725 117 8,9 2
11 T, PR 6677032,3 575755,5 126,2 8,7 2
12 T 6677020,6 575742,5 117,8 8,4 2
13 T 6677129,5 575735,6 184,1 39,7 -

Tabell 1, borpunkter

Koordinater og terrengkote er nøyaktig for borpunkt 13 (målt i fix mode). For de andre punktene er
nøyaktigheten dårlig grunnet mye vegetasjon. Borpun kt 11 og 12 har nøyaktighet for koordinatene på
4 – 5 m (målt i float mode). Punkt 10 er ikke målt direkte og er således enda mer unøyaktig enn punkt
11 og 12. Punktene 10 -12 kan måles inn senere ders om trær hugges i tilstrekkelig omfang til at
målestasjon kan motta signaler.

Ved Randselva bru er det utført mange totalsonderin ger ved toppen av den høye skråningen fra
Eggemoplatået ned mot elva. Dette er dokumentert i Multiconsults rapport « E16 Eggemoen - Olum,
Profil 450-3450 KU/KDP og Reguleringsplan. Datarapp ort Grunnundersøkelser», rapport nr. 122674 –
SI-RIG-RAP-00006_rev. 02 datert 26. oktober 2012. R apporten viser at sonderingsmotstanden øker
raskt i de øvre lagene og man kommer ned i masser m ed stor motstand i omtrent 2 – 10 m dybde.
Sonderingsmotstanden synes generelt å være noe stør re enn ved sondering 13 utført av Brødrene
Myhre. Det er antatt at massene øverst består av si lt/finsand/sand, for det meste med overgang enten
til morene eller stein/grus i 3 - 17 m dybde. Det e r ikke tatt prøver i disse massene.

Grunnforhold

Skråningen opp fra Randselva der veien er planlagt er vel 70 m høy og meget bratt. I bunnen av
skråningen i og langs elva er det observert antatt berg i dagen langs søndre del av planlagt vei og ve d
Kistefos kraftstasjon. I henhold til NGUs løsmassek art (se figur 1 over) består løsmassene av
breelvavsetninger.

Løsmassene i skråningen over veien består trolig ho vedsakelig av fast mer eller mindre lagdelt sand
med noe grus, muligens med innslag av silt. Ved bor earbeider i skråningen like øst for kraftlinjen og
rett nord for Kistefoss ble det observert utstrømme nde sand og grusmasser. Man vet ikke noe om
grunnvannstanden i skråningen, men den antas sterkt påvirket av nedbør da løsmassene trolig har
høy permeabilitet. Skråningen er for det meste skog kledt.
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Stabilitetsforhold for eksisterende skråning

Skråningen antas dannet ved at elva har erodert i f oten og at løsmassene har rast ned etter hvert som
erosjonen har fjernet masser. Nå synes det å være d elvis erodert ned til berg, i alle fall langs den
vestre delen av den planlagte veien. Det ser stadig ut til å pågå noe erosjon, trolig særlig ved høyer e
vannføringer. Noen steder er skråningen ned mot elv a lokalt betydelig brattere enn ellers, og der ser
det ut til at det kun er røtter som hindrer at det slaker seg ut. Trærne (særlig eldre trær) har også en
helning utover mange steder som indikerer at det er bevegelser i overflaten, se bildene under i figur 2.

Skråningshelningen tilsvarer omtrent naturlig rasvi nkel for den type løsmasser som er antatt i
skråningen. Det er trolig overflatestabiliteten som er mest kritisk mens sikkerheten mot større
utglidninger kan være noe bedre. Det siste avhenger i stor grad av poretrykket i løsmassene.

Vi har mottatt utdrag av Multiconsults rapport « Geo tekniske vurderinger reguleringsplan – Randselva
bru (122674/RIG-00013 av 22 mai 2013). Rapporten om handler blant annet stabilitetsvurderinger for
skråningen 600 – 700 m nedstrøms for området som er aktuelt for veien. Konklusjonen synes å være
at skråningsstabiliteten er marginal og at inngrep i og ved skråningen må «vurderes i forhold til
sikkerhet og stabilitet, både i anleggsfase og perm anent fase». Det ble ikke anbefalt å etablere
fundamenter/landkar i skråningen.

Figur 2, Bilder nedstrøms i østre del av vei (tv) o g motstrøms i østre del (th). Merk berg i dagen
nærmest i strandlinjen på bildet til høyre.

Stabilitetsforhold ved etablering av anleggsvei

Vi har ikke data hverken fra geotekniske undersøkel ser for Randselva bru eller for området ved veien
som tilsier at skråningen vil ha tilstrekkelig stab ilitet i forhold til utgravning i dens fot. Det fra rådes
derfor at man på noe sted graver seg inn i skråning en.

Ved å legge ut en fylling på utsiden av skråningsfo ten vil stabiliteten lokalt bedres. Dersom fyllinge n
erosjonssikres til over flomvannstand vil man få hi ndret videre erosjon i skråningsfoten. Fyllingen so m
vil være nødvendig for å etablere anleggsvei er imi dlertid meget beskjeden i forhold til skråningens
størrelse, og sikkerheten i forhold til større utgl idninger vil kun påvirkes marginalt i positiv retni ng. En
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slik fylling vil ikke ha noen betydning for overfla testabiliteten oppover i skråningen. Trær og røtter
hjelper til med å stabilisere overflaten slik at de t er vesentlig å ikke fjerne vegetasjonen annet enn der
det skal fylles opp. Fjerning av vekstjord bør utfø res kort tid før utfylling. Vi anbefaler at dette u tføres
fra fyllingsfronten etter hvert som fyllingen for v eien legges ut langs strandlinjen.

Det vil bli noe oppvirvling av finstoff i elva i fo rbindelse med etablering av anleggsveien. Den
permanente situasjonen antas imidlertid å bli vesen tlig bedre da fyllingen som nevnt over vil motvirke
erosjon i strandlinjen.

Anleggsveien skal bli en permanent vei senere ved m ed noe høyere nivå på kjørebanen. De samme
betraktninger som over vil gjelde også for den perm anente veien.

Vedlegg:

1. Kartutsnitt
2. Geoteknisk bilag
3. Totalsonderinger
4. Kornfordelingskurver

02 2016-11-24 Gjenutgitt for bruk etter
grunnundersøkelser

BH BEKVA KRo

01 2016-09-16 For bruk BH BEKVA KRo

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opp havsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det for mål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopie res eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekni ng enn formålet tilsier.



















0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

0,01 0,1 1 10

%

mm

Kistefoss -punkt 11

0-1 meter

1-2 meter

3-4 meter



_________________________________________________________________________

1

NOTAT
22. november 2016

Mottakere: Kistefos Museet v. Pål Vamnes
Utarbeidet av NIVA v/: Jens Thaulow & Kate Hawley
Kopi:
Journalnummer: 1541/16
Prosjektnummer: 16341

Sak: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Randselva
nedstrøms Kraftstasjon Kistefoss I og II ved Kistefos Museet

Bakgrunn for oppdraget
Kartleggingen er bestilt av Kistefos Museet ved Pål Vamnes da museet ønsker å anlegge vei langs
Randselva med utfylling av grov stein ut i elven (Fig 1). I tillegg til utfyllingen skal det bygges et
kunstgalleri over elven, med forankring på hver side av elvebredden (Fig 1). Brokarene vil ikke stå ute i
vannet under normal vannføring, me n vil være berørt ved en 500 års fl om. Under byggingen vil det være
nødvendig med to midlertidige søyler ute i elven (Fig 1). NIVA ble leid inn for å kartlegge mulig
tilstedeværelse av elvemusling, som er en norsk priorite rt rødlisteart, samt gi en vurdering av potensielle
endringer i sedimenttranspor t som følge av inngrepene.

Kartlagt område
Området som ble kartlagt dekket strekningen omkring der inngrepene er planlagt. Substratet i
omkringliggende elveområde ble også undersøkt, da oppdragsgiver ønsker å flytte eventuelle
elvemuslinger vekk fra anleggsområdet under utbyggingen. Vannføringen under NIVAs befaring ble
vurdert til ca. 35m3/s fra Kistefoss I og II. Det var lite vann i den østlige kanalen som løper sammen
med vannmassene fra Kistefoss I og II rett oppstrøms området hvor Kunst Galleriet er tiltenkt å bli
anlagt (Fig 1).

Karakterisering av området
Substratet i den østlige kanalen besto av grov stein (> 40 cm) og var derfor uegnet som habitat for
elvemusling, men bra oppvekst område for juvenil ørret. Denne substratstørrelsen var også den
dominerende etter sammenløpet og le ngere nedstrøms. I kantsonen hvor vei med utfylling av grov stein
er planlagt (Fig 1) var dominert av store stein og nedfallstrær (Fig 2). På strekningen fra museet og
nedstrøms denne finnes det også tre områder med fast fjell som strekker seg ut i elven. Substratet i øvre
del av det kartlagte området betegnes som en bakevje med sedimentering/ tilbakeholdelse av silt (Fig 3).
Vanndybden varierte fra grunt (ca. 20 cm) til flere meter (+3 m) langs bredden og lengere nedstrøms,
hvor de to hovedstrømmene fra Kistefoss I og II løper sammen med den østlige kanalen. Det resterende
elve-området var dominert av substrat som er velegnet som habitat både for elvemusling og gyting for
ørret (Fig 4).

Kartlegging av elvemusling
På de grunne områdene oppstrøms det planlagte utbyggingsområdet ble det påvist en forekomst av
elvemusling, ved hjelp av seks transekter fra østre? el vebredd og over til øya (Fig 1). Det ble også trukket
et transekt på høyre side av øya hvor det var mulig å vade. Langs bredden og over dypere vann (+1 m)
ble kartleggingen foretatt fra gummibåt med vannki kkert. Første del av elvemuslingens livssyklus
omfatter et larvestadium (glochidier) hvor disse slippes fritt ut i vannmassene og deretter infiserer juvenil
ørret. Registrering av juvenile ø rret samt infisering av glochidier er derfor viktig for å estimere
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rekrutteringspotensial. Det ble derfor innsamlet 15 juvenile ørret (ved elektrofiske) i området hvor
kartlegging var gjort, samt 15 individer nedstrøms på østre side av elven, nedstrøms samløpet av
Kistefoss I og II og den østlige kanalen.. Analysene av glochidier ble gjort av Kjell Sandaas, konsulent
hos Naturforvaltning ( www.naturforvaltning.com ).

Funn av elvemuslinger
Det ble registrert en enkelt levende elvemusling langs transektene, som ble funnet ved vading med
vannkikkert oppstrøms de dype partiene. Under registreringen fra gummibåt ble det observert to levende
elvemuslinger langs bredden, samt et tomt skall (Fig 1). Lenger nedstr øms ble det observert et begrenset
område med relativ høye tettheter av levende elvemuslinger (38 individer ble talt) og flere tomme skall
(16 stk). Kun to levende elvemuslinger ble plukket og lengdemålt fra dette området (Fig 5 & 6), fordi det
ville være uforsvarlig å sette elvemuslingene tilbake forskriftsmessig uten bruk av dykking/snorkling, da
elvemuslingene ble funnet på 1,5 m eller dypere. De tre levende elvemuslingene som ble målt, målte:
95,5 mm (funnet unner transekt kartlegging), 97,4 mm og 105,6 mm (Fig 6). Det ble plukket 9 tomme
skall fra gummibåt over dypere vann, hvor av 7 var uskadd og kunne le ngdemåles: 102,4 113,7 107,1
110,3 113,3 106,1 97,8 mm. Alle tomme skall (Fig 7) er overlevert Fy lkesmannen i Oppland.

Vurdering av området
NIVA vurderer at det ikke finner sted noen betydelig transport av sedimenter på den aktuelle
strekningen, på grunn av den store dammen på oversiden av kraftverket, som fungerer som
sedimentsperre. Grunnet antatt liten sedimenttransport utgjør dette ikke noen trussel for ørretbestanden
i området. Av samme grunn vil sedi mentering bak de midlertidige støt tesøylene som vil være utplassert
under bygging av kunstgalleriet være beskjeden, og ventelig raskt forsvinne etter at disse igjen er fjernet.

Trær som ligger ut i vannet langs bredden senker vannhastigheten lokalt. NIVAs vurdering av det
skisserte inngrepet i Randselva ne dstrøms Kistefos museet i forbindelse med veianlegget og fylling i
elven er at dette sannsynligvis loka lt vil føre til endring av elvas st rømningsmønster på stedet. Dette vil
trolig være negativt for elvemuslingene på de dypere partiene langs bredden, og endringen kan tenkes å
medføre en påvirkeforringelse av området hvor hovedmengden av elvemuslinger ble observert.
Omfanget av påvirkeforringelsen er det ikke mulig å sige noe om uten større modellering av
strømforholdene i området.

Fisken som ble fanget for analyse av glochideinfiseri ng var alle årsyngel av ørret på nær ett individ,
som var 1+. Hos de til sammen 30 individene ble det påvist 3 glochidi e-larver på gjellene av en av disse.
Denne fisken var fanget i området hvor kunstgalleriet er foreslått å bli bygget over elven. Dette funnet
er imidlertid viktig, da det bekrefter at elvemuslingene i området er aktivt reproduserende. Det er likevel
vanskelig å si noe sikkert om reproduktiv suksess, uten en kartlegging av eventuelle juvenile
elvemuslinger som ligger nedgravd i substratet.

Ut fra data innhentet fra Artsdatabanken ( http://www.arts databanken.no/ ) er det tidligere observert
elvemuslinger flere steder nedover langs i elven, og også på den undersøkte strekningen (2012). Dette
gjør det vanskelig å avgjøre hvor stor del av den totale bestanden vi var i kontakt med ved vår kartlegging.
Uten detaljerte undersøkelser av større avsnitt av vassdraget er det vanskelig å vurdere eventuelle
konsekvenser av utbyggingen for elvemuslingen i Randselva.

Konklusjon
NIVA anser det som usannsynlig at sedimenttransport vil ha noen stor effekt på
elvemuslingpopulasjonene i området. Det ble fu nnet elvemuslinger i randsonen på den vestlige
side av elven. Den største forekomsten ble funnet rett oppstrøms der kunstgalleriet er tenkt
bygget, men utenfor området som vil bli midlerti dig påvirket av denne byggefasen. I randsonen
av veianlegget kan anlegget imidlertid tenkes å på virke elvemuslingene. Funn av glochidie-larver
indikerer at elvemuslingene i området er aktive reproduserende.
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Bilder og kart

Figur  1 Kartlagt område med indikert ønsket utbygging. Ny bro er indikert med svart, hvor de
midlertidige støtte søylene er vist som runde sirkler. Ny adkomstvei er vist i sk ravert rødt og planlagt
utfylling med grov stein er markert med tynn stiple t rød linje langs denne. Vannretningen er markert
med stiplet blå piler. Transekter undersøkt med va nnkikkert er markert med mørkeblå linjer. Elektro-
fisket område er markert med grønne bokse. Funn av levende elvemusling er markert med røde kryss og
rødt skravert felt. Døde/tomme ska ll er markert med rød sirkel. Grovt substrat av større stein (> 40 cm)
er markert med oransje stiplet ellipser (Kart kilde: Pål Vamnes, Kistefos Museet.).
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Figur 2  Bilder av bredden hvor den nye adkomstveien er planlagt.
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Figur 3  Silt/sand i bakevje i øvre de l av det undersøkte området.
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Figur 4  Grus sett gjennom vannkikkerten. Dette var det dominerende substratet i det undersøkte
området.



_________________________________________________________________________

7

Figur 5  Elvemusling og to som sitter ne de i substratet (røde ringer).
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Figur 6  Måling av elvemuslinger.



_________________________________________________________________________

9

Figur 7  Tomme skall pakket i lufttette poser med registrering av funnsted og øvrige data. Alle tomme
skall er avlevert til Fylkesmannen i Oppland so m har videresendt dem til Randsfjordmuseet for
arkivering.
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Kistefos-museet - oppstart av planarbeid  

 

Forslag til vedtak: 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_406 detaljregulering for Kistefos-museet. 

2. Forslagsstiller kan selv varsle oppstart av planarbeidet, og vise til dette vedtaket.  

3. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes 

hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune.  

 

Sammendrag 
Kistefos-Museet har behov for utvidelse av både infrastruktur og skulpturparkområder, og et 

ryddig og forutsigbart styringsverktøy for videreutvikling av Kistefos-området. 

Planavgrensningen berører arealer både i Jevnaker og Ringerike, og planarbeidet skjer 

derfor i samarbeid mellom kommunene. Forslagsstiller for planen er Kistefos Træsliberi AS 

og Kistefos-Museet. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan for Ringerike, 

og oppstartsaken legges derfor fram for hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet.  

 
Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Kistefos-Museet ligger ved Randselva, ca. 8 km oppstrøms fra koblingen mot Storelva ved 

fossen i Hønefoss sentrum. Området har adkomst fra E16 og Samsmoveien i nord, og fv. 

241 og Kistefossveien i sør. Kistefossveien er kommunal nesten ned til jernbanen.  

 

Arealene på Ringerikssida består i hovedsak av et beiteområde som også er registrert som et 

naturtypeområde. I tillegg er det registrert flere kulturminner i området. Her vil det fortsatt 

kunne gå beitedyr.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Kistefos-museet har behov for en reguleringsplan som har formål og bestemmelser som gir 

en viss fleksibilitet når det gjelder etablering av installasjoner (skulpturer o.l.). Aktuelle 

arealformål må vurderes i planprosessen. Det er trolig aktuelt med kombinert formål, f.eks. 

annen privat tjenesteyting / fornøyelsespark. 



 

Forslagsstiller beskriver bakgrunnen for planarbeidet slik:  

Stiftelsen Kistefos-Museet har siden 1996 jobbet med å ivareta og videreutvikle de 

verneverdige industribygningene som står igjen etter A/S Kistefos Træsliberi ved 

Randselva. Gjennom årene har bygningsmassen blitt renovert, og huser nå en solid 

industrihistorisk samling, kunsthall for samtidskunst og nødvendige fasiliteter for 

galleri- og museumsdrift. I områdene rundt byggene har Skandinavias største 

skulpturpark for samtidskunst vokst frem, med nye avdukinger hvert år. Museet er i 

stadig vekst, og har behov for utvidelser av både infrastruktur, og skulpturparkområder.  

 

Eiendommene som er knyttet til Kistefos-museet ligger ved fylkesgrensa, delvis i 

Jevnaker kommune og delvis i Ringerike kommune. Dette medfører at en ofte må 

forholde seg til både to kommuner, og to fylkeskommuner med tilhørende offentlige 

instanser når det skal gjennomføres tiltak som krever tillatelse etter plan- og 

bygningsloven.  

 

Stiftelsen Kistefos-Museet og A/S Kistefos Træsliberi vil utarbeide en detaljplan som gir 

hjemmel for å videreutvikle museumsområdet innenfor egnede rammer. Arealene rundt 

de gamle industribyggene er i dag avsatt til erverv. En foreslår å regulere disse 

områdene til kombinert formål Fornøyelsespark/Privat tjenesteyting-Museum. Nylig 

ervervede arealer langs elva tas med i området med dette formålet. To av verkene i 

skulpturparken er plassert i Randselva, og det kan bli aktuelt med flere kunstverk i eller 

inntil elva. Derfor bør også elva gis et formål som gir rom for tiltak. Det foreslås å 

regulere arealet til kombinert formål Friluftsområde i vassdrag/ Fornøyelsespark/Privat 

tjenesteyting-Museum. En ønsker også å se på muligheten for å anlegge parkeringsplass 

og snuplass for buss øst for jernbanen, og har diskutert mulige løsninger med Statens 

vegvesen som jobber med reguleringsplan for ny E16. Foreslått planområde for 

detaljregulering av Kistefoss tar derfor med seg en del vegvesenets planområde, slik at 

en kan se nærmere på tilrettelegging for parkeringsplass inntil den planlagt omlagte 

Kistefossvegen. Aktuelle formål her vil være parkering og veg. På landbruksarealet 

mellom jernbanen og Randselva kan det bli aktuelt å plassere skulpturer og avstikkere 

fra tursti langs elva. Dette kan hjemles med reguleringsbestemmelser, og en foreslår å 

regulere jordet til landbruksformål.  

 

Oppstartsmøte 

Det ble avholdt et felles oppstartsmøte for planarbeidet 12.02.2015, hvor forslagsstiller med 

konsulent samt representanter for Jevnaker og Ringerike kommuner deltok. Det ble enighet 

om at det vil være hensiktsmessig med felles oppstartsvarsel til berørte parter og regionale 

myndigheter i begge kommuner/fylker, samt at COWI kan gjennomføre varslingen. Varsel 

om oppstart avventer politisk behandling i Ringerike kommune.  

 

Plantype og avgrensning  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Forslagsstiller for planen er Kistefos 

Træsliberi AS og Kistefos-Museet. Cowi AS bistår forslagsstiller i planarbeidet. 

Detaljeringsgrad av planen skal vurderes i det videre arbeidet.  

 

Planavgrensningen berører arealer både i Jevnaker og Ringerike, og planarbeidet skjer 

derfor i samarbeid mellom kommunene. Formelt behandler den enkelte kommune kun 

arealer innenfor egen kommune, men av planhensyn er det hensiktsmessig å se området som 



en helhet. Plankartet vil deles i to ut fra kommunegrensa, og det vil være et plannummer for 

hver del (nasjonal arealplan ID).  

 

Planavgrensninga kan bli innsnevra seinere i planprosessen, med bakgrunn i innspill som 

kommer. Foreslått avgrensning er bevisst romslig for å holde muligheter åpne, samt for å 

unngå å varsle ny oppstart av planarbeidet.   

 

Eiendomsforhold 

I Ringerike berører planavgrensningen følgende eiendommer: gnr/ bnr 120/1, 120/5, 120/7, 

120/13 og 4000/8.  

 

Grunneiere her er i hovedsak Karl Ivar Blyberg. Kistefos Træsliberi AS eier gnr/bnr 120/13 

som de kjøpte av Blyberg i 2014, se overskrifta "Tidligere behandlinger og vedtak" for mer 

informasjon. Viul Kraft AS er hjemmelshaver for Randselva. I tillegg ligger det en enebolig 

innenfor planavgrensningen.  

 

Konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 

15 dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal behandles etter forskriften.  

Planområdet er på mer enn 15 daa. Områdene som i dag er avsatt til LNF er imidlertid ikke 

planlagt regulert til utbyggingsformål i tradisjonell forstand. Hensikten er å tilrettelegge for 

utvidelse av skulpturpark. Forslagsstiller vurderer foreløpig at planen ikke faller inn under 

tiltak som må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor 

ikke nødvendig å utarbeide planprogram.  

 

Planens virkninger skal likevel vurderes i planbeskrivelsen, og det skal utarbeides en ROS-

analyse. Aktuelle utredningstemaer:  

- Barn og unge 

- Bebyggelse; kvalitet på arkitektur og materialbruk.  

- Kulturminner 

- Landbruk 

- Landskapsvirkninger  

- Naturmangfold; herunder vurdere tiltaket etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  

- Samferdselsanlegg: trafikk, adkomst, gang- og sykkelforbindelser, parkering og 

kollektivtilbud.  

- Teknisk infrastruktur; ledningsnett, vann- og avløp.  

- Universell utforming 

 

Planer under arbeid i området – E16 Eggemoen-Olum 

Statens vegvesen har i februar 2015 oversendt Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum til 

sluttbehandling i kommunene Jevnaker og Ringerike. Planen vil trolig sluttbehandla i 

kommunene i løpet av mars. Dette planarbeidet påvirker også planen for Kistefos-museet.  

 

Kistefossveien skal oppgraderes og delvis legges om i forbindelse med bygging av ny E16, 

da veien skal nyttes som anleggsvei. Ny E16 skal krysse Randselva og jernbanen i en bru 

som strekker seg fra Eggemoplatået til Aslaksrud (sørvest for Kistefos). Brua vil bli synlig 

fra deler av museumsområdet.  

 



I planavgrensninga for Kistefos-museet er det foreslått å ta med deler av arealet som inngår i 

E16-planen. Kistefos-museet ønsker å se på mulighetene for å etablere parkering og 

snuplass for buss i dette området, som ligger øst for jernbanen. Det har vært og vil være 

dialog med Statens vegvesen om dette.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 

Gjeldende kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsformål. I kommuneplanbestemmelsene § 5 er det byggeforbud i 100-metersbeltet 

langs vann og vassdrag, med mindre annet er bestemt i vedtatt reguleringsplan. Området er i 

dag uregulert.  

 

Revidering av kommuneplanens arealdel 

Dersom det vedtas å anbefale oppstart av planarbeidet vil det også betraktes som et innspill 

til kommuneplanens arealdel, som er under revisjon. Planarbeidet vil kunne gå parallelt med 

kommuneplanrevisjonen. Kommuneplanbestemmelser om byggeforbud langs vann og 

vassdrag må ses i sammenheng med planarbeidet for Kistefos-museet, hvor tiltak i og langs 

elv blir en sentral problemstilling.  

 

 

Juridiske forhold  
 

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved en politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om å starte opp 

planarbeidet. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan selv 

velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette. Ved 

politisk behandling av oppstartsaken er det kommunen som varsler oppstart.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 

Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



30.01.2014 godkjente Ringerike kommune fradeling av om lag 5 daa fra gnr/bnr 120/1 for 

bygging av gangbro med tilhørende gangsti/kulturpark i museets nærområde. 

Bygningsmyndigheten vurderte dispensasjonen slik:  

Etter en helhetsvurdering finner bygningsmyndigheten å kunne gi dispensasjon da 

omsøkte fradeling ikke forventes å føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. Vi kan heller ikke se at tiltaket er til vesentlig ulempe for 

landskap-, natur eller friluftsverdier i området, eller at tiltaket nevneverdig vil øke 

den samlede belastningen i området.  

 

Se vedlagt delegasjonssak. 

 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen fremmes som en privat 

detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for et saksbehandlingsgebyr. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Planavgrensning 

Foreslått planavgrensning virker å være hensiktsmessig for å se helheten i området, samt 

holde mulighetene åpne videre i planarbeidet.  

 

Konsekvensutredning 

Rådmannen støtter forslagsstillers vurdering i at tiltaket ikke faller inn under tiltak som må 

konsekvensutredes etter forskriften. Den delen av planområdet som er i Ringerike kommune 

vil bli behandla som et innspill til kommuneplanen, parallelt med reguleringsplanarbeidet.  

 

Samla vurdering 

Næringsutvikling er et satsingsområde i kommunens planarbeid, og utvikling av 

besøksnæringer som Kistefos-museet bidrar til et godt omdømme for Ringeriksregionen. 

Med bakgrunn i dette ser rådmannen svært positivt på en videreutvikling av Kistefos-

museet.  

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart som viser forslag til planavgrensning 

2. *Delegasjonssak nr. 32/14 – godkjenning av deling av eiendom gnr/bnr 120/1 

 
 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2015 

 

 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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Kistefos-museet - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_406 detaljregulering for Kistefos-museet. 

2. Forslagsstiller kan selv varsle oppstart av planarbeidet, og vise til dette vedtaket.  

3. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes 

hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 17.03.2015: 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt. 
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REF hebe

OPPDRAGSNR A066473

Oppstart av detaljregulering

På vegne av Stiftelsen Kistefos - Museet starter COWI AS arbeid med privat forslag til detaljregulering
for Kistefoss. (jf. plan - og bygningsloven § 12 - 3 og § 12 - 8 annet ledd). Stiftelsen Kistefos - Museet har
siden 1996 jobbet med å ivareta og videreutvikle de vernede industribygningene som står igjen etter
A/S Kistefos Træsliberi ved Randselva. Gjennom årene har bygningsmassen blitt ren overt, og huse r nå
en solid industrihistorisk sam ling, kunsthall og nødvendige fasiliteter for galleri - og museumsdrift. I
områdene rundt byggene har Skandinavias største skulpturpark for samtidskunst vokst frem, med nye
avdukinger hvert år.

"All of Na tur Flows Through us" – Marc Quinn . Stor torso/Kvinnetorso – Fernando Botero .

Museet er i stadig vekst, og har behov for utvidelse av både infrastruktur, og skulpturparkområder.
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide et styringsverktøy som gir forutsigbar og effektiv
saksbehandling av fremtidige tiltak innenfor museumsområdet. En ønsker å videreutvikle museet og
skulpturparken innenfor rammer som ivaretar miljø - og samfunnshensyn. På dette stadiet i
planleggingen kan en ikke se at videreutviklin g av Kistefos - Museet vil ha negative konsekvenser for
omgivelsene. Områdene som planlegges istandsatt vil være tilgjengelige for allmennheten, og vil bli
en berikelse for musee t s gjester og lokalbefolkningen.

R ingerike kommune
v/Guro Skinnes
M iljø - og arealforvaltning, plan
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Dersom det foreligger konflikter vil disse bli avdekket i arbeidet med detaljplanen, og nødvendige
avbøtende tiltak vil sikres i plan og bestemmelser. Tema som vil være aktuelle å utrede i
planbeskrivelsen er følgende:

Bebyggelse
De gamle industribygningene setter standarden for eventuelle tilbyg g og nybygg. Dette gir
utgangspunktet for vurderinger og bestemmelser som sikrer god kvalitet på arkitektur og materialbruk.

Samferdselsan legg
Standard og kapasitet på adkomstveger. Gang - og sykkelvei, fortau . Parkering. Tilgang til
kollektivtilbud.

Tekn isk infrastruktur
Ledningsnett. Vann - og avløp.

Landskapsvirkning
Estetikk, nær - og fjernvirkn ing. Det v urderes om de t bør utarbeides illustrasjoner.

Kulturminner
Det må beskrives og vurderes hvord an tiltak i planen påvirker kulturminner.

Universell utforming
Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan - og bygningsloven, at prinsippet om universell utforming skal
ligge til grunn for planlegging . Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for
allmennheten skal som hovedregel sikres tilgjengel ighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om
forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og
tilgjengelighetsloven) . Dette skal det tas hensyn til i planarbeidet.

Naturmangfold og biologisk mangfold
Det skal vurderes og beskrives om tiltakene det tilrettelegges for har konsekvenser for naturmiljø og
biologisk mangfold. Det skal foretas biologisk undersøkelse av området.

Landbruk og skogbruk
Eventuelle konsekvenser for landbruk og skogbruk beskrives og vurderes.

Barn og unges interesser
Det skal redegjøre s for hvordan planforslaget påvirker barn - og unges interesser .

Samfunnsberedskap
I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse ved
utarbeidelse av planer for utbyggin g . Hensikten er å kartlegge om det er fare for at det kan forekomme
uønskede hendelser. Analysen skal følge som eget vedlegg til planbeskrivelsen.
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Pl angren se
Forslag til planavgrens n ing er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr.120/bnr.1, 5, 7,
gnr.148/bnr.4 og gnr.4000/bnr.8 i Ringerike kommune, og gnr.150/bnr.4, 873, 673, 647, 790, 823, 101
i Jevnaker kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Forslag til plangrense markert med grønn linje.
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Kommuneplaner
I gjeldende kommuneplan for Jevnaker
kommune 2009 - 2021, vedtatt 10.12.09, er
arealene rundt industribyggene avsatt til
erverv. Ved administrasjonsbygget er det
avsatt areal til trafikkområde/parkering, og
eksisterende boligtomter er avsatt ti l
boligformål. Skråningene opp mot
Samsmoen, og ned mot elva er avsatt til
friområde. Elva er avsatt til henholdsvis
vannareal for allment friluftsliv og
naturområde i vassdrag.

I gjeldende kommuneplan for Ringerike
kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07, e r
arealer som berøres av planen avsatt til
landbruks, - natur - og friluftsområder.

Bestemmelsene til kommuneplan for
Jevnaker angir byggeforbud i sone på 50m
fra vassdrag med mindre annet er bestemt
i reguleringsplan eller kommuneplan.
Bestemmelsene til k ommuneplanen for
Ringerike angir tilsvarende byggeforbud,
men i sone på 100m fra vassdrag, med
mindre annet er bestemt i reguleringsplan. Utsnitt av kommuneplan er for Jevnaker og Ringerike.

Ringerike kommune opplyser at det pågående arbeidet med revidering av kommuneplanen og
utarbeidelse av detaljplan for Kistefoss kan gjøres parallelt. I arbeidet med kommuneplanen betrakter
kommunen den ønskede utviklingen av Kistefoss som innspill til arealdelen ved vurdering av
arealbruk og det gjeldende bygge forbudet langs vann og vassdrag.

Pågående planarbeid i nærområdet
Arbeidet med reguleringsplan for ny E16 fra Eggemoen til Olum påvirker arbeidet med utviklingen av
Kistefos - Museet ettersom Kistefossveien skal benyttes som anleggsvei i byggefasen, og delvis legges
om. Vegen er en viktig adkomst til Kistefoss fra sør, og besøkende fra Oslo og omegn kommer oftest
til museet fra fv.241. En ønsker å se på muligheten for å anlegge parkeringsplass og snuplass for buss
øst for jernbanen, og har diskutert mulige løsninger med Statens vegvesen. Vegvesenet har vært
positive til for slaget, men mener at Stiftelsen Kistefos - museet selv må ta ansvar for planleggingen av
parkeringsplassen. En har derfor kommet frem til at planområdet for detaljregulering av Kistefoss bør
omfatte omlagt adkomstveg under den planlagte Randselva bru. Det ta s høyde for at Statens vegvesen
og Stiftelsen Kistefos - Museet fortsetter dialogen i det videre arbeidet med de respektive
planprosessene.
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Konsekvensutredning
Forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 15 d ekar
som omfatter nye omr åder til utbyggingsformål, skal utredes . Planområdet er på mer enn 15daa, men
utvidelse utenfor arealer som i dag er avsatt til erverv gjøres for å tilrettelegge for utvidelse av
skulp turpark, ikke utbyggingsformål. En kan ikke se at p lanarbei d et utløser krav o m
konsekvensutredning. Planbeskrivelse som skal utarbeides vil avdekke eventuelle konflikter slik at
avbøtende tiltak kan sikres i plan og bestemmelser dersom en vurderer at det er nødvendig.

Eventuelle kommentarer, merknad er, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for
planarbeidet kan sendes skriftlig til:

COWI AS
v/Heidi Bergom
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss

Me rknadsfristen settes til 21 .august 2015.

Spørsmål om eller innspill til planarb eidet kan rettes til COWI v/Heidi Bergom, tlf. 994 30 393,
e - post. hebe@cowi.no.

Dette varselet om oppstart er også tilgjengelig på www.ringerike.kommune.no og
www.jevnaker.kommune.no .

Med hilsen

Heidi Bergom
COWI AS

Vedlegg :
Adresseliste



ADRESSE COWI AS

Hvervenmoveien 45

3530 Hønefoss

TLF +47 02694

WWW cowi.no

OPPDRAGSNR. A066473

VERSJON 01

UTGIVELSESDATO 09.09.15

UTARBEIDET HEBE
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Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 26.06.15. Merknadsfrist en var satt til 21.08.15.
Berørte parter ble varslet gjennom brev og lokale aviser. I det følgende oppsummeres innspillene som
har kommet inn.

Fra Oppsummering av innspill

1 Fylkesmannen i
Buskerud.
Dato: 07.08.15.

- Ber om at forhold knyttet til naturmangfold, landskap, landbruk,
universell utforming, barn og unge, klima og støy ivaretas i tråd med
nasjonale føringer. Vektlegger allmenne landskaps-, natur- og
friluftsinteresser knyttet til Randselva.

2 Fylkesmannen i
Oppland.
Dato: 20.08.15
Mottatt 07.09.15

- Ber om vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8-12.
- Forutsetter at arealene langs Randselva reguleres til friluftsområde med
allmenn tilgjengelighet.
- Avsett belte med kantvegetasjon langs elva for å motvirke erosjon og
avrenning, samt gi levested for dyr og planter. Sett minstekrav til bredde
og høyde.
- Still krav til bygge- og anleggstiltak ved elva for å hindre uheldige
effekter på vassdraget.
- Det må angis bestemmelser som sikrer fri gang for storørreten, samt at
gyte- og oppvekstområder ikke forringes.
- Forutsetter forbud mot inngrep som kan forårsake tilslamming av
leveområdene for elvemusling.
- Ber om at vannstrengen reguleres til naturområde i vassdrag med
bestemmelser som sikrer naturverdiene i elva.
- Vurder flomfare.
- Ber om at det gjennomføres be faring av person med geoteknisk
kompetanse for å vurdere skredfare.

3 Buskerud
fylkeskommune.
Dato: 21.08.15.

- Det ligger to registrerte kulturminne r innenfor varslet planområde. Ett
forsvinner trolig når ny E16 etab leres. Dersom det gjenstående
kulturminnet blir liggende i et område der arealformålet er forenelig med
vern bes det om at kulturminnet inkl. sikringssone legges under
hensynssone. (Båndlegging)

4 Oppland
fylkeskommune.
Dato: 21.08.15.

- Ber om at forhold knyttet til universell utforming og planfremstilling
ivaretas jf. nasjonale føringer.
- Anbefaler at verdivurdering av de enkelte bygningene inngår som en
del av det videre planarbeidet. Eventuelle konsekvenser for den
verneverdige bebyggelsen må synliggjøres.
- Videreformidler merknad fra No rsk Maritimt Museum: Det er lite
potensiale for funn u/vann pga. bunnf orhold, vannføring og tidligere
industriaktivitet på stedet. Ber om å få planen tilsendt v/offentlig
ettersyn.
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5 Statens
vegvesen i
Buskerud.
Dato: 20.07.15.

- Mener at godkjent kommuneplan eller kommunedelplan bør danne
grunnlaget for ny utbygging, og at arbeidet med reguleringsplan ikke bør
være førende for revideringen av kommuneplanen. Statens vegvesen
ønsker ikke å diskutere revidering av kommuneplanen i denne saken.
- Ber om at det som del av planarbeidet utarbeides en trafikkanalyse
hvor det fremkommer hvilke trafikkmengder virksomheten kan tenkes å
påføre det øvrige vegnettet på hverd ager og for toppbelastninger. Legger
vekt på trafikksikkerhet i krysset mellom Kistefossveien og Fv241.
- Det er ikke aktuelt å endre den nylig vedtatte reguleringsplanen for E16
for å gjøre plass til parkeringsplass og snuplass for buss. For å unngå
innsigelse må planområdet reduseres så det ikke omfatter deler av
reguleringsplanen for E16 Eggemoen-Olum.
- Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter
(herunder skoleveger) må avklares, og eventuelle endringer av veg- og
trafikkforhold på riks- og fylkesveger må utredes.
- Det kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- og
fylkesveger. Eventuelle avvik fra vegnormalen må dokumenteres.
- Normal byggegrense for riksveger er 50m, med mulighet for at
vegmyndighetene til å øke grensen til 100m. Byggegrensen skal mellom
annet vurderes ift. støysituasjon. For regulering av støyømfintlige formål
nær riks- eller fylkesveg må støyforholdene være dokumentert, og
nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Byggegrensen gjelder også for
veger og parkeringsplasser.
- Forutsetter at reguleringsplanen ikke er til hinder for normal drift og
vedlikehold av ny E16.

6 Statens
vegvesen i
Oppland.
Dato:
13.08.2015.

- Forventer at en gjennom planarbeidet avklarer atkomster og
parkeringsløsninger for besøkende, og at det gjennomføres
trafikkanalyser som gjør rede for antatt trafikkøkning og trafikkmessige
virkninger av planen.
- Trafikksikkerhet må vektlegges, spesielt mht. myke trafikanter,
herunder barn på skoleveg.
- Fra Blåklokkevegen er Samsmovege n smal og mangler tilrettelegging
for myke trafikanter. Dersom Sammovegen skal opprettholdes som
adkomst til museet bør planområdet utvides til kryss med
Blåklokkevegen slik at be hovet for vegutbedring og
trafikksikkerhetstiltak blir vurdert fo r hele strekningen. Det forventes at
nødvendige tiltak innarbeides i planen.

7 Jernbaneverket.
Dato: 20.08.15.

- Jernbaneverket tillater i utgangspun ktet ikke tiltak nærmere enn 30
meter fra nærmeste spormidt. Det er vi ktig at alt planarbeid i nærheten
av jernbanen utføres i tett dialog me d Jernbaneverket. Dersom det blir
aktuelt å regulere innenfor reguleringsplanen for ny E16 er det
avgjørende for Jernbaneverket at dette ikke påvirker jernbanen i negativ
forstand og at areal avsatt til jernbaneformål ikke endres.
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8 Norges
vassdrags- og
energidirektorat.
Dato: 06.07.15.

- Informerer om at området omfatt er vassdrag og potensielt skredutsatt
areal. Ved tiltak må tilstrekkelig sikke rhet mot flom og skred være
dokumentert før igangsetting.
- Vassdragskryssinger og vassdragsi nngrep må ikke føre til oppstuving,
økt erosjonsfare eller ugunstige e ndringer i strømningsforhold.
- Vassdragskryssinger må etableres m/dimensjoneringskrav for 200-års
flom + sikkerhetsmargin, og elvas tverrsnitt må opprettholdes.
- Pga. elvemusling og storørret settes strenge krav til tidspunkt for
gjennomføring av tiltak.

9 Ringerike
kommune.
Dato: 28.08.15.

- Beiteområdet registrert som naturtypen beiteskog bør fortsatt kunne
beites helt ned til elva av hensyn til det biologiske mangfoldet og for å
hindre gjengroing.
- Gjør oppmerksom på potensiale for konflikter mellom besøkende og
beitedyra ved ferdsel over beiteområdet.
- Går ut ifra at det blir foretatt en grundig biologisk undersøkelse pga.
naturverdier.
- Tilgang/adkomst for brannvesenets kjøretøy må ivaretas særskilt.

10 AS Randsfjord
Tremasse- og
Papirfabrikk.
Dato: 21.08.15.

- AS Randsfjord Tremasse- og Papirfa brikk drifter to kraftstasjoner
innenfor planområdet. Forutsette r at drift og videreutvikling av
kraftverkene blir ivaretatt i arbeid et med planen, og ønsker dialog i
planprosessen.

11 Rein Midteng
E-post, dato:
06.07.15.

- Det bør gjøres kartlegginger innenfor planområdet jf.
Naturmangfoldlovens §§8 og 9 og jf. de nasjonalt store naturverdiene
som er dokumentert på tilgrensende områder og så vidt innenfor
planområdet.
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1 Fylkesmannen i Oppland Kommentar/Tiltak

1.1 Har gitt formell og uformell

tilbakemelding om at KU

anbefales.

Det sikres at hensynene som ivaretas gjennom KU-prosess

ivaretas i planmaterialet som utarbeides. Dokumentasjon

som viser at de nødvendige undersøkelsene er foretatt

legges ved planen til offentlig ettersyn. Avbøtende tiltak

som sikrer ivaretagelse av miljø- og samfunnshensyn angis

i plan og bestemmelser.

1.2 Fylkesmannen mener at

anleggsveg og galleribygg er

omfattet av plankrav. Bør ikke

behandles som en

dispensasjonssak.

Det vil sannsynligvis ikke bli nødvendig å søke om

dispensasjon for galleribygget. Av driftshensyn i sesongen

2017 må anleggsvegen på nordsiden behandles som

dispensasjon. Nødvendige undersøkelser er gjort, og

redegjørelse vil følge dispen sasjonssøknaden. (Behandles

kun i Oppland).

Geoteknisk undersøkelse av skråningen ved den planlagte

adkomstvegen til kunstbrua er utført av Norconsult.

Flom og vannlinjeberegning (Hydrologisk undersøkelse) for

å beregne Q 500 er utføret av Norconsult.

Kartlegging av biologisk mangfold i elva er utført av Norsk

institutt for vannforskning (NIVA). Eventuelle funn av

elvemusling som kan stå i fare for å bli påvirket av

etablering av adkomst og/eller fundament, må flyttes til

annen lokasjon. Avbøtende tiltak koordineres i samråd med

NIVA og fylkesmannen i Oppland.

1.3 Lister opp en rekke forhold knyttet

til elva og kantsonene som bør

beskrives nærmere i

planbeskrivelse og bestemmelser.

Ber om at bestemmelsene sikrer at

det iverksettes tiltak for å hindre

partikkelforurensning i elva.

Planbeskrivelsen og ROS-analysen suppleres med

utfyllende informasjon om registeringer, vurderinger og

avbøtende tiltak.

Reguleringsbestemmelsene er justert og supplert for å gi

bedre sikring av elvemusling og ørret spesielt, og

vassdragshensyn generelt.

OPPSU M M ERIN G OG GJEN N OM GAN G AV PLAN FORU MIN N SPILL

MØTEDATO 19. oktober. Oppfølgingsmøte 07. november 2016.

TIL Møtedeltagerne: Sigri Rosø, Hans Tollef Solberg,

(deler av oppfølgingsmøte) - Jevnaker kommune.

Mari S. Sandsund og Halvard Fiskevold - Ringerike

kommune.

Heidi Bergom - COWI.

KOPI Kistefos-Museet v/Tor Ove Hamborg, Pål Vamnes

og Egil Eide.

OPPDRAGSNR. A066473
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1.4 Anbefaler at hensynssone H5601-6

tas ut, og heller avsettes til

grøntbelte langs vassdrag. Det bør

angis bestemmelser om bevaring

og skjøtsel av kantvegetasjon.

Hensynssone for natur er tatt ut av plankart og

bestemmelser. Generell bestemmelse om behandling av

vegetasjon er lagt inn i bestemmelsene.

Det er utarbeidet et temakart som viser dagens situasjon

med plastringstiltak, beiting mv. Her er det synliggjort hvor

mye kantvegetasjon som finnes i dagens situasjon.

Adkomstvegen til kunstbrua er vist på temakartet. En

oppfatter det sånn at både N VE og fylkesmannen anbefaler

at det ikke etableres kantvegetasjon på utsiden av denne.

N VE anbefaler at fyllinga utformes sånn at den kan gi skjul

for fisk.

1.5 Forventer at vassdragsverdier og

allmenn tilgjengelighet langs

Randselva ivaretas.

Det er lagt til et kapitel i planbeskrivelsen hvor det

redegjøres for friluftsinteresser. Området skal ikke gjerdes

inn. Tilgjengelighet er ivaretatt, og forbedret med økt

fremkommelighet.

Gangvegene inne på det private området vil ikke bli

regulert som offentlige gangveger. Dette er heller ikke

nødvendig for å sikre allmenn tilgjengelighet langs

vassdraget. Mesteparten av strandsonene langs kyst,

innsjøer og vassdrag i Norge ligger på privat grunn.

Allemannsretten er uansett gjeldende.

1.6 Mener at ROS-analysen er

mangelfull på punktene som

omhandler galleribygget og

gangveien til galleribygget.

ROS-analysen er supplert med opplysningene som har

kommet frem i forbindelse med nye registeringer og

vurderinger. (Geoteknisk rapport etc.).

1.7 Mener at de miljørettslige

prinsippene i naturmangfoldlovens

§§ 8-12 ikke er vurdert.

Det fremgår av naturmangfoldrapporten som følger planen

som eget vedlegg (nr. 4) at de miljørettslige prinsippene i

naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert.

Det har fremkommet mer informasjon etter at

fagrapporten ble utarbeidet. Fagrapporten og

planbeskrivelsen er supplert blant annet med opplysninger

om undersøkelser som er utført høsten 2016, samt

konkrete avbøtende tiltak.

2 Oppland fylkeskommunen – Regionalenheten, Plan og miljø

2.1 Anbefaler KU. Se punkt 1. 1.

2.2 Ber om presiseringer i

bestemmelsene for Felt SGG1-3

De interne vegene er i dag kjørbare for intern

varetransport, drift og beredskapsbiler. De fungerer også
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(Interne gangveger). Gir ikke

tilstrekkelige regler for utforming.

som adkomstveger til kraftverkene. Det skal de fortsette å

gjøre i fremtiden. Kistefos-museet ønsker at vegene skal

fortsette å være smale grusveger. For å svare ut innspillet

er det derfor satt krav til at de skal dimensjoneres slik at

de er fremkommelige for beredskapsbiler. Dagens

situasjon blir med andre ord stadfestet gjennom

reguleringsbestemmelsene.

Veg på østsiden av Randselva er for øvrig lagt inn i

plankartet. (Felt SGG4).

2.3 Ber om "leseveileder" til

bestemmelsene fordi de har 3

vertikalnivå.

Lagt inn.

2.4 Mener at bygget (kunstbrua) ikke

er tegnet inn i plankartet, og at

det ikke er knyttet bestemmelser

til tiltaket. Mener at utredninger

må være gjort før arealformål og

tiltak plasseres på et juridisk

bindende kart.

På planforslaget fylkeskommunen har uttalt seg til er

bygget tegnet inn i vertikalnivå 3, med feltnavn BKB8. I

vertikalnivå 2 er bygget vist med juridisk linje for bru.

Det er egne bestemmelser knyttet til felt BKB8.

Fellesbestemmelser 1.2. 3 og 1. 2.4 er selvfølgelig også

gjeldene for felt i vertikalnivå 3, på lik linje med samtlige

utbyggingsfelter i området.

Det er gjort utredninger av både geotekniske forhold,

hydrologiske forhold og biologiske forhold. Rapporter følger

planforslaget som egne vedlegg.

2.5 Plankart: Kartet bør vise

eksisterende og fremtidige veier

og gang- og sykkelveger internt i

området. Dette er spesielt viktig

når det gjelder vegen fram til

nybygget. Faktisk arealbeslag

inkludert skjæringer og fyllinger

bør vises.

Norconsults prosjekterte tegning av vegen legges ved som

eget vedlegg.

Skråningsutslag vil ikke bli lesbart på plankartet fordi

arealformålet under er kombinert formål med skråskravur,

i tillegg til at det ligger hensynssoner der.

Tiltaket ligger i sin helhet, m/skjæringer og fyllinger

innenfor byggeformålet i felt BKB1.

2.6 For å vise hvilke områder som

faktisk blir berørt av tiltak, bør

planen også bl. a. vise midlertidige

riggområder og anleggsveger.

Område for Byggrigg (#BR1) er lagt inn på plankartet for å

markere midlertidig anleggsveg og riggplass i tilknytning til

kunstbrua på østsiden av Randselva. Området er plassert

og dimensjonert ut fra hensyn til bevaring av beiteskogen.

Tilsvarende sone er lagt inn på vestsiden, og er angitt som

# BR2
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3 Oppland fylkeskommune - Kulturarv

3.1 Ber om "leseveileder" til

bestemmelsene fordi de har 3

vertikalnivå.

Lagt inn.

3.2 Ber om at Riksantikvarens forslag

til formulering av bestemmelse for

universell utforming legges inn.

Mottatt på e-post, og lagt inn i bestemmelsene.

"… Bygninger/konstruksjoner og utomhusområder som skal

være tilgjengelig for allme nnheten skal som hovedregel

sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, men UU-

målsettingen må avveies i forhold til natur/terreng og

kulturminnevern. Det skal tilstrebes universell utforming

med materialbruk tilpasset kulturminnet/omgivelsene …".

3.3 Mener at bestemmelse 2.1. 1 er litt

forvirrende og trenger en

presisering.

Ordet "plankrav" er byttet ut med "dokumentasjonskrav"

for å unngå forvirring.

3.4 Etterspør informasjon om hvilke

bygg som berøres av bestemmelse

2.3. 2 og 2. 4. 2.

Det legges inn en presisering som tydeliggjør at

bestemmelser som omhandler særlig hensyn til

eksisterende bebyggelse gjelder for bygg oppført mellom

1889 og 1955, (Tresliperiet driftstid).

Settes inn i 2. 3. 2, 2.4. 2, og 7. 4. 1. 1.

3.5 Søknader om nybygg og oppføring

av skulpturer innenfor

hensynssone for kulturmiljø skal

sendes regional

kulturminneforvaltning til uttalelse.

Samordner eventuell uttalelse med

Riksantikvaren.

Bakgrunnen for at avvik fra normal praksis er Kistefos-

Museet posisjon som bevaringsverdig teknisk-industrielt

kulturminne, og rollen Riksantikvaren har hatt i arbeidet

med rehabilitering og utvikling av anlegget.

Reguleringsbestemmelsen endres iht. kulturarvenhetens

innspill.

3.6 Ber om at Riksantikvaren forslag

til bestemmelser angitt i brev

datert 11. 12.15 innarbeides.

Det er angitt bestemmelser som sikrer bevaringsverdige

bygninger og utomhusområder. Selv om Riksantikvarens

formuleringer ikke er gjengitt ordrett er hensynene som

skal ivaretas tilstrekkelig sikret.

3.7 Ser at det bevaringsverdige

bygningsmiljøet ivaretas gjennom

hensynssone med særlig bevaring

av kulturminner/kulturmiljø. Mener

det er vanskelig å lese ut av kartet

hvilke bygninger som regnes som

verneverdige. Anbefaler at juridisk

linje vurderes i tillegg.

Oversikt over bevaringsverdige bygg og utomhusområder

er tydeliggjort med egen illustrasjon i planbeskrivelsen.

(Figur. 33). Se for øvrig punkt 3. 4 angående presisering av

hvilke bygg som er bevaringsverdige.
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4 Norges Vassdrags og

Energidirektorat

4.1 N VEs innspill dreier seg om

hensynet til vassdragsmiljø, og

ivaretagelse av sikkerhet knytta til

flom og skred. Mener at

planområdet har en del kvaliteter

og kjente naturfarer som krever

omfattende og presise

reguleringsbestemmelser.

N VE's brev inneholdt både innspill til plandokumentene og

svar på spørsmål knyttet til kunstbruprosjektet og

etablering av adkomst. I denne oppsummeringen svares

det for innspillene som dreier seg om plandokumentene.

4.2 Ang. bestemmelse 1. 2. 4:

Tiltak i og ved vassdrag må ikke

medføre negative

vassdragstekniske konsekvenser

som kan påvirke flom-, erosjons-

og strømningsforhold negativt,

herunder gi oppstuvende effekter

som medfører negative

konsekvenser for omkringliggende

bebyggelse og anlegg (inkludert

kraftverk).

Eventuelle kompenserende tiltak

inkluderes i bestemmelsene.

Følgende er lagt til i bestemmelsene, pnkt. 1. 2. 4:

" … Før det gis rammetillatelse for tiltak i eller inntil elva

skal tiltaket vurderes i forhold til vannressursloven og

forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Det skal foretas

vannlinjeberegninger og gjøres vurderinger med hensyn til

fare for endringer i strømningsforhold og oppstuving …".

Det er lagt inn en rekke med tiltak som kan være aktuelle

å iverksette. Listen er ikke uttømmende og det må

vurderes i hvert tilfelle hva som er mest hensiktsmessig.

Behovene vil være avhengig av hva en ønsker å etablere.

4.3 Videre ang. bestemmelse 1. 2. 4:

Tiltak skal ikke påføre allmenne

interesser vesentlige negative

konsekvenser.

Antar at innspillet dreier seg om muligheten til å ferdes

langs vassdraget. Se svar på innspill fra fylkesmannen,

punkt 1. 5.

4.4 Ang. bestemmelse 2. 5. 1:

Bru med pilarer på land skal

dimensjoneres for å kunne ta unna

for en 500-års flom.

Brupilarer etableres innenfor

hensynssone for skred. Her må

man sikre at grunnforholdene er

kjente og at man både i

anleggsfase og i permanent

situasjon har tilfredsstillende

fundamentering og sikring mot

erosjon og skred.

Bestemmelse angående flomsonenivå 118,5 moh v/brua

var tidligere kun knyttet ti l faresone for flom og

bestemmelse 7. 2.1. Presisering angis i bestemmelse 2. 5. 1

for å tydeliggjøre hvilket nivå man skal forholde seg til ved

planlegging og bygging av kunstbrua.

Krav om fagkyndig geoteknisk rapport er angitt i

bestemmelse 7. 1. 1. (Faresone for skred).

Undersøkelser knyttet til galleribygg og adkomstveg er

utført høsten 2016. Rapporter er vedlagt planbeskrivelsen.
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4.4 Ang. bestemmelse 3.7. 1 og vegen

til brua: Konsekvenser for skred-

og flomfare, samt vassdragsmiljø

og strømningsforhold må utredes

før vegen til kunstbrua kan

anlegges.

Tiltaket må ikke øke skredfaren,

og dette må dokumenteres.

Kompenserende tiltak knytta til

bortfall av kantsone må vurderes.

Det utarbeides en egen geoteknisk rapport knyttet til

etableringen av adkomstvegen. Denne vil følge

byggesaken, og følger også ved plansaken når den legges

ut til offentlig ettersyn. Utarbeidelse av slik dokumentasjon

er sikret gjennom krav knyttet til bestemmelse 7. 1. 1.

4.5 Ang. bestemmelse 6. 1. 1:

Det må settes krav til

dokumentasjon av vassdragstiltak.

Dersom konkrete krav angis i

andre bestemmelser kan det vises

til disse.

I bestemmelse 1. 2.4 angis aktuelle tiltak. Det vises til

disse i 6. 1.1.

4.6 Ang. bestemmelse 7. 1. 1:

Dersom det åpnes for tiltak i

skredsona må tiltakshaver

dokumentere tilstrekkelig

sikkerhet for tiltaket jf. TEK10, og

at tiltaket ikke påfører andre

interesser vesentlig skade eller

ulempe.

At tiltakshaver dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet for

tiltaket jf. TEK10 er ivaretatt. Ettersom teknisk forskrift til

byggverk stadig forbedres og oppdateres er det bedre å

benytte den generelle formulering "… de til enhver tid

gjeldende forskrifter …". Da unngår man fare for at

planbestemmelsene blir utdatert ved neste oppdatering og

navnendring av teknisk forskrift.

4.7 Ang. bestemmelse 7. 2. 1:

Dersom det åpnes for tiltak i

flomsona må tiltakshaver

dokumentere tilstrekkelig

sikkerhet for tiltaket jf. TEK10, og

at tiltaket ikke medfører andre

interesser vesentlig skade eller

ulempe.

Se over.

4.8 Ang. bestemmelse 7. 4. 1:

Kompenserende tiltak knytta til

bortfall av kantsone bør vurderes.

Skeptisk til etablering av ny

kantsone på utsiden av adkomst.

Reduserer tverrsnittet på elva. Kan

påvirke vassdragstekniske forhold

negativt.

Hensynssone for naturmiljø er tatt ut av plankartet. Se

svar på innspill fra fylkesmannen, punkt 1. 4.

Hydrologisk undersøkelse inkl. kartlegging og modellering

av elvebunn og elva tverrsnitt er utført i november 2016

for å sikre at tiltaket utformes og plassers slik at det ikke

påvirker vassdragstekniske forhold negativt.
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5 Øvrige punkter diskutert på temadag

5. 1 Etter temadagen oppsummerte vi innspillene som deltagerne fremla på informasjonsmøte,

befaring og i møte med kommunen. Flere av inns pillene er håndtert i oversikten over. De som

ikke er sjekket ut gjengis her:

5. 1. 1 Trafikkmengde

Planbeskrivelsen er supplert med oppdatert informasjon om besøkstall slik at beskrivelsen

speiler tallene som ble presentert på møtet. (Forventet antall ca. 45 000 besøkende sesongen

2016, mai-oktober).

5. 1. 2 Parkering

Planbeskrivelsen er supplert med informasjon om kapasiteten på dagens parkeringsplasser på

begge sider av elva. Arealene er vist på ill ustrasjoner som er lagt inn i beskrivelsen.

5. 1. 3 Samsmoveien

Det er tegnet inn fortau langs Samsmoveien. Dette er fulgt opp med en rekkefølgebestemmelse

som sikrer opparbeidelse.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5654-25   Arkiv: PLN 325-01  

 

422 detaljregulering for Grenda i Åsa – 2. gangsvbehandling. 

Endring av opprinnelig plan 325 Grenda i Åsa 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedtatt 23.04.2009, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Det er foreslått endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere 

tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da 

det er andre renseløsninger som skal benyttes. Foreslåtte reguleringsformål er 

boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, andre typer bebyggelse og anlegg, lekeplass, 

kjøreveg, parkeringsplass og friområde. 

Det er ikke gjort noen store endringer etter 1.gangsbehandling, kun endring i bestemmelsene 

§ 4.3 og nytt punkt 3.2 etter innspill fra Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud 

fylkeskommune. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda Åsa. Hensikten er å 

justere tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til 

jordrenseanlegg da det er andre renseløsninger som skal benyttes. Foreslåtte 

reguleringsformål er boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, andre typer bebyggelse 

og anlegg, lekeplass, kjøreveg, parkeringsplass og friområde. 

 

I gjeldene reguleringsplan ligger veilinjen på steder som ville skapt store terrenginngrep med 

bla. fjerning/ deling av stedlige fjellformasjoner. Deler av regulerte trase vil også medføre 



store dominerende fyllinger, og et stygt inngrep i en skogkledt åkerholme som har åpenbare 

vernekvaliteter. Den nye atkomsten og internveier til boligområde ivaretar disse hensyn.    

 

Justering av tomtegrenser er utført for å tilpasse tomtene bedre i terrenget. Tomt 12 har 

kommet etter at man så at opprinnelig tomt 8 ligger på to forskjellige høydedrag. Tomt 8 var 

opprinnelig en stor tomt. Ved deling har de to tomtene blitt på 1,5 daa hver. Deling av tomt 8 

i to har ført til mindre justeringer av tomt 6 og 7, dette for å tilpasse tomtene bedre i 

terrenget.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 7. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 § 4.3 I bestemmelsen avsnitt 2 om etablering av felles jordrenseanlegg for avløp 

innenfor område som er regulert til lekeplass, er fjernet i sin helhet. 

 Nytt punkt 3.2 under om Kulturminner i reguleringsbestemmelsene.   

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 03.09.2016 – 15.10.2016. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 22.09.2016 

Grenda i Åsa er i utgangspunktet ikke et område hvor det bør legges til rette for økt 

boligbygging av hensyn til samordnet areal og transportplanlegging. Boligområdet vil være 

bilbasert og støtter derfor lite opp om nasjonale føringer om at videre vekst i byområdene 

skal transporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Med utgangspunkt i at dette gjelder endring av en vedtatt plan har vi likevel ingen spesielle 

merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller viktige regionale miljøinteresser. Vi mener 

det er bra at vegsystemet er planlagt på nytt med hensyn til landskapet i området. 

 

Vi vil bemerke at det i bestemmelsene § 4.3 står at det kan etableres felles jordrenseanlegg for 

avløp innenfor området som er regulerte til lekeplass. Vi forutsetter at dette er en feil i 

bestemmelsene og at dette blir tatt ut. Vi mener det er positivt at lekeplassen er sikret 

opparbeidet gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.  

Vest for planområdet er det registrert to lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet med 

åpen kalkmark av nasjonal interesse. Her er det registrert flere rødlistede arter, blant annet 



den prioriterte arten dragehode. Disse områdene ligger utenfor planområdet og vil derfor 

ikke bli berørt direkte av utbyggingen. Vi savner likevel en redegjørelse for hvordan de 

miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp i saken. Før 

planforslaget blir endelig vedtatt ber vi derfor om at dette blir utredet i tråd med lovens krav. 

 

 

Forslagstillers kommentar: 

Avsnitt 2 i reg.best §4.3 Lekeplass om jordrenseanlegg fjernes i sin helhet. 

Omsøkt reguleringsendring gjelder avgrensing og justering av veilinjer i en allerede vedtatt 

reguleringsplan. Hovedhensikten med omreguleringen er ønske om bevaring av stedlige 

naturkvaliteter/terrengformasjoner i området (landskapsmessig/geologisk mangfold).  Det 

foreligger ingen registrerte lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet innen det nye 

planområdet – se vedlagt utskrift fra naturbasen. Det bekreftes herved at det utførte 

anleggsarbeider ikke har påført skade på naturmangfoldet. 

  

Rådmannens kommentar:  

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i reviderte reguleringsbestemmelser. 

 

 

Hans Bjella Bjørke, 14.10.2016 

Jeg har tidligere vært i kontakt med Ringerike kommune ang. saken, på bakgrunn av at 

kartgrunnlaget (grensen mellom tomteområdet Gnr. 18 bnr. 86 og min eiendom Gnr. 18 bnr. 8) 

ikke stemmer over ens med hvor grensen faktisk skal gå etter avtale mellom meg (og mine 

foreldre, som solgte dette før jeg overtok eiendommen i 2014) og kjøper/utbygger av 18/86. Jeg 

etterspurte på forsommeren i år en grensegang, og svaret fra kommunen var at dette er under 

behandling og at grensegang vil bli gjort så snart som mulig. Nå forstår jeg det slik at grensegang 

ikke gjøres så lenge det gjøres endringer i reguleringsplanen, og derfor vil jeg komme med mine 

merknader nå, så tidlig som mulig, for at det ikke skal bli etablert en forståelse av at den grensen 

som er tegnet i reguleringsplanen er riktig.  

 

Dette dreier seg om områdene på kartet f_GF2 og f_GF3. I begge disse er grensen i 

reguleringsplanen lagt for langt til høyre/mot øst. Her er avtalen mellom meg og kjøper at grensen 

ikke skal komme i konflikt med en snuplass for tømmerbiler og velteplass for tømmer, og at jeg 

skal beholde en haug/forhøyning i landskapet som "buffersone" mellom velteplass og tomtefeltet, 

samt en gammel adkomstvei som skal beholdes innenfor grensen av min eiendom. 

 

Jeg vil også opplyse Ringerike kommune om at utbygger/kjøper av 18/86 har satt opp et 

permanent gjerde et godt stykke (opptil 20 meter) inn på min eiendom. Dette har jeg tatt opp med 

utbygger, og utbygger har sagt at gjerdet skal bli fjernet. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Det er forutsatt at utbygger og nabo Hans Bjella Bjørke enes en grensejustering i området slik 

at plangrensen blir framtidig eiendomsgrense. 

 

Velteplass kan slik situasjonen blir i framtida nyttes som opprinnelig, og haug/forhøyning i 

terreng antas å være den haug som søkes bevart i ny plan (friområde f_GF3). Omtalt 

atkomstvei må flyttes i terrenget for å få plass til friområde f_GF2. Forholdet er en 

privatrettslig sak- dvs avtale om erverv av nødvendig tomtegrunn må før eller siden inngås 

mellom partene. Slik avtale forelegger ikke per i dag. 



 

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er en privatrettslig sak som må løses mellom grunneierne.  

Ut ifra kartet ser det ut som den gamle adkomstveien Hans Bjella Bjørke referer til, kommer 

ned mellom tomt 2 og 3. Rådmannen kan ikke se at dette vil føre til noe konflikt med 

foreslått plan. Dette er noe grunneierne må løse seg imellom.   

 

Buskerud fylkeskommune, 14.10.2016 

Buskerud fylkeskommune har tidligere utført kulturminneregistrering i planområdet. Det ble i 

2006 registrert steingjerder og steinrøyser i planområdet, men det ble ikke gjort funn av 

automatisk fredete kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til planområdet når det 

gjelder automatisk fredete kulturminner. Vi ønsker likevel å minne om varslingsplikt jf. 

Kulturminnelovens § 8,2. ledd dersom det skulle dukke opp automatiske fredete kulturminner 

under anleggsarbeidet. Vi foreslår følgende reguleringsbestemmelse: 

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatiske fredete kulturminner må 

arbeidet straks stanse og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminnelovens §8, 2. ledd. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Foreslått tekst fra fylkeskommunen settes inn som nytt pkt 3.2 Kulturminner i 

reguleringsbestemmelsene.   

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i reviderte reguleringsbestemmelser. 

 

 

Statens vegvesen, 13.10.2016 

Det er en økning fra 11 til 12 tomter som ikke vil øke trafikken vesentlig og vi har derfor 

ingen merknader. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ingen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, vedtatt 

23.04.2009. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til frittliggende 

småhusbebyggelse, jordbruk/skogbruk, jordrenseanlegg, felles avkjørsel, felles 

parkeringsplass, felles lekeareal for barn, felles grøntanlegg og annet fellesareal. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 



Visjon; Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

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

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.  

Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det som 

i dag er Ringerike kommune. 

Det må settes av arealer til utbygging og bolig, næring og sosial og teknisk infrastruktur. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig boligområde.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 20.06.2016 Bh. 61/16.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 5 og ovenstående 

kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Siden dette er en oppdatering på en allerede vedtatt plan, har det ikke vært noen større 

uttalelser som har medført større justeringer. Men utfra de tilbakemeldingene som har 

kommet inn, så har det blitt gjort mindre endringer i bestemmelsene.   

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

innarbeidet.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 



1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 02.06.2016 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 11.11.2016 

4. Redegjørelser for foreslått endring 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra Cowi 11.11.2016 

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Buskerud 22.09.2016 

b. Hans Bjella Bjørke 14.10.2016 

c. Hans Bjella Bjørke 16.10.2016 

d. Buskerud fylkeskommune 14.10.2016 

e. Statens vegvesen 13.10.2016 

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Utsnitt fra naturbase 11.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 

 



Oversiktskart som viser plassering av planområdet 422 Grenda i Åsa 

1. gangsbehandling juni 2016 

 





  Mal sist revidert 07.03.2016 

1 av 3 

 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

422 Detaljregulering for  

Grenda i Åsa 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / konsulent Cowi AS 11.11.2016 

Sist revidert 11.11.2016 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016, sak 61/16. 

Høring og offentlig ettersyn 03.09.2016-15.10.2016. 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak BHNR 

2. gangsbehandling i formannskapet  DATO, sak BHNR 

Vedtak i kommunestyret DATO, sak BHNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 

planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

 

 

§ 1. PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING 

Reguleringsplan er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven§ 12- 3. 

 

Planen skal legge til rette for boligbygging med tilhørende infrastruktur. 

 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 01.06.2016. Plankart er 

utarbeidet av DBC Arkitektur. 

 

Planen erstatter Reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, vedtatt Ringerike kommunestyre den 

23.04.2009. 

 

§ 2. REGULERINGSFORMÅL 

Området reguleres til følgende formål, jf. Plan - og bygningsloven § 12 - 5: 

 

2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL §12- 5 nr.1) 

 

› Boligbebyggelse– frittliggende småhusbebyggelse for bolig felt BF S1 , B FS2 og B FS3 

› Andre typer bebyggelse og anlegg f _BAB1 – felles for BFS1, BFS2 og BFS3 

› Leke plass f _BLK1 - felles lekeplass for B FS1, BFS2 og BFS3 

 

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12- 5 nr.2) 

 

› V eg f_SV1 - felles atkomstveg for BFS1, BFS2 og BFS3 

› Parkerings plasser f_ SPP- felles parkering for B FS1, BF S2 og BFS3 ) 
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2.3 G rønnstruktur (PBL § 12 - 5 nr.3) 

 

› Friområde f _GF1, f_GF2 og f_GF3 - felles grøntområde for B FS1, BFS2 og BFS3 

 

§ 3. FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Fellesområder 

Alle fellesområdene (f _BAB1, f_BLK1, f_SV1, f_SPP, F - G F1, f_GF2 og f_GF3) er felles 

for alle boligeiendommene innen planområde(t tomt 1- 1 2), og skal eies med like andeler.  

 

3.2 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme 

Automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved 

Fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens§ 8, 2. ledd. 

 

§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12 - 5 nr.1) 

 

4.1 Boligbebyggelse– frittliggende småhusbebyggelse 

 

4.1.1 Reguleringsformål (PBL § 12- 7 , punkt 2) 

Områdene skal nyttes til byggeformål for frittliggende boliger, med tilhørende uthus/garasje. 

 

Innenfor utnyttelsesgrad tillates oppført sekundærboligs om et anneks. 

 

Tomtene kan ikke deles. 

 

4.1.2 Utforming - estetiske forhold (PBL § 12 - 7, punkt 1) 

Bygningene er tenkt som elementer i naturen, hvor de store naturtomtenes karakter skal 

ivaretas. Bebyggelse skal ha god form og materialbruk, dvs naturmaterialer som tre, stein, tegl 

og naturfarger (jordfarger). Bygningene skal ha saltak og / eller pulttak med takvinkel 

minimum 30 grader – maksimum 40 gra der. Takene skal tekkes med torv, skifer, tre eller 

tegltakstein i dempede farger. Det tillates solfangere samt glass til passiv eller aktiv utnyttelse 

av solenergi. 

 

Eksisterende vegetasjon og terrengformasjoner skal bevares i størst mulig grad. Planering av 

Terrenget tillates kun for biloppstillingsplasser, bygninger og terrassearealer med maks 

størrelse 20m². 

 

4.1.3 Høyde og utnyttelse (PBL § 12 - 7, punkt 1 , 5 og 7 ) 

Maks utnyttingsgrad for boligområdet er BYA=400m², hvor sekundærbolig, 

biloppstillingsplasser, garasje og evt uthus skal medregnes i BYA. Garasjens størrelse skal ikke 

overstige en BYA på 50m². Garasje kan oppføres som frittliggende bygg eller i sammenheng 

med bolighus. Garasje kan oppføres inntil 1m fra nabogrense. I tillegg kan det på hver tomt 

bygges en ekstra frittliggende boligenhet, sekundærbolig. 

 

I byggeområdet kan maksimal byggehøyde for gesims være5 m og for møne8 m over 

gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates takark på inntil 30% av boligens lengde med høyere 

gesimshøyde. For bygninger med pulttak kan øverste gesims ha mønehøyde. 

 

For garasje er maksimal byggehøyde 3 ,5m for gesims og 5,0m for møne. 
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Parkeringsdekning skal væres om angitt i kommunal forskrift. 

 

4.1.4 Inngjerding (PBL § 12 - 7, punkt 2 ) 

Området skal i ytterkant av boligformål inngjerdes mot beitedyr. Vedlikeholdet skal overtas av 

grunneierne i planområdet. 

Annen inngjerding/avgrensning mellom eiendommenes kal være enten hekk/vegetasjon med 

maks høyde1 ,2m eller tørrsteinsmurer med maks høyde p å 0,7m. 

 

4.1.5 Radon (PBL § 12 - 7, punkt 4) 

Det skal gjennomføres bygningsmessig tiltak for å hindre inntrengning av radongass i samtlige 

boliger, såfremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radon undersøkelser av 

byggegrunnen som dokumenterer at det ikke er nødvendig. 

 

4.2 Andre typer bebyggelse og anlegg 

 

Området for andre typer bebyggelse og anlegg f _BAB1 skal nyttes til tekniske installasjoner 

som trafo, pumpestasjon renseanlegg mv. 

 

Området f _BAB1 skal være fellesareal for eiendommene innen felt BFS1,B FS2o g BF S3. 

 

4.3 Lekeplass 

 

Området for lekeplass f_ BLK1 skal nyttes til felles lek og ballspill for barn. 

 

Område f BLK1 skal være felles lekeareal for eiendommen innen felt BFS1,B FS2o g BFS3. 

 

§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12 - 5 nr.2) 

 

5.1 Veg (PBL § 12 - 7, punkt 1, 4 og 14) 

 

Veg f_SV1 skal være felles atkomstveg for eiendommene innen felt BFS1,B FS2o g BFS3. 

 

Vegbredde er 3, 5m. Regulert veg inkluderer kant og grøft og er 6m. 

 

Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 

 

Ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomsvteg påhviler eiendommen innen planområdet. 

 

5.2 Parkeringsplasser 

 

Område for parkeringsplasser f_SPP skal være felles parkering for eiendommene innen felt 

BFS1,BFS2o g BFS3. 

 

Området f _SPP skal være felles parkerings plass for inntil 7 biler. 

 

Ansvar for drift og vedlikehold av felles parkeringsplass påhviler eiendommene innen 

planområdet. 

 

§ 6. GRØNNSTRUKTUR (PBL §12 - 5 nr.3) 
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6.1 Friområde (PBL § 12 - 7, punkt 1 og 14) 

 

Område f _GF1 er et felles grøntområde og utsiktsplass for eiendommene innen planområdet. 

 

Område f _GF2 og f_GF3 er felles grøntområder for eiendommene innen planområdet. 

 

§ 7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12 - 7, nr.10) 

 

7.1 Borebrønn. 

Utenfor regulert område, nord for boligområdet, skal det opparbeides borebrønn med godkjent 

drikkevann. Denne skal ferdigstilles før brukstillatelse gis. 

 

7.2 Småbråtenveien. 

Småbråtenveien, som på plankartet for reguleringsplan nr 245- 0 2 "Småbråten-Johnsrud" har 

Benevnelsen F A2, skal utbedres som angitt på innsendte vegprofiler datert3 0.01.96 før 

brukstillatelse gis. 

 

7.3 Lekeplass. 

Området for felles lekeplass skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse på boliger i 

Området. 

 

7.4 Brannvann.  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

Brannvannsforsyningen tilfredsstiller brannvesenet krav. 

 

7.5 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer. 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

Tekniske anlegg mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. 

 

7.6 Veg, vann og avløp. 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før veg- , vann- og avløpsanlegg er i 

Samsvar med utbyggings avtale. 
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OPPDRAGSNR A049416

SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING
REGULERINGSPLAN FOR GRENDA I ÅSA – PLAN 325
SMÅBRÅTAVEIEN – GNR 18 BNR 86

Det søkeshervedommindrevesentligreguleringsendringi reguleringsplan325
for Grendai Åsa, sistvedtatt23.04.2009.

Følgendeforhold foreslåsendreti gjeldendeplan:
1. FellesavkjørselFA endrespåto stederinnenplanområdet.

a) Endringi nedredelav boligfelt - FelleslekeplassFL / FellesparkeringFP
/ AnnetfellesarealAF / Boligtomt11 i B1 justerespgaendretveiføring.
b) Endringi øvredelav boligfelt - Boligtomt 3 og4 i B2 og
FellesgrøntanleggFG2justerespgaendretveiføring.

2. Ny boligtomt 12 i B1 – basertpådelingavboligtomt8 og justeringav
tomtegrenserfor tomt 6 og7.
3. Fjerningav regulertlandbruksområdeL1 ogSpesialområdefor
jordrenseanleggS1.
4. Ny plan- og bygningslov fordrernyeformålstyper– plantegningjusteresi tråd
medgjeldendelovverk.

Figur 1 Oversiktoverendringeri eksisterendeplan.

5. Revidertarealoppgave– redusert arealfor plan.

NO 979 364 857 MVA

Ringerikekommune
Pb123Sentrum
3502HØNEFOSS

postmottak@ringerike.kommune.no

1a

1b

2

3

4



SIDE 2/ 5

1a)Søknadomendringav veiføringfor nedredelav atkomstvei
Underdagensbestemmelser §3.1pkt 3 Utforminger følgendeangitti siste
avsnitt:

"Eksisterendevegetasjonog terrengformasjonerskalbevaresi størstmulig grad.
Planeringav terrengettillates kunfor biloppstillingsplasser,bygningerog
terrassearealermedmaksstørrelse20 m²."

Veilinje i foreliggereguleringsplanerstedvisangittpåstedersomville skapt
storeterrenginngrepmedbla. fjerning/delingavstedligefjellformasjoner.Forslag
til ny veilinje ivaretarovennevntebestemmelsepåenbedremåte.

Bilde 1a. Høydedragmedskogkledtfjellknausi regulertatkomstveitil boligfelt.
Atkomstveiforeslåslagt nordfor detteskogkledtehøydedrag.

Tiltakshaveroppfatterat denregulerteveitraseeneret resultatav «skrivebords-
planlegging»,dårligkartgrunnlag(tidligereskogbevokstområde)oget ønskeom
kortestmulig forbindelsefra eksisterendevei til byggefeltet.Det vistesegetter
hvertatdenregulertetraseville medført enstordominerendefylling, oget stygt
inngrepi enskogkledtåkerholmesomharåpenbarevernekvaliteter.I
landbrukssammenhengermanpålagtå unngåat slikekvaliteterskades/ fjernes.
Ny trasefor atkomsttil boligfelt foreslåsvalgt for å ivaretardissehensyn.

Felleslekeareal(FL) i gjeldendeplanerangittmedetarealpå2315m².Dette
arealforeslåsnedjustert til 1615m² i ny plan.I kommuneplanenfor Ringerikeer
deti §1.1.3Lekearealangittat deti boligområderskalsettesavminimum25 m² /
bolig til lekeplasser.Basertpåenforutsetningom12 tomtervil ny lekeplass
representereet arealpå1615m² / 12 tomter,hvilket tilsvarer134m² / tomt.Hvis
manantarat detetableresto boenheterpertomt i områdetvil tilgjengelig
lekeplassarealvære67m² / boenhet.Det forutsettesat dettearealer tilstrekkelig
lekearealfor dennetype boligfelt somliggernærskogen.Beboerehargode
mulighetertil aktiviteterfor barnogvoksnei nærliggendeutmark.
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Areal for annetfellesareal(AF), bl.a. tekniskeanleggfor minirenseanleggerøkt
fra 210m² til 1335m².Delerav dettearealkanvedbehovregulerestil lekeareal.
Fordelenmedforeliggendeforslagerat lekeplasssamlespånordsidenav
atkomstveien.Da trengermanikke krysseveien,somvedeneventuelltodeling
av lekearealet.

1b) Søknadomendringav veiføringfor øvredel avatkomstvei
Tilsvarendesomfor punkt1a)henvisesdettil dagensbestemmelser§3.1pkt3
Utforminger følgendeangitt i sisteavsnitt:

"Eksisterendevegetasjonog terrengformasjonerskalbevaresi størstmulig grad.
Planeringav terrengettillates kunfor biloppstillingsplasser,bygningerog
terrassearealermedmaksstørrelse20 m²."

Med henvisningtil ovennevntebestemmelseomsøkesdethervedjustertveiføring
for å bevarefjellknausøstfor tomtene3 og4.

Bilde 1b. Fjellknausøstfor tomt3 og4. Vei foreslåsplassertnoelengervest
(påbekostningav tomt 3 og4) for å bevarefjellknaus.

2. Søknadomny tomt 12 – veddelingav tomt8 og justeringav tomt 6 og7
Dårlig kartgrunnlaget(tidligereskogbevokstområde)ersannsynligårsaktil at en
stortomt (tomt8) fikk enbeliggenhetsomviser segå værepåto forskjellige
høydenivå.Bolighusville måtteplasserespådet enehøydenivå, mensen
garasje/anneksville kunneplasserespået annetnivåutenmulig forbindelse
mellomdissepåtomten- dvsdetvil uansettmåtteopparbeidesto uavhengige
adkomstertil sammetomt.

Forslagtil løsningerå justeregrensenetil nabotomtenenoe,slik at opprinnelig
tomt8 kanbli til to fine tomter pådeto nevntenivå.Det betyrentomtmerenni
foreliggendereguleringsplan. Dennyetomt12 harenstørrelsepålinje medde
andretomteri boligfeltet.Det er forholdsvisstoretomteri området– tomtearealer
framkommerpåplanen.

Fjellknaus
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3. Søknadomfjerningav landbruksområdeogspesialområdefor jordrenseanlegg
Foreliggendereguleringsplandannergrunnlagfor utskilt parsellfor gnr/bnr
18/86.Vedrevideringav planerdetbehovfor tomtejustering.

Figur 3.1 Tomteparsellfor gnr/bnr18/86.

Det foreslåsat landbruksområdeogspesialområdefor jordrenseanleggøsti
områdetutgår.Dissearealerer ikke utskilt ogeiesavnaboi området(gnr/bnr
18/8).

Det ergitt utslippstillatelsetil minirenseanleggsørvesti området, ogdetanses
derforikke å værebehovfor jordrenseanlegg.

4. Justeringav reguleringsplanog-bestemmelser
Planogbygningslovener revidertsidenforrige reguleringogdeterderforutført
vissejusteringeri formati revidertreguleringsplanmedbestemmelser, tilpasset
dagensregler.

Reguleringsbestemmelsene§2 Reguleringsformåler justert ogdenye
formålskategorierbenytteti forslagtil ny planer anført i denyebestemmelser.

Reguleringsbestemmelsenei §6Fellesområderer omarbeidet ogdenye
betegnelserangitt.

Vedlagtligger forslagtil ny reguleringsplanmedreguleringsbestemmelser.

18/86
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5. Revidert arealoppgave 
Nedenfor er det presentert en oppstilling over de opprinnelige og de nye 
arealoppgaver for planene. 
 
Følgende arealoppgaver over de ulike formål foreligger:   
 
Gjeldende reguleringsplan: 
FORMÅL: Antall: Areal: 
710 Felles avkjørsel  1,00 4063,95 
730 Felles parkeringsplass  1,00 92,77 
790 Annet fellesareal  1,00 209,97 
750 Felles lekeareal  1,00 2314,37 
780 Felles grøntareal  2,00 1558,42 
111 Frittliggende småhusbebyggelse  3,00 19947,34 
210 Jord- og skogbruk  1,00 1834,76 
620 Anlegg i grunnen  1,00 4216,30 
Totalt: 11,00 34237,89 
 
Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring: 
FORMÅL: Antall: Areal: 
2010 veg  1,00 4698,07 
2082 parkeringsplasser  1,00 135,26 
1500 andre typer bebyggelse og anlegg  1,00 1334,94 
1610 lekeplass  1,00 1614,47 
3040 friområde  2,00 2028,10 
1111 boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse  3,00 18995,01 
Totalt: 9,00 28805,84 
 
Foreliggende søknad innebærer en betydelig reduksjon av planområdet fra 
34.237,89 m² til 28.805,84 m².   
 
6. Definering av sakstype og rutine for nabovarsling 
Kommunen har tidligere opplyst at denne type revisjoner genererer standard 
planprosess.  

Naboer er per i dag ikke varslet om omsøkte reguleringsendring. Basert på denne 
søknad anmodes det herved om naboliste fra Ringerike kommune for varsling av 
naboer. 

Hønefoss, 25.02.2016 

Jon Håvard Lien 
Sivilingeniør  
 
Vedlegg:  
- Forslag til revidert reguleringsplan, datert 26.10.2015. 
- Forslag til reviderte bestemmelser, datert 18.02.2016 
- Reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt kommunestyret 23.04.2009. 
- Reguleringsbestemmelser Grenda i Åsa, vedtatt kommunestyret 23.04.2009. 



VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_ 422

Detaljregulering for GRENDA I ÅSA

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1. Fylkesmannen i Buskerud 22.09.2016
2 . Statens vegvesen 13.10.2016
3. Buskerud fylk eskommune 14.10.2016
4. Hans Bjella Bjørke 14.10.2016
5. Hans Bjella Bjørke 16.10.2016
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Oppsummering av
uttalelser

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. Fylkesmannen i Buskerud Avsnitt 7 i brev: "Vi vil
bemerke at det i beste mmelsene
§4.3 står at det kan etableres
felles jordrenseanlegg for
avløp innen området som er
regulert til lekeplass. Vi
forutsetter at dette er en feil i
bestemmelsene og at dette blir
tatt ut."

Avsnitt 2 i reg.best §4.3
Lekeplass om
jordrenseanlegg fjern es i sin
helhet.

Avsnitt 8 i brev: "Vest for
planområdet er det registrert
to lokaliteter i naturbasen til
Miljødirektoratet med åpen
kalkmark av nasjonal interesse.
Her er det registrert flere
rødlistede arter, blant annet
den prioriterte arten
drage hode. Disse områdene
ligger utenfor planområdet og
vil derfor ikke bli berørt
direkte av utbyggingen. Vi
sav n er likevel en redegjørelse
for hvordan de miljørettslige
prinsippene i
naturmangfoldloven §§8 - 12 er
vurdert og fulgt opp i saken.
Før planforslaget blir endelig
vedtatt ber vi derfor om at
dette blir utredet i tråd med
lovens krav. "

Omsøkt reguleringsendring
gjelder avgrensing og
justering av veilinjer i en
allerede vedtatt
reguleringsplan.
Hovedhensikten med
omregulering er ønske om
bevaring av sted lige
naturkvaliteter /
terrengformasjoner i
området (landskapsmessig /
geologisk mangfold). Det
foreligger ingen registrerte
lokaliteter i naturbasen til
Miljødirektoratet innen det
nye planområdet – se
vedlagt utskrift fra
naturbasen. Det bekreftes
herved at det utførte
anleggsarbeider ikke har
påført skade på
naturmangfoldet.

2. Statens vegvesen Avsnitt 2 i brev: "Det er en
økning fra 11 til 12 tomter som
ikke vil øke trafikken vesentlig
og vi har derfor ingen
merknader."

Ingen.

3. Buskerud fylkeskommun e Avsnitt 4 i brev: "Vi har ingen
merknader til planarbeidet når
det gjelder automatisk fredede
kulturminner. Vi ønskes likevel
minne om varslingsplikten, jf
Kulturminnelovens §8, 2. ledd
dersom det skulle dukke opp
automatisk fredede
kulturminner under

Foreslått tekst fra
fylkeskommunen settes inn
som nytt pkt 3.2
Kulturminner i
r eguleringsbestemmelse ne .
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an leggsarbeidet. Vi foreslår
følgende
reguleringsbestemmelse:
"Dersom det under
anleggsarbeidet skulle
fremkomme automatisk
fredede kulturminner må
arbeidet straks stanses og
utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf
Kulturminnelovens §8, 2.
ledd." ".

4. Hans Bjella Bjørke Se nedenfor.

5. Hans Bjella Bjørke Hans Bjella Bjørke eier i dag
naboeiendom i øst. Bjørke
bemerker at plangrense i
revidert plan er lagt for langt
mot øst (inn på hans eiendom).
Grensen skal ifølge Bjørke
ikke komme i konflikt med en
snuplass for tømme rbiler og
velteplass for tømmer. Bjørke
ønsker å beholde en haug /
forhøyning i landskapet som
"buffersone" mellom velteplass
o g tomtefelt, samt en gammel
adkomstvei til snuplass /
velteplass på hans side av
grensen.

Det er forutsatt at utbygger
og nabo Hans Bjella Bjørke
enes en grensejustering i
området slik at plangrensen
blir framtidig
eiendomsgrense.

Velteplass kan slik
situ asjonen blir i framtida
nyttes som opprinnelig , og
haug/forhøyning i terreng
antas å være den haug som
søkes bevart i ny plan
(friområde f_GF3). Omtalt
atkomstvei må flyttes i
terrenget for å få plass til
friområde f_GF2. Forholdet
er en privatrettslig sak – dvs
avtale om erverv av
nødvendig tomtegrunn må
før eller siden inngås
mellom partene . Slik avtale
foreligger ikke per i dag.

Vedlegg:
- Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.09.2016
- Brev fra Statens vegvesen, datert 13.10.2016
- Brev fra Buskerud fylkeskommune, datert 14.10.2016
- Epost Hans Bjella Bjørke, datert 14.10.2016
- Epost Hans Bjella Bjørke, datert 16.10.2016
- Utskrift fra Miljødirektoratets naturbase



Vår dato: 22.09.2016

Vår referanse: 2008/6685

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 15/5654-16

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Grenda i 
Åsa

Vi viser til brev av 29. august 2016 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig 
ettersyn.

Forslag til detaljregulering for Grenda i Åsa legger til rette for oppføring av 11 frittliggende 
eneboliger med tilhørende infrastruktur. Fylkesmannen har i brev av 29. oktober 2009 
kommet med uttalelse til planforslaget. Samme år ble reguleringsplanforslaget vedtatt av 
Ringerike kommune.

Endringen av planforslaget som medfører krav til et nytt offentlig ettersyn er først og fremst 
knyttet til en ny vegframføring til det planlagte boligområdet. Det går frem av 
planbeskrivelsen at den nye adkomstveien er valgt på grunn av hensynet til terrenget i 
området. 

Videre er et område for jordrenseanlegg og et landbruksområde tatt ut av planforslaget. Dette 
resulterer i at planområdet reduseres fra å omfatte et område på ca 34 daa til et område på ca 
29 daa. Det er også foretatt justeringer av tomtegrenser og interne veier for å få en bedre 
landskapstilpasning.

Grenda i Åsa er i utgangspunktet ikke et område hvor det bør legges til rette for økt 
boligbygging av hensyn til samordnet areal og transportplanlegging. Boligområdet vil være 
bilbasert og støtter derfor lite opp om nasjonale føringer om at videre vekst i byområdene skal 
transporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Med utgangspunkt i at dette gjelder endring av en vedtatt plan har vi likevel ingen spesielle 
merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller viktige regionale miljøinteresser. Vi mener 
det er bra at vegsystemet er planlagt på nytt med hensyn til landskapet i området.

Vi vil bemerke at det i bestemmelsene § 4.3 står at det kan etableres felles jordrenseanlegg for 
avløp innenfor området som er regulerte til lekeplass. Vi forutsetter at dette er en feil i 
bestemmelsene og at dette blir tatt ut. Vi mener det er positivt at lekeplassen er sikret 
opparbeidet gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.

Vest for planområdet er det registrert to lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet med åpen 
kalkmark av nasjonal interesse. Her er det registrert flere rødlistede arter, blant annet den 
prioriterte arten dragehode. Disse områdene ligger utenfor planområdet og vil derfor ikke bli 
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berørt direkte av utbyggingen. Vi savner likevel en redegjørelse for hvordan de miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp i saken. Før planforslaget 
blir endelig vedtatt ber vi derfor om at dette blir utredet i tråd med lovens krav.

  
  

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/1 33426 - 3 1 5/5654 - 1 6 1 3.1 0.201 6

Regulering for grenda i Åsa - høring og offentlig ettersyn

Statens vegvesen har mottattreguleringsplan for Grenda i Åsa. Hensikten med planen er å

endre gjeldende reguleringsplan ved å justere tomter , adkomst - og internveg etter

terreng et. Det er også en endring for renseløsning for avløp. Adkomsten inn til område t vil

være i samme punkt som før.

Det er en økning fra 1 1 til 1 2 tomter som ikke vil øke trafikken vesentlig og vi har derfor

ingen merknader.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN

postmottak@bfk.no
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Grenda i Åsa - Ringerike kommune - offentlig ettersyn -

detaljregulering - uttalelse om kulturminner

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 har Buskerud fylkeskommune ved
utviklingsavdelingen mottatt ovennevnte planforslag. Frist for uttale er 15.10.2016.

Buskerud fylkeskommune gir her kulturminnefaglige innspill til planforslaget. Vi kan ikke se å ha 
mottatt brev om varsel om oppstart av reguleringsendring på høring. 

Kort om planen
Hensikten med planarbeidet er endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å 
justere tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg.

Automatisk fredete kulturminner
Buskerud fylkeskommune har tidligere utført kulturminneregistrering i planområdet. Det ble i 2006 
registrert steingjerder og steinrøyser i planområdet, men det ble ikke gjort funn av automatisk fredete 
kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til planarbeidet når det gjelder automatisk fredete 
kulturminner. Vi ønsker likevel å minne om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd dersom 
det skulle dukke opp automatisk fredete kulturminner under anleggsarbeidet. Vi foreslår følgende 
reguleringsbestemmelse:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd».

Nyere tids kulturminner
Vi har tidligere uttalt i brev datert 21.12.2006 at vi ikke har merknader når det gjelder nyere tids 
kulturminner. Vi viser til denne uttalelsen. 

Ringerike kommune
Att. Halvard Fiskevold
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS  

Vår dato: 14.10.2016 Vår referanse: 2008/2374-8 Vår saksbehandler:
Deres dato: 29.08.2016 Deres referanse: 15/5654-16 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Camilla P. Nilsen (nyere tids kulturminner)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen



Fra: Hans Bjella Bjørke [hans.bjella@gmail.com] 

Til: Halvard Fiskevold [Halvard.Fiskevold@ringerike.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: jhli@kowi.com [jhli@kowi.com] 

Sendt: 14.10.2016 14:22:20 

Emne: Merknad til planarbeid - 0605_422 Detaljregulering for Grenda i Åsa 

Vedlegg:  

Hei, 

Viser til telefonsamtale med Halvard Fiskevold for noen dager siden og sender som avtalt 

følgende merknader til høringsutkast for reguleringsplan saksnr. 15/5654-16. 

 

Jeg har tidligere vært i kontakt med Ringerike kommune ang. saken, på bakgrunn av at 

kartgrunnlaget (grensen mellom tomteområdet Gnr. 18 bnr. 86 og min eiendom Gnr. 18 bnr. 

8) ikke stemmer over ens med hvor grensen faktisk skal gå etter avtale mellom meg (og mine 

foreldre, som solgte dette før jeg overtok eiendommen i 2014) og kjøper/utbygger av 18/86. 

Jeg etterspurte på forsommeren i år en grensegang, og svaret fra kommunen var at dette er 

under behandling og at grensegang vil bli gjort så snart som mulig. Nå forstår jeg det slik at 

grensegang ikke gjøres så lenge det gjøres endringer i reguleringsplanen, og derfor vil jeg 

komme med mine merknader nå, så tidlig som mulig, for at det ikke skal blir etablert en 

forståelse av at den grensen som er tegnet i reguleringsplanen er riktig. 

 

Dette dreier seg om områdene på kartet f_GF2 og f_GF3. I begge disse er grensen i 

reguleringsplanen lagt for langt til venstre/mot øst. Her er avtalen mellom meg og kjøper at 

grensen ikke skal komme i konflikt med en snuplass for tømmerbiler og velteplass for 

tømmer, og at jeg skal beholde en haug/forhøyning i landskapet som "buffersone" mellom 

velteplass og tomtefeltet, samt en gammel adkomstvei som skal beholdes innenfor grensen av 

min eiendom. 

 

Jeg har dessverre ikke mulighet til å legge ved en tegning av hvor grensen skal gå, men kan 

komme innom kommunen med dette senere. 

 

Jeg vil og opplyse Ringerike kommune om at utbygger/kjøper av 18/86 har satt opp et 

permanent gjerde et godt stykke (opptil 20 meter) inn på min eiendom. Dette har jeg tatt opp 

med utbygger, og utbygger har sagt at gjerdet skal bli fjernet. 

 

Sender og en kopi av disse merknader til KOWI ved John Håvard Li 

 

Vennlig hilsen 

Hans Bjella Bjørke 



Fra: Hans Bjella Bjørke [hans.bjella@gmail.com] 

Til: Halvard Fiskevold [Halvard.Fiskevold@ringerike.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 16.10.2016 21:20:08 

Emne: Re: Merknad til planarbeid - 0605_422 Detaljregulering for Grenda i Åsa 

Vedlegg:  

Hei, 

En liten korrigering i forhold til mine merknader i saksnr. 15/5654-16. 

 

Jeg skriver at "..grensen i reguleringsplanen lagt for langt til venstre/mot øst.". Jeg mener 

selvfølgelig for langt til høyre/mot øst på kartet. 

 

vh Hans Bjella Bjørke 

 

14. oktober 2016 kl. 14.22 skrev Hans Bjella Bjørke <hans.bjella@gmail.com>: 

Hei, 

Viser til telefonsamtale med Halvard Fiskevold for noen dager siden og sender som avtalt 

følgende merknader til høringsutkast for reguleringsplan saksnr. 15/5654-16. 

 

Jeg har tidligere vært i kontakt med Ringerike kommune ang. saken, på bakgrunn av at 

kartgrunnlaget (grensen mellom tomteområdet Gnr. 18 bnr. 86 og min eiendom Gnr. 18 bnr. 

8) ikke stemmer over ens med hvor grensen faktisk skal gå etter avtale mellom meg (og mine 

foreldre, som solgte dette før jeg overtok eiendommen i 2014) og kjøper/utbygger av 18/86. 

Jeg etterspurte på forsommeren i år en grensegang, og svaret fra kommunen var at dette er 

under behandling og at grensegang vil bli gjort så snart som mulig. Nå forstår jeg det slik at 

grensegang ikke gjøres så lenge det gjøres endringer i reguleringsplanen, og derfor vil jeg 

komme med mine merknader nå, så tidlig som mulig, for at det ikke skal blir etablert en 

forståelse av at den grensen som er tegnet i reguleringsplanen er riktig. 

 

Dette dreier seg om områdene på kartet f_GF2 og f_GF3. I begge disse er grensen i 

reguleringsplanen lagt for langt til venstre/mot øst. Her er avtalen mellom meg og kjøper at 

grensen ikke skal komme i konflikt med en snuplass for tømmerbiler og velteplass for 

tømmer, og at jeg skal beholde en haug/forhøyning i landskapet som "buffersone" mellom 

velteplass og tomtefeltet, samt en gammel adkomstvei som skal beholdes innenfor grensen 

av min eiendom. 

 

Jeg har dessverre ikke mulighet til å legge ved en tegning av hvor grensen skal gå, men kan 

komme innom kommunen med dette senere. 

 

Jeg vil og opplyse Ringerike kommune om at utbygger/kjøper av 18/86 har satt opp et 

permanent gjerde et godt stykke (opptil 20 meter) inn på min eiendom. Dette har jeg tatt opp 

med utbygger, og utbygger har sagt at gjerdet skal bli fjernet. 

 

Sender og en kopi av disse merknader til KOWI ved John Håvard Li 

 

Vennlig hilsen 

Hans Bjella Bjørke 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5654-15  Arkiv: PLN 325-01  

 

Sak: 61/16 

 

422 detaljregulering for Grenda i Åsa - 1. gangsbehandling av endra plan  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Forslag til detaljregulering for Grenda i Åsa sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09, 

ved vedtak av 0605_422 Grenda i Åsa.  

  

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5654-13   Arkiv: PLN 325-01  

 

422 detaljregulering for Grenda i Åsa  

- 1. gangsbehandling av endra plan  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Forslag til detaljregulering for Grenda i Åsa sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09, 

ved vedtak av 0605_422 Grenda i Åsa.  

  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Bakgrunn 
Det foreslås endring av gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere 

tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da det 

er andre renseløsninger som skal benyttes. Ny planID blir 0605_422 detaljregulering for Grenda 

i Åsa. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt 

på oppstartshøring i perioden 19.04.16 – 23.05.16.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 



Området er ubebygd med unntak av adkomst- og internvei som er bygget utafor 

veiformålsfeltet i gjeldende reguleringsplan. Det ligger noen boliger nordvest for 

planområdet, som ellers er omkransa av skog og jordbruksareal.    

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS v/John Håvard Lien.   

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

plankart, reguleringsbestemmelser og redegjørelse for foreslått endringer. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Gården vår Norge DA er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09. 

Planformålene er de samme som foreslås for endra plan 422 Grenda i Åsa. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene gbnr 18/86, 93, 94, 95, og 96. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 19.04.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.04.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom ikke inn uttalelser.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig 

boligbebyggelse.  

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Rådmannen mener det er positivt at planen oppdateres så tomter og veier er bedre tilpassa 

terrenget. Det er også positivt at felt for jordrenseanlegg tas ut da det er godkjent andre 

renseløsninger for området.  

 

Infrastruktur 

Området er ikke tilknytta kommunalt avløpssystem.  



 

Lekeplasser 

Lekeplassarealet blir noe mindre i endringsforslaget, men det er fortsatt tilstrekkelig i 

forhold til antall boenheter som tillates på området.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til forsalget til endring av reguleringsplanen ettersom det nye 

forslaget er bedre tilpassa terrenget på området.   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, datert 02.06. 2016 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 01.06.2016 

4. Redegjørelse for foreslåtte endringer 

5. Oppstartsvarsling 

6. Gjeldende reguleringsplan 325 

a. Plankart 

b. Bestemmelser 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 









 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4125-5   Arkiv: GNR 4/1  

 

Klage på adressevedtak - Råveien  

 

Forslag til vedtak: 

 

Opprinnelig vedtak om Osloveien opprettholdes som adressenavn på stikkvei til Rå gård. 

 

Sammendrag 

I møte i Ringerike formannskap 20.mars 1978 ble det bestemt at adressenavnet Osloveien 

skulle brukes på veien fra Kvernbergsund bru til grensen mot Hole kommune. Etter den tid er 

det med jevne mellomrom tildelt adressenummer til bygninger og eiendommer som har 

adkomst til denne veien. I 2011 ble det tildelt adressenummer fra 85 – 161, både partall og 

oddetall (vedlegg 1).  Det kom inn flere negative merknader til adresseringen. Disse ble 

behandlet, men med resultat at Osloveien som adressenavn ble besluttet brukt slik opprinnelig 

foreslått (vedlegg 2). Deretter ble adressenumrene tildelt med mulighet for klage på 

tildelingen. Som kartet viser gjaldt dette blant annet stikkveier til Hverven, Tanberg og Rå.  

 
 

 

Innledning / bakgrunn 



Hensikten med å vedta navn på private og offentlige veier er at alle boenhetene som har 

adkomst til veien skal tildeles adressenummer. 

 

Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for 

veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 

bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. 

For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i 

prosessen, er å tildele veinavn. 

  

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

veinavn. Veinavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta 

til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige 

hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke navn 

på nålevende personer, det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet tas i 

bruk i en adresse. Kommunen har på grunnlag av sentralt veiledningsmateriell laget noen 

retningslinjer for tildeling av adressenavn og adressenummer 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Eiendom-og-

oppmaling/Adressering/ .  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune fikk søknad fra Kristin Remme datert 29.06.2016 (sak 16/4125-1) der 

hun gav en begrunnelse for ønsket om å få endret adresse til sin eiendom gnr. 4 bnr. 1 fra 

Osloveien til Råveien.  

 

Kommunen gav i brev datert 19.09.2016 (16/4125-3) et negativt svar på søknaden. Det 

negative svaret baserte seg på at en ikke så noe som tilsa at en burde avvike fra gjeldende 

retningslinjer som kommunen bruker for tildeling av adressenavn og-nummer. 

 

Kristin Remme klaget i brev datert 09.10.2016 (16/4125-4) på avslaget. Hun skrev at som ny 

eier har hun tydelige mål for eiendommen, som å åpne gården for allmenheten i retning av en 

åpen-gård med dyr. Av denne grunn mente hun det var viktig å ha et veinavn som ville 

forbindes med gården og stedet. Hun viste, som i første søknad, også til at veien inn til 

gården Øderaa i Hole kommune omlag 200 meter lenger sør har fått eget adressenavn, 

Øderåveien, og at det burde tilsi at veien til Rå gård også fikk eget adressenavn. Hun skrev 

også at adressen Osloveien gjør at alle tror gården ligger i Hønefoss ved Eikliområdet. 

 

I retningslinjene kommunen bruker ved adressetildeling og inndeling i adresseparseller 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Eiendom-og-

oppmaling/Adressering/Inndeling-i-adresseparseller/ er det gitt en åpning for at en kan avvike 

fra retningslinjene der en mener det er hensiktsmessig. Det heter: 

 

3. Sideveien til en overordnet vei bør få eget adressenavn dersom sideveien er  

 kortere enn 200 meter og fører til minst 15 adresseenheter  



 lengre enn 200 meter men mindre enn 1 km og fører til minst 10 adresseenheter  

 lengre enn 1 km og fører til minst 4 adresseenheter  

 

4. Det kan gjøres unntak for grensene som er satt i punkt 3 dersom dette gjør det enklere å 

finne fram til rett adresse. Det samme vil være tilfelle dersom sideveien fører til alt for 

ujevn nummerering langs hovedveien. 

 

Som nevnt i svarbrevet fra kommunen (16/4125-3) er stikkveien ca. 450 meter lang og det er 

i dag kun knyttet to adresser til stikkveien. Eiendommen har i dag en offisiell adresse, og ved 

å bruke Osloveien 161 vil de som skal besøke eiendommen finne frem. Google viser i 

skrivende stund riktignok feil plassering av denne og flere andre adresser til Osloveien, men 

her kan hver enkelt av oss melde inn feil plassering til Google slik at plasseringen blir rettet. 

Utrykningsenhetene som politi, brannvesen og ambulanse bruker offisielle adresser, og har 

riktig plassering av adressen. Det samme gjelder andre kart- og navigasjonsleverandører som 

bruker offisielle adresser i sine løsninger.  

 

Dersom klager ønsker å ta vare på gårdsnavnet i den offisielle adressen kan klager kreve å få 

tildelt gårdsnavnet som adressetilleggsnavn. Gårds-/bruksnavnet vil da kunne skrives etter 

personnavnet: Geir Gårdbruker, Rustad gård, Hadelandsveien 1977, 1488 Hakadal 

 



 
 

Kommunen kan ikke se at det er kommet noen nye moment i saken som skulle tilsi en 

omadressering.  

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og matrikkelforskriften kapittel 12, § 50, § 51 

og Lov om stadnamn av 18.05.1990, og forvaltningsloven kapittel IV.  

 
Opprinnelig vedtak er truffet av Oppmålingsavdelingen. HMA som fastsetter adressenavn til 

veier og områder i kommunen er klageinstans. Dersom HMA velger å oppretholde vedtaket 

og ikke ta klagen til følge oversendes saken til Fylkesmannen i Buskerud for endelig 

avgjørelse.  

 

Informasjon og høringer 
Korrespondanse mellom grunneier og oppmålingsavdelingen i kommunen er referert i 

saksframlegget.  

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen går inn for at en opprettholder opprinnelig vedtak om at Osloveien brukes som 

adressenavn på stikkvei til Rå gård. 

 

Vedlegg 
 Korrespondanse knyttet til bruk av Osloveien som adressenavn (1) 

 Diverse brev om tildeling av adressenummer til Osloveien (2) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Elin Green 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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hhrorie os tadisjoner, os har vefi opphavet

for nawseltilser av flqe omkrinslisgende stedsmvn, slik sofr Hveflennoeni Hvefl€nengai

tee nenei Oslov€i€n vil bli nisvGende son adr€se for gnrden.

I aolgc marrikk€lloven$21,fonkinens kapitr€l I2 $54-1hd j€s rett dl a beve at den oflsielle
adressen skal onrfatEsardensbruksnam.

Deme Etten onskerje8 e benlate mes av.

Heper del er nulis lme en Iosning slik at sdd$anet I Ivflen ivlrets.

t / ie- t5 9ta. / / |

L3 Z

L L. 1 T

hftps://c4ol.it,local/ova/?a€=Iten&FI PM. Note&id=RgAAAADAFlp Y2s6SQYCt...18.04,2011



S V: Tildclins av vcgadrcssc

s V: Tildeling av vegadresse
Elin Paulsen

I sakoi L icbd tnerud@hdh: r..onl

vker Ul epdst sendt 15. apr I 2011anseende endinq ay ad6e rorNverenq5ld.Seklaqer at det har tatt I tt

Hensikten med e tikele h usn umm er er fsret og f€mst for at det skal bl leile E for utrykn ngs kjorcloy e fin ne
rrem,Adkomsten til Nveryeng5d er f6 Os ove en. Einedohmen bor defof ha veradres* tjl denne veien.

Vi lrar uansett fout3€ke for at du snsker3 beho de Hvefr€n $m en del av adre$en. som du rcf€s t
eposten/ sier matr kkerforckf riei 951 , asnitt 1at hjemmekhaver tir etsdrdsbrukkan kreve at den ofisierre
adr@n ossaskal omfatt€qSrdensbruksnavn, Deiie beqr at sdrssen til fveafl gtd v vare: oslovei€n
11 0, 8v€ru€n. Nreryen er da et adre$etilleqgsnen

Mio os Ar@ltoryaltn ns, oppmelng
P6tboks 123 s€dkuni 3s02 Hdnero$

Frar Nekon Lindstadlrasarud*dhotma.mm]
s€hdtr 1 5. apil201 1 23:1 3

Emner mdelingavveqadre$e

viser til bEv oD endina av adressepAHvervcngeid.

Je B onsker ikke atC Ardcnsnam skal fo4linne fraoifentlige resistE. Delte er engardmed llne
hislorid . C rddhjoner, oe harv€rl opphavel

for navnsellingen av n€re onkringliggcnde stcdsnavn, slik son Hverlenmoenj Hvervenenga,

Je C menerOsloveien vil bli nisvisendesom adresse lorgAde..

I folee maldkkelloven$21 ,foskrinenes kaptuel 1 2$54-lhdjesreutildhevegI denolfisielle
ad€ssenskalomlate gArdensbruksnau.

Detuertenonskerjeg A benyte neg a!.

Hdp. .  dc rer  r r i ig l r r . l  o  r  rg  . i  \  r ead .  'a \  r  .  Hrcn  r  \ , .  d .

hrips/casol. .locavowt?ae=lten&1 :ll M. Note&id= Rs AAAAD AFrp Y2s6s Q Ycr. , r3.05.20r1



VS: F O R N D RI N GAV I O S T AD R E S S E F O R

VS: F O R AN D RI N G AV P O S T AD R E S S E
F O R S K RI F T E N

TAN R E R GG AR D. M ATRI KXI L Ij .. Page I of I

F O R TAN B E R GG AR D. M ATRI K K E L

l: iac f i/

La':
Denn€ derdinsen ervidere6endtfra po'tmotuk,

rra: steven k tuln, reg. archte.t mnaltsk@farmmk.nol
s€ndt: 1 3. aprir 201 1 22r57

Kopr: Gunnar Ha sbinsenI sery cerorcet; regina nohnktouman
E M N€: F O RI N D RI N CAV P O S T AD R E S S E F O RT AN B E R C G AR D. M AT RI K K E L F O R S NI F T E N

t i l r ingerikekomm une,planogmil joavdel ing.
viharmo an de.es meldis om iorandang av sledsadresseneva Glirs.bad Esse/iostdveen
dete eref anmodninsone boholde siedsadressentillanbe0sad. ovrc lanbergs Ad bnbeemoveienosv.

lanbelq(ikkerandbea enerlaniberqsom erskitelos skrewrp5kadr E rinserkekommunol)ereisredsnavn
khgs€ver der haj @d lnnlevert ru

srensbnderf€lanbe.ss,rdfra denneperodeiio6k hstoierr ofienlitig myndisherer

lanb .c9 rde re tavdeoppdn feqe20s io€gedersomvarp rcsen re r l i bokon ,nd rekes toa  S fde / r ra1  9o3

!  r se rn r i i l o  Fk ' i f r omc icnoom!  res r . r . nns rmr r i ^k l l oa rn len rkap .  t 2 . !54 . .  K r i h  1  .  , o -q i '
; be .a .ed ,d0 .  qb ' , rq r 5 led . .

! nb69ge fo . .m ' rog

rci : |1is/l@ ovdara.ddfiorsflmd

r lkke adresse os oveien os ber der6 I I egs 5 rorandre a e ka(n.q os
sk i i9 hvor navn bnberuer leilstavel.
dehero rhodharvsammenmeds la le i skadve lkp ,pdk l to r f l e€e redenosharkke f , l i l bako f r6d ins f ta

ri / )9 ' ! ; L'

hvisdereorekefylle'riqerc inrdmasj relresen av navi/sledsavn,vrv bdrasj.hel 5
hjepemed d6lb nersom hersl

€gina mohn koumai, srevei k Mn

e *@bdea@dm, *@bde4$drc

hups://c601 .rk.locauo Na4ae=Iten& Fl? M. Nore&id= Re AAAC$ru%2b J Nb S D R4.. 26.04.201 1



ForedringdvpostadEssefor Tdberg gard

Forandringav postadressefor Tanberggerd
Elin Paulsen

viert €postendt 13. apdl 2011a igeendep6ladEse for Tanbergq3d. Bektassat det har ratt tttjd for

Nensilden med , ! del€ husnummer er to6t oo ffemst for at det ska bti ettere for uq4dinqshoretoyAfinie
lrem, Novedadkomst€ntil bade Tandberggrrd oggve Tanb€E er vel ffa Os oveien. Dis* er€ndommenebo.
de-o_ ha vebdrer Uldenne veen.
V har ens€li fmteeke for at dereonskdre behdldeTanbers em en det av ad E*n. som d€rc rctud t i
.postel.se_aats+e 'o Ek.na- I s., atri R I cth Jen-ekla F. Dter93tu$^. cr @e o. de ofijet.e
ad e1 o9.5 s\. om'aft q5rceI oLsnav 1. Denebe*. ar core*1 dl Td1 b.j gercvI ve e otloveren
124, T.nb€E. Tanbeg er da er adfe$etksssnaw.

Milio oq Ars fowalbing, oppmeins
Postbok 123 sentum,3502 Nsnef6

hitF6://csol.rk.local/owt2a FIten&t=I P M. Note&id=Rs AAAAD,{FIp Y2s6 S Q YCI...1 3.05.201 1



SV Iodndring av postadressefor Tanbde esrd

Sv:Forandring avpostadr€ssefor Tanbergg8rd
steven k in, r€9. architectmnaltsk@famark.'rol

I dlmai t,k@bn&4ad ml

el ln

v kommer t a skive r6l9ende trorles

regina mohnkloun.n+€l.vcn kiruin
osloveien1 23, Itnb.lg gard

6rr;sren v he probremmed fork( oka(vosnros ds lurisler) em kio Efojennomsad€nehar opp ti L
tanbergfroveienogvderethadeand3veen.determinienkealgpsoggpska'1 a^qdderatvr.pfvatuee.
'shodestrculepdsommerenerdet 1 0'1 5 b erhverdag

har dere noe.rd hvo.danos hvem som sry.erdere no.qe?

. { .qarcer  s !  e .  aoeooa 'drdbe i '  oe 'Dara1 berc ro .eer !  "e" r '9
rrvedcn skillinoidist.lkien e er kar( erkor€kl delie harv Pep€kine€ anledn ng statenskadeft har
ogse sentbekjed t der€os bedtdere korigerc dene

nb ned€randbercgardersrav€tfredd'

hapefdukan sende deilevde Gtdklis rolk e erg oss navnpddeiklige konlaktpersonner

Fra: E nPaulsenfmaito: Ein. Paulsen@ngeike.kommune,no]
Sendt. 1 3.mai201 1 1 si30

Emne: FoGndng avpostadr6se ro. Tanberggrra

vGef tilepost sendt1 3. aprl 201 1 anqeendep6tadres forTanbergg3d Bekaq€ratdethaftatttttdlor

fo6t os bem$ fo. d dd sk'L bli kneE loruf-vkninsskrorctdv' fii N rr€m
Hov.drdkomnenril hrldc'r'ndbsggi

Viharuansell fo6tee seldf at dereonskere beholdeTanberg som€n delav adre$enSom dere reredti i
epost€n, sis mavikkelfo Ekritenq 54, avsnitt1 at hjemmelshavertil etgatdsbruk kan keve at deno'lsielle

hqsi/casol. .loca1 /od?ae=ltem&t=I P M. Notc&id=RgAAD AFIp Y2s6 S Q Y Ct. l0 l0 20il



SV:Iorddrins avposlr&essefor T&bersCd

adtt$n ogsaskll omfaftegadensbruknavn Delle b€ty at adrcn ul Tanbercged vil verc: o5lorei€n
12a, T.nberg. Tanberg s da et ad6sei eggsnah

lviljdog A@ltuda!! n9/ oppmgling
P66ok5 123 Sentrum/3502 Honefoss

hitF6://cs0l,rk.local,/owln@lten&t--I PMNole&id=RgAAA-4DAFlPY2s6sQYc1l0 10 201 l



RI N G E RI K EK O M M U N E
T E K N I S K S Efi O R

, !
H  U  S  N  U  M  M E  R  E  R I  N  G

SI E T, E ADRI S SM

1?300 osloveien 75 3a/I9 Boh E Eakke a/s

11 3a/135 Karrse oq Jddard a,/s

17300 osroreia 19 3e/r36 Esso A/s
Postboks 35o, sk@ys

-l: oeao.racsxonronnl
ue+cca

Jcr i?.- q

Egless:

Gid Ffc:

rFqeGkten v,/br@sjef6, D.. Asbsgt, 12, 3500 WN E OSS
Tdi-sotF14, H@efoss bn 2, 3500 n N F-OS S
sedistrihsjo A/s, !,osttoks rr5e Fbtrm,
Telererket v/ctuer, sohhoesgate 9, 3500 somlss
Ielecrket v/Torstt, Postrlks 346, 3001 DPdelDr

KFftverket v/ftb$6, hef
!, Eqes:}skdrtoret, he'
Eicr(e) aw a&esseernreten(e) dd qjeldet



RI N GE RI K E KOM M U N E

relniske tjenester,

Res.nr. cnr/bnr. Arkiwkode
94/aa737 e4/ao6r24 587

MII, DI N C OM AN DII N G AV

P L AN- O GB YC N TN C S T J E N E ST E N

Med hjemmel i delingslovens 54 1,
heter at en adlesseenhet skal
ve ien /qa ta den har  adkomst  f ra i ,
folqende adresse!. De nye adressene

forskrifte De E del 1, hvor det
r i lde les adresse t i1  den

eer vi ose nadt !i1 a endre
sjoles qjerdende umiddelbart.

rrA orb Eim t7tr6

! l :n -09  bygn i l rgs t jenes ten

aysleln Helle

utuvende saksbebandrer

P* o1 *Tj*.t"d

Rinqerike folkeregistex, ier

leqevakten v/bramsjef qate 12, 3500 Ho N E Foss

sam dis Lribusjonen a/si lostboks 11 53 Flaclum,
Televerker w/ener, Holnboesgare 9, 3500 Ho N Eross
Televerker w/katalogekspedisjonen, stolgata 9, 3001 D R. AI M E N
Culnar Midtgarden, her,

Ere ! ie )  d / rd 'eescenhe tenre )  de . g je lde ! .

POSTADRESSE/KON TORADRI SSE



RI N G E RI K E K O M M U N E
PI-A. N- O G B YG NI N G S T J E N E S TE N

rekniske tjenester,

I{EI, DI N G O M lI Y O F AI EI EI,I, TD R E S SI

Plan-oq bvqninostienes Een
4 A

avdlein Helle
raql,lq ansvarliq,

"l A L^L-'rla,l--

vedleqq:

Hanefo Es oostkontor, her,
leqewakbe; v/brannsjefen, ft. istas gate 12, 35oo Ho N E Foss
Taxl- Eentlalenr rlsnefoss bru 2, 3500 Ho N E F O S S
sam-didtribusjon A/s, Postboks 11 53 Flattum,
Televerkel v/cfue!, solmboesgate 9, 3500 Ho N E P O S S
Televerker v/Latalosetspedisjonen, storgata e, 3001 D P G M,{E N
Gunnar Midtsgarden, her.

Eier(e) av adresseenheren (e) det gjelder.

P O S TAD RI S S E/KO N'ro R AD R E S S E



RI N G E RI K EK O M M TI N E
Plan- og bygrrngs Ljeneslen.Oppmelrng5kontor

M E L DI N G O M AD RI S S E E N D RI N C O G i!1 T AD R E S S E R

Med hjemel i deliryslovens$ 4- 1, fo Bkiften€s del 15.I t, hvor det heler ( KoImuen k&
endie lidligerc lildelte adr*sd der det er mdvfldic for e oppd klere og ner entydig€
adressei i smsvd ned fonkinfle, nelder vi ned dette fra on at n hd ommerert

Cn'1.Adra$

v.ksalveien 6, 15l3H O N E Fo S S

Minm S. og kisds O. Hiukedil.i,

Med b Fmel i delingslovens$ 4-1, fonkiftenes del 15.2, hvor det heter( Konftuetr hd
msvdet for lildelins av ofisielle adresser, hmder mmetting, numedildeling og
adresseneldingq til C AB, hr vi sitt 2 nye adresse! til 3?/213 da deter 3 imganger i husel.

A&6s6e eiores eieldende umiddelban.



Ringaft. folk@Ciscr,!d
kgevallqr Amold Dgjords v€i l, 3511 !{ONEFOSS
BlaEtjendtd v/6linestut{.!, hd (vedl.lon)
I&nefos lostkortorv/PMs@alig, Dr l$a! et2, 3511H@NEI O SS
Tdistnl€4E lefosBro2, 3510E@I\EI OSS
Sd-dishibujoa Posiboksl158. 3503 IiONEFOSS
Tel@or v/Gdd, Itolnbo6gt. 9, 3510 I TONEFOSS
Tclaor Nett 4,5, ?ctloks 10143001 DRAMMEN
Rinediks(raft A/Sv/Ott6d, hq
Rirediks(raft -4lSv/Stokke,hef
Rirceils Bla4 Postbots68,3502 EONEFOSS
T.hrisk lid*te v,tr dreld, ha (rdl. kan)



RI N G E RI KEKOM MI JN E
Miljt os dealfofl ,ltnins

l5o2 H O N E TO S S

M E L DI N G O M AD RD S S E E N D RI N C38/17

Adiessen til eks,sterendeboligpt gtu l8 br. 17, byeningsnmer 159325 t80, d endEl lra
Osloveid 33 til Oslo!€ier 42. Verkstedbygdneon pAtonta,son bysses on til to lei[eneter
lnr adreseOsloveico 38 og 40.

Medhjeonelideliqslovdsg4,1,forskJinenesdel15.11,nvordetherelKomunentm
endre tidliCere tildelteadresse. deid€t er Mdvendigfor I oppna klreE og enrydigeadresq,
herunder navnselting,numertildeling os adE$*ndlingeri cA8-resist€ret,, metde.yi ned
dene 6a on .t vi hd omumeErt ldlgendeeiendon:

Dtrdritrsm ay adre$eb gj.r6 Aield€ndeu nid delbarr

Underhenvisningtildelirysiovensav23.junil9 T8gl-6oeao Gkiiienesdel2Sonklage,
undeftttes de hefledon at tildelingena! adr6se kanprttages.F.ist forkhse er 3 uker
Evenluell klage sendes tn Ringe.ike kolmuq Miljo og aealfonaltnins

l8 / t7

l8 /1  7

l8/t1

e posudft+. pcmjhr@nqml{ romuft m



Sal$etftdl4 Elin Padsm
telefdt 32 1 L 14 a2

AvginlkolroF! v/ Ase Cr.t€ DaIl, hc

PjnSelike folk€reeiste4 Sk tt sd Rineeikc, Podbob 2412,3104 TONSBERG

Ildetoss Pos{ontor vlPl,fs-mvadi& Di AstlsgL2, 3511 I{ONEFCI SS(vrdl,t d)

Tdisiralen, Etufoss Bn 2, 3510II ONI FOSS

Sm-dislribujor Poslhoks I I58. J50l H@NEPO SS

T6ldor, swicests forn fturbyggilgPdnob ?150, 5020 BER@N

Fjlgaikel<rzft A/S, Sdicebok 2a 3504 Itt NBFOSS

Komuldtehtut tjmdrer v/Fmcri4 !d {r€dl.tart)



RI N G E RI KEKOM MI JN E
Miljo- og d€alforualtning

O P P S1II E RE II L O S L O VEI E N

TI L D E LI N GAV VE G AN RD S S E RTI LO S L O VEI E N

M€dh Fnnel i mftikkellovqrs2l. foskriiienes kalincl12.$50-?, h\or delheter at
"Konnmen fstset offisiell adresse.'. neldosdcl med dene at kotomunenoskcrdlildele
fol Bende eiendom vegadresse:

lnat'-.:) l

T

r ' i r '

S VRE TAN B E RG G{RD

I

h, t .i. ,11"?

( O N TO R AD R E S S E

epdhdrc$e pcmo'bk@ingdke komse.no



Jmfd foskliftenes k pittel12,$50'7 skal eier ogiegislrcrl fester infomfts fo! konfru€n
tildeld vegadr*se. Vedkonmende oemdE son aqj@lsen iarvi*ning for, skd €
nulighelendl e nnale seg til husnumerrildelinsm, Vi k@vdforMie al nnalelsn skal vare
grunng'ttog udenegner.

Evdtuell uthlelse sendesimen 18.04.201 I til Rirgenke komunq Milj6- og dealforyalting

NAr nisten for tilbalenelding €rgeftut, vil vi b6dll€ husnwneskilt. Disse vil vi sa sende ul
til eidfesl€r av ei€ndommen sdmen ded bevel on endelignunn€r€ring. Det s mnge
v€gadr€sser som skal tildel$. se vi nA ta forbehold om at del ke la lift tid fm
husnumeskiltet er i postkde.

Salsbet&.tler:EIin Paulsn

ftn&ulw



RI N G E RI KE KOM M L TN E
Miljo- og dealfonaltnin8

O P P SI TTE RE TI L O SI O VEI E N

TI L D E LI N G AV VE C AD RE S S E TI L O S L O WI E N

Medhjenmeli narikkelloren$21,losknfteneska Fitlel l2, $50-?,hercr dct ai"Kommunen
fsrset ofisiell adiesse . Jmfoi fo&rinenes kapiftel 12,$50-7skal eier og reshtEft lesld
infomeres for konfruen iildcler eller endrd vcgadrc$e. Fristen for uttalelse ergiu w Del
meldes ned dene at komnunen h$ nummercrt folgende:

4t/d4\i{^l

1 1 V€KVE N

it u. R UtrV

qv€Pvq'l

H VE R VAi

Th^tsd26 AVR E

bvk E
_AN W26@\JB E
-rAN4?b

epdbdrcs. posnohak@mgerik€ konrm m



Adrcss€negjrres gjeldcndeuniddclbrt,
vedlagt ligeer husnummeskiltfor Deres eiendon.

Det er klageretp Adldclingellerendingav oifisielladrese. Klagerelrencr be8rensel til:
a) bvilkenCale,ves eller liknende enbygni.gcller eiendoh skalha adrese til
b) hlilket adrssetillesgs.avnellernalrikteladressenahson er tildelt adressen
c) feil tildell adressenunmereller bruksennebnuhno

En ei. klage skal v€rcgrunnsinog undedegnciKlagen sendes til:
Rinseikekonfrue Miljo- og arealforvaftning.I onboks i2l Sentm,3502Honefoss

ll Lt Qtul''*^
Elin laulsen

Oppm Alingsingenioi
Salsbehmdler: ElinPauhen

Ivgitukonroret v/ Ame GictcDaIl, her
Solbjsrs Koksrud, Skaner Ringerike, Stabellsgde?/9, 3510 I JO N E F O S S
Honefo$ Postko oi i, P Ms-mvdlis, Dr. Asl4 st.2, 15 1 i H O N E F O S S(v.dl ktn)
Ta\i-stalen,Honofoss Bru2, 3510 H@ N E F O S S
Teledor, Sriccsenlei lor netutbyssin C,Yliebyedslesen 215, 5258B L O M S TE RD AL E N
Rinseriks KraftA/S. Seniceboks 22, 3504H@N E F O S S



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5196-3   Arkiv: C50  

 

Kulturminnevern i Buskerud 2016 -2017  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud tas til orientering. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning delegerer administrasjonen å utarbeide 

høringssvar innen høringsfristen 01.01.17, og referatsak vil sendes til HMA ved første 

møte i 2017. 

 

 

 

Innledning  

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for kulturminnevern i Buskerud, 

denne er nå på høring, frist for innspill er 01.01.17. Formålet med dette planarbeidet er å sikre 

godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner- og miljøer. En av hovedmålsettingene 

til planen er å synliggjøre de viktigste kulturmiljøene i Buskerud, disse skal fortelle 

hovedtrekkene i fylkets historie. De foreslåtte kulturmiljøer på Ringerike som 

fylkeskommunen har tatt med i sin Regionale plan er Kjerraten i Åsa, Stabellsgate – Øya, 

Veien – Oppen, Løkka og Ringerike Nikkelverk.  

 

Beskrivelse av saken 

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er den første omfattende temaplanen for 

kulturminneområde i Buskerud. Formålet med den regionale planen er å etablere en plan for 

hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets 

kulturminner og kulturmiljøer. Med en regional plan ønsker Buskerud fylkeskommune å 

etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kultursektoren i Buskerud.  

 

Det er et foreløpig utkast til handlingsdel som er lagt ut på høring. Buskerud fylkeskommune 

ønsker innspill til videre utarbeidelse av handlingsdelen. 

 

Ringerike kommune har utarbeidet Temautredningen Kulturmiljø i Hønefoss. Denne var til 

behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, henholdsvis i 



sak 87/16 den 03.10.16 og sak 188/16 den 18.10.16. Denne vil danne grunnlaget for en 

uttalelse til handlingsdelen i den foreløpige regionale planen.  

 

Ringerike Nikkelverk, Veien - Oppen samt Kjerraten i Åsa inngår ikke i temautredningen.  

Ved en uttalelse vedrørende disse områdene vil administrasjonen se de foreslåtte områdene 

utenfor sentrumsnære Hønefoss, i lys av de langsiktige planer om kartlegging og sikring av 

kulturminner i hele kommunen. Se vedtakspunkt 4, Temautrening Kulturmiljø i Hønefoss. 

Når det gjelder Ringerike Nikkelverket vil dette kulturmiljøet foreslås lagt inn i 

kommuneplanens arealdel med Hensynssone H570, med tilhørende retningslinjer. 

Avgrensningen for arealet rundt Nikkelverket som foreslås lagt inn i kommuneplanens 

arealdel, er utarbeidet med utgangspunkt i Buskerud fylkeskommunes sitt forslag. 

 

Når det gjelder kulturmiljøene i Hønefoss, Stabellsgate – Øya og Løkka vil uttalelsen fra 

Rådmann være i tråd med prioriteringer, og med bakgrunn i de fakta, som fremgår av 

Temautredningen Kulturmiljø i Hønefoss. 

  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil at Ringerike kommune skal øke sin bevissthet omkring verdier og 

sammenhenger i de eksisterende kulturmiljø. Det er viktig at Ringerike kommune følger opp 

Buskerud fylkeskommunes arbeider med regionale planer, og at det sikres at Ringerike 

kommunes kulturminner og miljøer får et regionalt fokus med forankring i lokal kunnskap. 

 

Rådmannen vil utarbeide innspill som er i tråd med Temautredningen Kulturmiljø i Hønefoss. 

Innspillet vil sendes til Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning som referatsak ved første 

møte i 2017.   

 

Vedlegg:  

o Regionalplan for kulturminnevern i Buskerud – offentlig ettersyn av planforslag og 

handlingsdel 

o Regionalplan for kulturminnevern i Buskerud – planforslag oktober 

o Regionalplan for kulturminnevern i Buskerud – oversikt over verneverdige 

kulturmiljøer i Buskerud 

o Regionalplan for kulturminnevern i Buskerud – skilting og skjøtsel av kulturminner og 

kulturmiljøer Buskerud 

o Regionalplan for kulturminnevern i Buskerud – utkast til handlingsdel oktober 

o Temautredning kulturmiljøer i Hønefoss, Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.11.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 



 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i 

Buskerud - offentlig ettersyn av planforslag og handlingsdel

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet et planforslag for regional plan for kulturminnevern.  
Fylkesutvalget vedtok i møte 19.10.2016 i sak 75/16 å legge planforslag og utkast til handlingsdel 
ut til offentlig ettersyn, jf. pbl §§ 8-3 og 5-2. Høringsfrist er satt til 01.01.2017.

KORT OM PLANFORSLAG OG UTKAST TIL HANDLINGSDEL
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er den første 
fylkesomfattende temaplanen for kulturminneområdet i Buskerud. Formålet med den regionale 
planen er å etablere en plan for hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig 
bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Med en regional plan ønsker Buskerud 
fylkeskommune å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud. 

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud har fokus på vern gjennom bruk, og hvordan den 
offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private kan samarbeide for å bidra til at 
kulturarven brukes som en ressurs i samfunnsutviklingen på en bærekraftig og forsvarlig måte. 
Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor er en forutsetning for å oppnå målene i den 
regionale planen. Gjennom at flere aktører samarbeider vil kulturminnevernet i Buskerud styrkes. 

Den regionale planen gir også en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige 
deler av Buskeruds historie fra eldre tid til i dag. Buskerud fylkeskommune har fått inn mange
forslag til kulturmiljøer, og foreslår at 62 kulturmiljøer føres opp i en oversikt over verneverdige 
kulturmiljøer som skal fortelle viktige deler av Buskeruds historie. Et kulturmiljø er et område hvor 
kulturminner inngår i en større sammenheng eller helhet. Planen er ikke juridisk bindende med 
tanke på arealformål. 

Kommunene og Buskerud fylkeskommune utarbeidet en skiltplan i 2009: Plan for skilting av 
kulturminner i Buskerud fylke 2009-2022. Skiltplanen ble revidert i 2011-2012. Skiltplanen er
innarbeidet som vedlegg til den regionale planen med tittelen Skilting og skjøtsel av kulturminner 
og kulturmiljøer i Buskerud – prioritert liste per oktober 2016. Oversikten over aktuelle 
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Deres dato: Deres referanse: Ingvild Tjønneland, tlf. 32808638
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skiltprosjekt er oppdatert. I tillegg er skiltplanen revidert for å kunne være et bedre 
arbeidsverktøy for skilting av kulturminner og kulturmiljøer.

Handlingsdelen er en operasjonalisering av den regionale planen og viser prioriterte tiltak for 
kulturarvsektoren i Buskerud i planperioden. Tiltakene konkretiserer planens mål og 
satsingsområder, og viser prioriteringer av innsats og ressurser. Handlingsdelen vil rulleres årlig. 
Det er utarbeidet et foreløpig utkast til handlingsdel.

ÅPENT HØRINGSMØTE OG VERKSTED 28.11.2016
Buskerud fylkeskommune inviterer til et åpent høringsmøte på Buskerud bygningsvernsenter 
(Lågdalsmuseet, Kongsberg) 28.11.2016 kl. 13-16. Planforslaget vil bli presentert i møtet og det vil 
bli mulighet til å stille spørsmål og gi innspill.

Det er et foreløpig utkast til handlingsdel som er lagt ut på høring. Buskerud fylkeskommune 
ønsker innspill til videre utarbeidelse av handlingsdelen og ønsker derfor å arrangere et verksted 
om utkast til handlingsdel i høringsmøtet. 

Møtet er åpent for alle. Vi ber om påmelding via arrangementskalenderen på fylkeskommunens
hjemmesider innen 21.11.2016 i forbindelse med matbestilling.

HØRINGSFRIST 01.01.2017
Høringsfrist er satt til 01.01.2017. Vi ber om at brev/epost merkes med «Høringssvar til regional 
plan for kulturminnevern i Buskerud».

Innspill bes sendes til fylkeskommunens postmottak per epost postmottak@bfk.no eller til: 

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
Postboks 3563
3007 Drammen

Vedlagt dette brevet er planforslag med vedlegg, utkast til handlingsdel og invitasjon til åpent 
høringsmøte. Mer informasjon om planarbeidet og øvrige dokumenter finnes på Buskerud 
fylkeskommune sin hjemmeside www.bfk.no/kulturminnevern  

Kontaktpersoner:

Turid Kolstadløkken, teamleder kulturminnevern
telefon 32 80 86 70
epost turid.kolstadlokken@bfk.no  

Ingvild Tjønneland, prosjektleder
telefon 32 80 86 38
epost ingvild.tjonneland@bfk.no
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1. Sammendrag
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er en tematisk plan for hele
fylket. Den regionale planen skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og
kulturmiljøer. Den regionale planen har fått tittelen «Kulturminnekompasset» fordi planen skal
peke ut retningen for arbe idet på kulturminneområdet i Buskerud.

Med en regional plan ønsker Buskerud fylkeskommune å etablere et godt samhandlingsverktøy
for hele kulturarvsektoren i Buskerud. I tillegg skal planen gi en oversikt over verneverdige
kulturmiljøer som viser viktige hovedlinjer i fylkets historiske utvikling.

Den regionale planen s itt hovedmål er: God samfunnsutvikling med kulturarv som r essurs . Det er
valgt tre delmål: 1) God formidling av Buskeruds kulturarv, 2) Godt vern og bærekraftig bruk av
kulturarven, og 3) Godt kunnskapsgrunnlag, god kompetanse og samhandling om
kulturminnevern i Buskerud. For å nå målene i planen, er det viktig at flere aktører samarbeider .

2. Innledning
Kulturminnene er en viktig del av vår felles kulturarv. De er fysiske påminnelser om menneskelig
virksomhet i nær og fjern fortid. Kulturminner er grunnlag for opplevelse og refleksjon, og de er i
flere sammenhenger de ene ste kildene til kunnskap om vår historie. Kulturminner er en ikke -
fornybar ressurs som må forvaltes på en ansvarlig måte på vegne av våre etterkommere.
Kulturminneforvaltningen har et særskilt ansvar for ivaretakelse av kulturminneinteresser. Dette
er imid lertid også et samfunnsansvar som påhviler alle.

Å redusere tapsprosenten for fredete og verneverdige kulturminner er e t av de overordnede
nasjonale resultatmål ene for kulturminnefeltet . Dette gjøres med bruk av kulturminne loven og
plan - og bygningsloven. Dette arbeidet foregår i samarbeid mellom kommunene,
fylkeskommunen og tiltakshaverne/eierne. De aller fleste viktige kulturmi nner sikres i en god
dialog mellom tiltakshaver og offentlig forvaltning. I enkelte saker er det likevel nødvendig for
kulturminneforvaltningen å bruke innsigelse eller fredning for å sikre det nødvendige vernet. I
rollen som myndighet styres kulturminneforvaltningen av lov og forskrift, men med den
fleksibilitet og løsningsorientering som dette lovme ssige rammeverket tillater.

Buskerud fylkeskommune ønsker å stimulere til bruk og gjenbruk av kulturminner . I mange slike
prosesser er inspirasjon, kreativitet og fokus på muligheter like viktig som lover og forskrifter.
Fredete og verneverdige bygninger og anlegg kan gjenbrukes og tilpasses vår tid. Spennende deler
av fylkets historie kan brukes som grunnlag for opplevelsesproduksjon. Kulturarven kan i denne
sammenheng brukes som ressurs for samfunnsutviklingen. Kulturminnekompasset: Regional plan
for kul turminnevern i Buskerud handler om nettopp dette.

2.1 Bakgrunn for planen og overordna føringer

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er den første overordna
planen for kulturminneområdet i Buskerud. Den regionale planen er foran kret i Regional
planstrategi for Buskerud 2013 - 2016 og er et ledd i arbeidet med å nå det nasjonale resultatmålet
i kulturminnefeltet. En slik plan skal få fram utviklingspotensialet og etablere et sterkere grunnlag
for et bedre og mer forpliktende samarbe id mellom alle aktørene i kulturarvfeltet.
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Nasjonale mål og føringer, regionale føringer og sentralt lovverk og strategier er lagt til grunn for
planarbeidet. Overordna føringer er listet opp i kapittel 7 .

Stortingsmelding nr. 16 (2004 - 2005) «Leve med kulturminner» og Stortingsmelding nr. 35 (2012 -
2013) «Framtid med fotfeste» er regjeringens handlingsplan for kulturminnepolitikken fram mot
2020, og er blant de nasjonale føringene som er lagt til grunn for planarbeidet. Målsettingen er at
mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser og
som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Et representativt utvalg av kulturminner
og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig perspektiv. Samtidig gir sto rtingsmeldingene
politiske føringer for å stimulere til bruk av kulturminner i levende lokalsamfunn og i
næringsutvikling.

2.2 Utfordringsbilde

Stortingsmelding nr. 16 (2004 - 2005) «Leve med kulturminner» og Stortingsmelding nr. 3 5 (2012 -
2013) «Framtid med fot feste» omtaler flere utfordringer for kulturminnevernet. I
Stortingsmelding nr. 16 omtales følgende som en hovedutfordring :

«En hovedutfordring for samfunnet er at kulturminner og kulturmiljøer ikke i tilstrekkelig
grad blir tatt i bruk som ressurser i sa mfunnsutviklingen. Aktuelle virkemidler er ikke godt
nok innrettet mot mulighetene for bruk og verdiskaping. Kunnskapen om og erfaringene
med bruk av kulturminner som ressurser er mangelfull. Kulturminner kan gi grunnlag for
kulturell, sosial, økonomisk og miljøvennlig utvikling og verdiskaping i lokalsamfunn og
næringsliv.»

Basert på stortingsmeldingene vil vi kort tr ekke fram noen av utfordringene :

Norge har gjennomgått store endringer i lys endringer i jordbruket og næringsutviklingen i
tillegg til be folkningsutviklingen med befolkningsforskyvning fra distriktene til byene og
tettstedene. Press på arealene i byene og tettstedene medfører også press på
kulturminnene og kulturmiljøene som finnes på disse stedene.
D en høye levestandarden bidrar til økt tu risme med ønske om opplevelser. A utentiske og
tilgjengelige kulturminner vil bli mer etterspurt i Norge. Økt turisme og tilgjengelighet til
kulturminner kan bidra til å styrke vernet, men det kan også være en utfordring.
Norge har en økende befolkningsvek st som fø lge av arbeidsinnvandring. D et er viktig å
skape tilhørighet, forståelse og innsikt i det norske samfunnet i tillegg til økt fokus på
minoritetenes kulturarv slik at alle inkluderes . Kulturminner kan bidra til forståelse,
identitet og sta bilitet i et samfunn i endring.
Det endrete klimaet gir utfordringer når det gjelder å ta vare på kulturminnene.
Eksisterende bygningsmasse står for en stor del av den samlede energibruken i Norge. I
lys av å skulle redusere energibruken og klimautslippene, er det en utfordring å finne
gode løsninger som både bidrar til energieffektivisering og som ivaretar
kulturminneverdiene .
Mange arkeologiske kulturminner er truet av forvitring, erosjon og fysiske inngrep. Dette
skyldes blant annet at kulturminnene og de verdien e de representerer ikke er godt nok
kjent. Bergkunsten er utsatt for forringelse som følge av ulike nedbrytningsprosesser.
Kommunene kan gjennom bevisst bruk av plan - og bygningsloven sørge for at
kulturminneverdiene forvaltes til beste for den enkelte og for samfunnet. Kunnskap om
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egne kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er en viktig forutsetning for at
kommunene sk al kunne forvalte kulturarven på en bærekraftig måte. Kommuneplaner og
kommunedelplaner som klargjør kulturminne - og kulturmiljøverdiene gir økt
forutsigbarhet. Plan - og bygningslovens bestemmelser om regulering til spesialområde
bevaring bør brukes aktivt som virkemiddel for å sikre kulturminner og kulturmiljøer. Et
samarbeid med berørte parter og aktører i en tidlig fase i planarbeidet, vil sikre at
kulturminnene synliggjøres og tas hensyn til i den videre planleggingen.
Både offentlige og private utbygg ere, landbruket, andre arealbrukende næringer og
kommunene har behov for stedfestet informasjon om kulturminner. Dette er en
forutsetning for å gjøre planleggingen forutsigbar og dermed mindre ressurskrevende
både for utbyggerne og kommunene. Utviklingen p å ikt - området gjør det mulig å lette
tilgangen til kulturminnedata for store brukergrupper og allmennheten.
For å sikre bygningsarven for ettertiden er vi avhengige av håndverkere med
spesialkompetanse innenfor restaureringshåndverk. Det er både viktig å s ikre
rekrutteringen til håndverksfagene og til videreutdanning av håndverkere.
Utfordringene krever en samlet og langvarig felles innsats fra mange aktører. Museene og
kulturminneforvaltningen har store felles utfordringer og behov og det ligger et stort
uutnyttet potensial i samarbeid mellom museene og de øvrige aktørene. Det ligger
muligheter i et tettere samarbeid mellom kulturminneorganisasjonene, de andre
miljøvernorganisasjonene og forvaltningen når det gjelder å øke oppslutningen om og
oppmerksomhet en rundt kulturminner, kulturarv og miljø.

Den regionale planens målsettinger og satsingsområder kommer disse utfordringene i møte
gjennom å fokusere på formidling og opplevelser med basis i kulturarven (delmål 1), godt vern og
bærekraftig bruk av kultura rven (delmål 2) og gjennom å styrke kompetansen,
kunnskapsgrunnlaget og samhandlingen om kulturminnevern i Buskerud (delmål 3).

2.3 Planprosess og medvirkning

Planen er utarbeidet som en regional plan i tråd med prosesskravene i plan - og bygnin gsloven.
Det er gjennomført en bred medvirkningsprosess slik at den regionale planen er utarbeidet i
samarbeid med kulturarvaktører. Museene, eiere og frivillige gjøre en viktig innsats for å ta vare
på kulturarv en , i tillegg til offentlige aktører. Innspill fra disse ak tørene har gitt viktige føringer for
planarbeidet.

Planprogrammet ble fastsatt av fylkesutvalget 4. mars 2015. Hovedtemaene for planarbeidet, som
skissert i planprogrammet, ble valgt på bakgrunn av innspill fra innspillsmøtene som ble arrangert
i 2014 . Det ble også arrangert innspillsmøter i 2015 og 2016 for å få innspill til utarbeidelsen av
planforslaget. Oversikt over planprosess og gjennomførte innspillsmøter er omtalt i kapittel 8 .

Styringsgruppa for planarbeidet har vært bredt sammensatt og best ått av representanter for
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune (Nancy Amundsen og
Trond Johansen/Solveig Markegård), Buskerud museumskrets (Alfhild Skaardal), kommunene i
Buskerud (Ingeborg Rivelsrud og Ole Johnny Stavn/Ale xander Ytteborg), Fortidsminneforeningen
(Øivind Skøien) og utviklingssjefen i Buskerud fylkeskommune (Kristian Thowsen/Kjersti Bærug
Hulbakk).

Arbeidsgruppa for planarbeidet har vært team kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune. Det
ble ikke opprettet r eferansegrupper, men i stedet gjennomført en bred medvirkningsprosess med
en rekke innspillsmøter 2014 - 2016.
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2.4 Planform og virkeområde

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er en tematisk plan for hele
fylket. Kulturminnekompasse t: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud skal sikre godt vern
og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Med en regional plan ønsker
Buskerud fylkeskommune å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i
Busker ud. I tillegg skal planen gi en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som viser viktige
hovedlinjer i fylkets historiske utvikling. For å nå målene i planen, er det viktig at flere aktører
samarbeider.

Den regionale planen er overordnet og skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, men
den er også retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

Den regionale planen er ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk. Oversikten over
kulturmiljøer skal være et kun nskapsgrunnlag som kan brukes i forbindelse med planlegging og
utvikling i kommunene. Denne oversikten skal bidra til forutsigbarhet i framtidig planlegging av
tiltak og utvikling ved at kulturmiljøer av regional verdi er kjent for allmennheten. Oversikten over
kulturmiljøer angir områder hvor det bør vises særlige hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i
arealplanlegging og eiendomsutvikling. Oversikten gir kommunene et grunnlag til å bruke plan - og
bygningsloven og bruk av hensynssoner med formål bevari ng . De verneverdige kulturmiljøene er
nærmere omtalt i kapittel 5 og i eget vedlegg.

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud vil legges til grunn for
Buskerud fylkeskommunes prioritering av ressurser til tiltak innenfor kulturarvfeltet. Dette
kommer i tillegg til de lovpålagte oppgavene som omtales i kapittel 9 .

Den regionale planen vil bidra til å styrke samarbeidet mellom ulike forvaltningsnivåer og
institusjoner om kulturminnevern. Institusjoner og organisasjoner vil også inviteres tettere inn i
tiltak og prosjekter. Dette vil bidra til et økt fok us på kulturarven som ressurs i
samfunnsutviklingen. Et styrket vern av viktige kulturminneinteresser vil også kunne bidra til
utvikling av attraktive steder og spennende næringsutvikling. Handlingsdelen vil konkretisere
disse målene. Prioriteringen av tiltak vil gjøres i samarbeid med berørte parter i Buskerud i forkant
av den årlige rulleringen av handlingsdelen.

2.5 Roller og ansvar

Kulturminnevernet består av mange aktører – fra den offentlige forvaltningen til
museumssektoren, eiere av kulturminner og frivillig sektor. Vi har alle et ansvar fo r å sikre at
kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap bl ir forvaltet på en god måte. D enne regionale
planen retter fokus på hvordan vi kan samarbeide om kulturminnevern for å stimulere til godt
vern og bærekraftig bruk av vår kulturarv.

Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor er en kritisk suksessfaktor for å oppnå målene i den
regionale planen. Det legges opp til dialog mellom kulturarvaktørene i Buskerud i oppfølgingen av
planen (handlingsdel). Oppfølgingen av planen er nærmere beskrevet i kapittel 6 . Det gis en
oversikt over aktørene i kulturminneforvaltningen og de lovpå lagte oppgavene som regional
kulturminneforvaltning (Buskerud fylkeskommune) gjør per i dag i kapittel 9 .
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3. Plane ns hovedmål, delmål og satsing sområder
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud skal være et godt
samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud. Den regionale p lanen skal sikre godt
vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kultu rmiljøer. Den regionale p lanen har fokus
på utviklingspotensialet ved fylkets kulturarv og vern gjennom bruk.

Kulturminn ekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud sitt hovedmål er:

God samfunnsutvikling med kulturarv som ressurs

Den regionale planen har tre delmål. Delmålene skal oppnås gjennom satsingsområdene. Det er
knyttet tiltak til de enkelte satsingsområdene. Disse er lagt inn i handlingsdelen til planen.
Hand lingsdelen vil rulleres årlig. Den regionale p lanens hovedmål, delmål, satsings områder og
til tak er utformet på bakgrunn av innspill underveis i planprosessen.

Målene vil oppnås ved at flere aktører samarbeider innenfor de valgte satsingsområdene.
Samarbeid mellom den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private vil bidra til at
kult urarven blir en ressurs i samfunnsutviklingen på en bærekraftig og forsvarlig måte.

Målhierarki:

Hovedmål:

God samfunnsutvikling med kulturarv som ressurs

Delmål 1:

God formidling av
Buskeruds
kulturarv

Satsingsområder:

1.1. Øke
kunnskapen om
Buskeruds
kulturarv

1.2. Tilrettelegging
for opplevelser
med basis i
kulturarven

Tiltak

(handlingsdel)

Delmål 2:

Godt vern og bærekraftig
bruk av kulturarven

Satsingsområder:

2.1. Bruke kulturarven som
en ressurs i by - og
tettstedsutviklingen - vern
gjennom bruk av
verneverdige kulturminner og
kulturmiljøer

2.2. Bruke kulturarven som
en ressurs for
næringsutvikling

2.3. God oppfølging av eiere
og forvaltere av kulturminner

Tiltak

(handlingsdel)

Delmål 3:

Godt kunnskapsgrunnlag, god
kompetanse og samhandling om

kulturminnevern i Buskerud

Satsingsområder:

3.1. Styrke kompetansen og
kunnskapsgrunnlaget om
kulturminner, kulturmiljø og
kulturlandskap i kommunene

3.2. Styrke kompetansen om
antikvarisk istandsetting og
tradisjonshåndverk hos
håndverkere i Buskerud

3.3. Styrke samhandlingen
mellom kulturarvaktører i
fylket

Tiltak

(handlingsdel)
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4. Delmål og satsings områder
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud s ine delmål og
satsingsområder presenteres i dette kapittelet.

Delmål 1: God formidling av Buskeruds kulturarv

Kulturminner er en kilde til kunnskap og opplevelse. Formidling av kulturarven handler om å gjøre
kulturminnenes historie og betydning tilgjengelig for folk flest. Formidling og økt kunnskap om
kulturarven er et viktig forebyggende arbeid som vil bidra til å sikre kulturminnene fra slitasje,
forfall og gjengroing. Gjennom å formidle kunnskap om kulturminnene vil vi også kunne bygge
forståelse for den ressursen de representerer.

Satsings område 1.1 : Øke kunnsk apen om Buskeruds kulturarv

Buskeruds kulturarv og historie kan formidles gjennom flere kanaler, for eksempel utstillinger,
publikasjoner, artikler, digital formidling, fysisk tilrettelegging osv. Form og innhold må tilpasses
målgruppene.

Barn og unge er en viktig målgruppe. Formidlingstiltak og formidlingsprosjekter innrettet mot
barn og unge er derfor et viktig satsingsområde. Den kulturelle skolesekken (DKS) er en viktig
samarbeidspart.

Den digitale teknologien gir mange mulighet er til å drive formid ling. In ternett og sosiale medier er
viktige kanaler for å nå ut til flere målgrupper. Det finnes flere nettressurser per i dag, blant annet
fylkesfotoarkivet, historieboka.no , Digitalt Museum med flere. E n digital kulturminneportal for
Buskerud vil kunne bidra til at lokale, regionale og nasjonale digitale ressurse r gjøres lettere
tilgjengelig for allmennheten.

Satsingso mråde 1.2 : Tilrettelegging for opplevelser med basis i kulturarven

Skilting og skjøtse l av kulturminner og kulturmiljøer er viktig for å øke tilgjengeligheten til
kulturarven. Skilting og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljøer kan også bidra til gode
friluftsopplevelser. Mange kulturminner er godt egnet som turmål og det er et sto rt potensiale for
å kunne bruke kulturminner i friluftsatsinger og i attraksjonsutvikling. Det er utarbeidet et eget
vedlegg til den regionale planen for skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer i
Buskerud. Vedlegget er en videreføring av Plan for skilting og skjøtsel av ku lturminner i Buskerud
2012 - 2022 , men er revidert i forbindelse med planarbeidet.

Universell utforming skal etterstrebes i skiltprosjektene slik at kulturminnene og kulturmiljøene
kan oppleves av flest mulig. Tilrettelegging en må ikke gå på bekostning av kulturminneverdiene.
Forvaltningen og grunneiere/eiere samarbeider må samarbeide om planleggingen og utførelsen
av tilretteleggingen. Museer, historielag og andre organisasjoner er ofte viktige samarbeidsparter.

Det er vikti g at arbeidet innenfor dette sa tsingsområdet sees i sammenheng med andre regionale
planer og strategier i Buskerud fylkeskommune, spesielt Kunst og kultur strategi for Buskerud og
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Her nevnes spesielt Den kultur elle skolesekken (DKS),
museene og universell utforming.
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6 - klassinger fra Hol kommune utforsker Hallingskarvet nasjonalpark på Skarveskolen i 201 6 .
Dette er et tiltak i regi av Den kulturelle skolesekken. Foto: Anja S. Melvær © Buskerud
fylkeskommune .

FORMI DLE
DELMÅL 1:

God formidling av Buskeruds kulturarv

Satsingsområde 1.1

Øke kunnskapen om Buskeruds kulturarv
• Formidle Buskeruds historie for allmennheten
• Utvikle en digital kulturminneportal for
Buskerud

Satsingsområde 1.2

Tilrettelegging for opplevelser med basis i
kulturarven
• Skilte kulturminner og kulturmiljøer slik at de blir
tilgjengelige for flest mulig og bidrar til gode
friluftsopplevelser. Universell utforming skal
etterstrebes

• Etablere formidlingstiltak og
formidlingsprosjekter om kulturminner og
kulturminnevern, spesielt innrettet mot barn og
unge
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Delmål 2: Godt vern og bærekraftig bruk av kulturarven

Kulturarven kan være en ressurs i samfunnsutviklingen både når det gjelder by - og
tettstedsutviklingen, næringsutvikling, produktutvikling, reiseliv og friluftsliv. Gjennom å ta i bruk
kulturarven kan vi og framtidige generasjoner bli kjent med vår historie. Kulturminnene bidrar
også til å gi steder identitet og tidsdybde, samtidig som kulturminnene kan bidra til å skape
tilhørighet og trivsel.

Satsingsområde 2. 1 : Bruke kulturarven som en ressurs i by - og tettstedsutviklingen –
vern gjennom bruk av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer

Kulturminner er en ikke - fornybar ressurs som må forvaltes på en bærekraftig og forsvarlig måte
på vegne av våre etterkommere. Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på kulturarven, og det er
viktig at vi samarbeider for at kulturarven skal kunne være en ressurs i samfunnsutviklingen. God
dialog mellom kulturminneforvaltningen, eiendomsutviklere og planleggere i tidlig fase i
utviklingsprosjekter e r viktig for å få til dette.

Befolkningsvekst og utbyggingspress i flere byer og tettsteder kan gjøre det utfordrende å finne
balansen mellom vern og utvikling. Det er viktig å være løsningsorienterte når nybygg skal
tilpasses eksisterende bebyggelse. Ek sisterende bebyggelse kan også, ut fra et
bærekraftperspektiv, representere en ressurs som i større grad bør tas i bruk. Mulighetsstudier og
lokale idédugnader kan være et nyttige verktøy i utviklingsprosjekter for å se på hvordan
kulturarven kan brukes so m en ressurs. Godt veiledningsmateriell, med eksempler på vern
gjennom bruk, er også viktig for å vise hvordan eksisterende bebyggelse kan tas vare på og gis ny
bruk. Vern gjennom bruk er i mange sammenhenger det beste vern av kulturminner og
kulturmiljøer .

By - og regionforskningsinstituttet NIBR har, etter en gjennomgang av eksisterende forskning på
feltet, presentert suksessfaktorer for hvordan kulturarven kan være en ressurs i
s amfunnsutviklingen i rapporten Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen – suksessfaktorer i
by - og tettstedsutviklingsprosjekter med fokus på vern og ny bruk av eldre bygninger (2016). Noen
av disse suksessfaktorene er kommunal tilstedevæ relse og helhetlig planlegging .
Kulturminneplaner trekkes også fram som et viktig verktøy . Det er nødvendig å trekke inn
diskusjoner om bruk og gjenbruk av kulturminner tidlig i by - og tettstedsutviklingsprosjekter .

Satsingso mråde 2.2: Bruke kulturarven som en ressurs for næringsutvikling

Kulturarv kan være grunnlag for opplevelsesproduksjon, attraksjonsutvikling og næringsutvikling.
Det er viktig til å stimulere til bruk av mate riell og immateriell kulturarv som grunnlag for ny
næringsutvikling, spesielt innenfor reiselivsnæring og håndverk. Det å styrke nisjenæringer
innenfor tradisjonshåndverk er viktig både for næringen, eiere og forvaltningen.
Tradisjonshåndver k omtales også under delmål 3.

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer. Turistundersøkelsen -
sommersesongen 2014, utført for Innovasjon Norge, viser at stadig flere turister søker det unike
og spesielle knyttet til lokal kultur, historie og særegn e opplevelser når de er på reise.
Næringsutvikling med basis i kulturminner kan bidra til verdiskaping i reiselivet. I Destinasjon
Norge: Nasjonal strategi for reiselivsnæringen (2012) påpekes det at det er et stort potensiale for
verdiskaping basert på na tur og kulturarv. Samarbeid mellom landbruk, natur - og



Side 12 av 31

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud
Høringsutkast – planforslag 01 .10.2016

kulturminneforvaltning og reiselivsnæring trekkes fram som viktig for å legge til rette for
reiselivsprodukter basert på norsk natur og kulturlandskap.

Satsings område 2.3: God oppfølging av eiere og forvaltere av kulturminner

Eiere av kulturminner gjør en svært viktig innsats for bevaring av kulturarven. Det er viktig at eiere
og andre forvaltere av kulturminner får god oppfølging. Dette gjelder både rådgivning og
oppfølging knyttet til istandsetting stiltak og i forbindelse med søknader om tilskudd.

Økonomiske tilskudd stimulerer til at kulturminner og kulturmiljøer blir satt i stand etter
antikvariske retningslinjer istedenfor å forfalle. Utdeling av bevaringspris kan også bidra til å
inspirere til godt kulturminnevern ved å fremheve gode forbildeprosjekter.

Det er viktig at arbeidet innenfor dette satsingsområdet sees i sammenheng med andre regionale
planer og strategier i Buskerud fylkeskommune, spesielt Regional plan for næringsutvikling og
verd iskaping og Regional plan for areal - og transport.

Nytt og gammelt langs Drammenselva. Kulturarven kan brukes som en ressurs i by - og
tettstedsutviklingen. Foto: Ingvild Tjønneland © Buskerud fylkeskommune.
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U TVI KLE
DE LMÅL 2:

Godt vern og bærekraftig bruk av kulturarven

Satsingsområde 2.1

Bruke kulturarven som en ressurs i by - og
tettstedsutviklingen - vern gjennom bruk av
verneverdige kulturminner og kulturmiljøer

• Stimulere til godt vern og bruk av kulturminner, kulturmiljøer
og kulturlandskap med bruk av plan - og bygningsloven i
dialog med utviklingsaktører og næringsaktører

• Stimulere til bruk av mulighetsstudier i tidlig fase i by - og
tettstedsprosjekter

• Utvikle og tilgjengeliggjøre veiledningsmateriell med gode
eksempler på vern gjennom bruk

Satsingsområde 2.2

Bruke kulturarven som en ressurs for næringsutvikling

• Stimulere til at kulturarven brukes som en ressurs i
næringsutvikling med fokus på opplevelsesproduksjon

• Stimulere til utvikling av tradisjonshåndverk

Satsingsområde 2.3

God oppfølging av eiere og forvaltere av kulturminner
• Eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer skal ha
tilgang til god veiledning om vern, søknadsprosesser og
istandsetting

• Stimulere til at Buskeruds kulturarv blir tatt vare på gjennom
økonomiske virkemidler
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Delmål 3: Godt kunnskapsgrunnlag, god kompetanse og
samhandling om kulturminnevern i Buskerud

Kommunene har som planmyndighet et stort ansvar for kulturminner, kulturmiljø og
kulturlandskap, og kommunene har et godt verktøy for å sikre kulturminneverdier gjennom plan -
o g bygningsloven (p bl). Gjennom plan - og byggesaksbehandling skal kommunene fremme
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner, jf. pbl § 1 - 1.
For at kommunene skal kunne forvalte kulturarven på en bærekraftig måte er det viktig med et
godt kunnskapsgrunnlag for kulturminner. Kompetanse om og samhandling om kulturminnevern
er også viktig .

Satsings område 3.1: St y r ke kompetansen og kunnskapsgrunnlaget om kulturminner,
kulturmiljø og kulturlandskap i kommunene

En god o versikt kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap gjør det enklere for kommuner å ta
hensyn til kulturminneverdier i arealplanleggingen. Kommunedelplaner for kulturminner og
kulturmiljøer gir et godt kunnskapsgrunnlag for plan - og byggesaksbehandling i den enkelte
kommune. Det er også viktig å lage kunnskapsgrunnlag for temaer som vi har lite kunnskap om
per i dag. Oversikt over kulturminner bør gjøres lett tilgjengelig for allmennheten.

Bruk av ny teknologi kan bidra til å forenkle og effektivisere k ulturminneregistreringer og
saksbehandling. Digitale verktøy og presentasjonsformer kan o gså bidra til å gjøre oversikt over
kulturminner og kulturmiljøer lettere tilgjengelig for allmennheten.

Kommunene må ha kompetanse om kulturminnevern for å kunne fo rvalte kulturarven på en
bærekraftig måte. Med en styrket kompetanse og et bedre kunnskapsgrunnlag vil det bli enklere
for kommunen å ivareta kulturminnehensyn i plan - og byggesaker. En styrket kompetanse i
kommunene vil også styrke rådgivningstjenestene f or eiere og forvaltere av kulturminner .

Det er flere måter å styrke rådgivningen for private eier e av kulturminner. Flere fylker har etablert
bygningsvernrådgivere ved de store museene i fylkene. Denne rådgiveren gir råd om praktisk
istandsetting, tilskuddsordninger m.m. Ordningen er finansiert i et samarbeid mellom
fylkeskommunen og kommunen. Dette er en spennende samarbeidsmodell som setter eiere av
kulturminner i fokus. Etablering av en slik råd givningstjeneste i Buskerud vil kreve sam arbeid
mellom fylkeskommunen, kommuneregion/kommuner og museer . Andre
institusjoner/ lokaliseringer i kommuneregionene kan også være aktuelle for en slik tjeneste.
Museene får styrket sin samfunnsrolle, eiere får et lavterskel tilbud og rådgivningstjenesten bidrar
til at flere eiere får hjelp til å søke om tilskudd og råd om istandsetting. Samlet sett vil dette styrke
kulturminnevernet i Buskerud.

Satsings område 3.2: St y r ke kompetansen om antikvarisk istandsetting og
tradisjonshåndverk hos håndverkere i Buskerud

For å sikre bygningsarven for ettertiden er vi avhengige av håndverkere med spesialkompetanse
innenfor restaureringshåndverk. Riktig restaurering forutsetter håndverkere som har kunnskap
om virkeskvalitet og g ammel byggeskikk, håndlag med håndverktøy og kunnskap om antikvariske
retningslinjer. Det er både viktig å sikre rekrutteringen til håndverksfagene og til videreutdanning
av håndverkere.
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Buskerud bygningsvernsenter ble etablert i 2010 og er en del av kult urminneforvaltningen i
Buskerud fylkeskommune. Bygningsvernsenteret tilbyr kurs og opplæringsprogram i
tradisjonshåndverk for både håndverkere og privatpersoner. Dette styrker en viktig nisje innenfor
håndverksnæringen. Bygningsvernsenteret tilbyr også fag dager i tradisjonshåndverk for elever i
videregående i samarbeid med Den kulturelle skolesekken. Dette er viktig for rekrutteringen til
håndverkerfaget. Videreutvikling av Buskerud bygningsvernsenter som arena for
kompetansebygging innenfor tradisjonshåndv erk er en viktig del av innsa tsen for
håndverksutviklingen.

Satsings område 3.3: Styrke samhandlingen mellom kulturarvaktører i Buskerud

Det er få møteplasser med kulturarv som tema. Det er et behov for styrket dialog mellom
kulturarvaktører. Det er både behov for møteplasser for å styrke samhandlingen i offentlig
forvaltning, og det er behov for møteplasser for å styrke samhandlingen mellom frivillige
organisasjoner, privatpersoner, museer og den offentlige forvaltningen. Innhold og møtearena for
slike mø teplassene vil variere ut fra lokale og regionale utfordringer. Slike møteplasser vil legge til
rette for dialog og erfaringsutveksling på tvers av kommunegrenser og organisasjoner , og styrke
grunnlaget for et bredt samarbeid om kulturarvprosjekter.

Det e r viktig at arbeidet innenfor dette satsingsområdet sees i sammenheng med andre regionale
planer og strategier i Buskerud fylkeskommune, spesielt Regional plan for næringsutvikling og
verdiskaping og Regional plan for kunnskapssamfunnet.

Vi trenger kunnskap for å kunne ta vare på bygningsarven vår. Riktig restaurering forutsetter
håndverkere som har kunnskap om virkeskvalitet og gammel byggeskikk, håndlag med
håndverktøy og kunnskap om antikvariske retningslinjer. Foto: Else Høyer Tangen © Buskerud
fylkeskommune.
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BYGGE
KUNNSKAP OG
KOMPETANSE

DELMÅL 3:

Godt kunnskapsgrunnlag, god kompetanse og samhandling om
kulturminnevern i Buskerud

Satsingsområde 3.1

Styrke kompetansen og kunnskapsgrunnlaget
om kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i
kommunene
• Stimulere til å utarbeide kommunedelplaner for kulturminner
og kulturmiljøer for å få oversikt over kulturminneinteresser i
alle kommuner i Buskerud

• Styrke kulturminnekompetansen i kommuner og
kommuneregioner

• Etablere kunnskapsgrunnlag for kulturminnetemaer hvor det
mangler kunnskap i dag for å synliggjøre mangfoldet i
Buskeruds kulturarv

• Ta i bruk ny teknologi for å forenkle og effektivisere
saksbehandlingen og kulturminneregistreringer

• Gjøre oversikter over kulturminner og andre digitale
kulturminneressurser lettere tilgjengelig for allmennheten

Satsingssområde 3.2

Styrke kompetansen om antikvarisk istandsetting
og tradisjonshåndverk hos håndverkere
• Videreutvikle Buskerud bygningsvernsenter som arena for
kompetansebygging innen tradisjonshåndverk

• Styrke fokus på tradisjonelt håndverk i videregående
opplæring og fagskole

Satsingsområde 3.3

Styrke samhandlingen mellom kulturarvaktører i
Buskerud
• Opprette møteplasser for samarbeid og erfaringsutveksling
mellom offentlig forvaltning om kulturminnevern

• Opprette møteplasser for kulturarvaktører i Buskerud med
særlig fokus på frivillig sektor
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5. Verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige
deler av Buskeruds historie

Det er utarbeidet en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler ved
fylkets historie fra eldre tid til vår egen tid. O versikten omfatter 62 kulturmiljøer totalt. Oversikten
over alle kulturmil jøene er presentert i eget vedlegg. Nærmere beskrivelse og kart er tilgjengelig
via digitalt kart på www.bfk.no/kulturminnevern . Det er også utarbeidet en kortfattet
sammenstilling av den hi storiske utviklingen i Buskerud i et eget vedlegg .

5.1 Hvorfor en oversikt over verneverdige kulturmiljøer?

Formålet med denne oversikten er å synliggjøre verneverdige kulturmiljøer som forteller vikt ige
deler av fylkets historie. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår i en s tørre
sammenheng eller helhet.

Kulturmiljøene er primært geografisk avgrensede områder der kulturminnene samlet s ett
synliggjør en viktig del av Buskeruds historie . Unntaket er oversikten over bergkun st og
middelalderbygninger og middelalderkirker da dette er kulturminnetyper som ikke nødvendigvis
befinner seg innenfor et kl art avgrenset geografisk område. Disse er imidlertid sjeldne og har
svært høy verneverdi, og e r derfor tatt inn på denne oversikten.

5.2 Hva innebærer det at et område er oppført i oversikten over
kulturmiljøer?

Oversikten over de verneverdige kulturmiljøene skal være et kunnskapsgrunnlag som kan brukes i
forbindelse med planlegging o g utvikling i kom munene. O versikten skal bidra til forutsigbarhet i
framtidig planlegging av tiltak og utvikling ved at regionale kulturminneinteresser er kjent for
allmennheten. Oversikten synliggjør kulturminneverdier i kulturmiljøer som bør ivaretas. Det
understrekes at det også finnes andre verdifulle lokale kulturminner og kulturmiljøer i
kommunene, samt andre fredete kulturminner i kommunene som det også er viktig å ta hensyn til
i plan - og byggesaker.

Oversikten er ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk. Oversikten over kulturmiljøer angir
områder hvor det bør vises særlige hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i arealplanlegging og
eiendomsutvikling. Oversikten gir dermed kommunene et kunnskaps grunnlag om viktige
kulturminneverdier i si ne kommuner. Dette kan benyttes for å sikre kulturminneverdier med bruk
av hensynssoner med formål bevaring i henhold til arealplanleggingen.

Noen av kulturmiljøene, eller deler av dem, har allerede et juridisk vern. Noen kulturmiljøer og
kulturminner er fredet etter kulturminneloven, mens flere andre områder er regulert til bevaring
gjennom plan - og bygningsloven. Nærmere opplysninger om fredete kulturminner fremgår av den
nasjonale kulturminnedatabasen Askeladd en, mens gjeldende regulering går fram av
kommunenes planbase. Eventuelle verneprosesser av kulturmiljøer som ikke har noe juridisk vern
vil måtte skje gjennom egne prosesser.
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Noen kulturmiljøer omfatter til dels store områder. Det er ikke nødvendigvis al le
enkeltelementene innenfor kulturmiljøene som har verneverdi, men området som helhet.
Kulturminneverdiene ved kulturmiljøene vil fremgå av beskrivelsen e .

5.3 Bakgrunn for utvalget

Buskerud fylkeskommune fikk inn nærmere 300 forslag til kulturmiljøer i 2014 og 2015. Den
regionale kulturminneforvaltningen har foretatt en kulturminnefaglig vurdering av kulturmiljøene.
Det er lagt vekt på følgende i denne vurderingen:

Kulturmiljøet skal fortelle en vesentlig del av Buskeruds historie knyttet til et eller flere av
følgende temaer som er vurdert å være viktig i Buskeruds historie: Jakt, fangst og fiske,
jordbruk og utmarksnæring, ferdsel og kommunikasjon, handel, førindustriell produksjon,
industri og håndverk, religion og trosutøvelse, by - og tettstedsutvikling, forsvar og krig,
rekreasjon og fritid, fellesskapets og demokratiets kulturminner, kystkultur og
urbefolkning og minoritet
Kulturmiljøet skal primært være et geografisk avgrenset område
Kulturmiljøet skal fortelle en vesentlig del av Buskeruds historie o g/eller ha svært høy
verneverdi basert på verdivurderingskriteriene som er alminnelig bruk i
kulturminneforvaltningen: Representativitet og sjeldenhet, alder og autentisitet –
kunnskapsverdi, kulturhistorisk verdi, opplevelsesverdi – bevaringstilstand,
ide ntitetsverdi/symbolverdi og kunstnerisk/arkitektonisk verdi
Alle kulturmiljøene vurderes på samme grunnlag uavhengig av allerede vedtatt formelt
vern

Det presiseres at utvalget er foretatt på bakgrunn av eksisterende kunnskap. Det er lagt vekt på
kommuned elplaner for kulturminner og kulturmiljøer, i kommuner som har utarbeidet eller er i
ferd med å utarbeide det, i utvelgelsen av kulturmiljøer. Det er også lagt vekt på Nasjonal
registrering av verdifulle kulturlandskap, Riksantikvarens NB! - register og andre
kulturminneregistrer inger i valg av kulturmiljøer. Det er ikke foretatt systematiske
nyregistreringer av kulturminner i forbindelse med kartleggingsarbeidet.

Det er ikke valgt ut kulturmiljøer innenfor temaene krig og forsvar, urbefolkning og minoriteter,
fellesskapets og demokratiets kulturminner og rekreasjon og fritid da regional
kulturminneforvaltning vurderer at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap for å kunne foreta et
utvalg innenfor disse temaene. Innenfor jordbrukshistorien har vi også lite kunnskap om
husmannsvesenet per i dag . Det må derfor etableres et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder
disse temaene.

Oversikten over verneverdige kulturmiljøe r vil ikke være statisk, men vil kunne bli revidert etter
hvert som ny kunnskap kommer til.
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6. Oppfølging av planen med handling s del
Det er knyttet tiltak til de enkelte satsingsområdene i den regionale planen. Tiltakene
konkretiserer planens mål og sat singsområder, og viser prioriteringer av innsats og ressurser.
Tiltakene er lagt inn i handlingsdelen til planen. Hand lingsdelen vil rulleres årlig.

Kulturminnekompasset: R egional plan for kulturminnevern i Buskerud er et samhandlingsverktøy
for kulturarvsektoren i Buskerud. Målene vil oppnås ved at flere aktører samarbeider innenfor de
valgte satsings områdene. Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor er en forutsetning for å
oppnå målene til den regionale plan en. Gjennom at flere aktører samarbeider vil
kultur minnevernet i Buskerud styrkes.

Det opprettes et rådgivende kulturminneråd. Det skal settes sammen av representanter for ulike
deler av kulturarvsektoren i Buskerud. Kulturminnerådet vil bistå fylkeskommu nen i prioriteringer
i den årlige rulleringen av handlingsdelen til planen som underlag til den politiske behandlingen.
Kulturminnerådets mandat kan utvides dersom dette vurderes som hensiktsmessig.

Kriterier f or tiltak i handlingsdelen til Kulturminnekom passet: R egional plan for kulturminnevern i
Buskerud :

Tiltak må være i tråd med en eller flere av målsettingene og satsingsområdene i planen
Tiltak må være et samarbeid mellom to eller flere aktører innenfor kulturarvfeltet.
Sektor overgripende tiltak prio riteres
Tiltak bør ha et regionalt perspektiv og/eller være av betydning for et større område i
Buskerud. Begrepet område kan både bety geografi sk område eller tematisk område
Tiltak som fremmer innovasjon og som har overføringsverdi for andre aktører prio rit eres
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7. Overordna føringer
Nasjonale føringer og forventninger
Stortingsmelding nr. 16 (200 4 - 2005) «Leve med kulturminner»

Stortingsmelding nr. 22 (2004 - 2005) «Kultur og næring»

Stortingsmelding nr. 49 (2008 - 2009) «Framtidas museum»

Stortingsmelding nr. 35 (201 2 - 2013) «Framtid med fotfeste»

Stortingsmelding nr. 18 (2015 - 2016) «Friluftsliv: Natur som ki lde til helse og livskvalitet»

Kommunal - og moderniseringsdepartementet: Nasjonale forventninger t il regional og kommunal
planlegging, vedtatt ved ko ngelig resolusjon 12. juni 2015

Nærings - og handelsdepartementet: Destinasjon Norge: Nasjonal strategi for reiselivsnæringen
(04/2012)

Norges offentlige utredninger (NOU) 2002:1 Fortid former framtid. Ut fordrin ger i en ny
kulturminnepolitikk

Regionale føringer
Buskerud fylkeskommune s regionale planer:

Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping (2014)
Regional plan for kunnskapssamfunnet (2015)
Regional plan for areal - og transport (planprogram fastsatt 04.03.2015)

Andre fylkeskommunale plane r og st rategier av relevans :

Plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud 2012 - 2022
Strategi for museumsutvikling i Buskerud 2011 - 2015 (2011)
Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015 - 2018 (2015 )
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud (2014)

Sentrale lo vverk, forskrifter og rundskriv
Lov om kulturminner av 8. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven)

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 (plan - og bygning sloven)

F orskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven fastsatt ved kgl.res. 9. februar
1979

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 20 09 nr. 100 (naturmangfoldloven)

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne av 21. juni 2014 nr. 61
(diskriminer ings - og tilgjengelighetsloven)
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Rundskriv T - 3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og
kulturmiljø (Kirke - , utdannings - og forskningsdepartementet, Miljøverndepartementet)

Internasjonale konvensjoner
Gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forplikter Norge til å forvalte vår fysiske
kulturarv på en forsvarlig måte , blant annet gjennom følgende:

UNESCO - konvensjon om verdens natur - og kulturarv og immateriell kult urarv (2003)
Europarådets konvensjon om vern av Europas arkitekturarv (1975)
Europarådets konvensjon om den arkeologiske kulturarven – "Valettakonvensjonen"
(1992)
UNIDROITs konvensjon om stjålne eller ulovlig utførte kulturgjenstander (1995)
Haag - konvensj onen (konvensjon om vern av kulturminner i tilfelle væpnet konflikt),
konvensjon om tiltak for å forby og forhindre ulovlig import og eksport av kulturminner og
ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturminner (1899 og 1907)
Den europeiske landskapskonv ensjonen (2000)

Nasjonale verneplaner, ku lturlandskapsregistreringer og kommu nale verneplaner/registreringer
Det er utarbeidet en lang rekke nasjonale verneplaner for eiendommer i statlig eie. Disse er
primært utarbeidet som sektorvise verneplaner. På Riks antikvarens hjemmesider finnes en
oversikt over vedtatte planer og verneplaner under utarbeidelse.

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud – Fylkesmannen i Buskerud o g
Buskerud fylkeskommune, 1999

Flere kommuner i Buskerud har utar beidet eller er i ferd med å utarbeide kommunedelplaner for
kulturminner og kulturmiljøer. Det har blitt lagt vekt på kommunedelplanene og deres
fagrapporter i arbeidet me d utvelgelse av kulturmiljøer.

Andre rapporter og undersøkelser
Kultur - og kirkedep artementet: Kulturhåndverk – avtrykk fra fortiden – uttrykk for øyeblikket –
grunnlag for fremtiden (2008)

Nordisk ministerråd / Det nordiske samarbeid: Klimaendringer og kulturar v i Norden – TemaNord
2010:590

By - og r egionforskningsinstituttet NIBR: K ulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen –
Suksessfaktororer i by - og tettstedutviklingsprosjekter med fokus på vern og ny bruk av eldre
bygninger (NIBR - rapport 2016:7)

Europa Nostra: Kulturarven er verdifull for Europa : Sammendrag og strategiske anbefa linger
(2015)
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Alle lover og forskrifter finnes på nettstedet www.lovdata.no

Stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner er også lagt ut på www.regjeringen.no

Lovverket og andre rammebetingelser for forvaltning og vern av kulturminner og kulturmiljø,
samt oversikt over landsverneplaner for statlig sektor, ligger på Riksantikvarens nettsted
www.ra.no

Internasjonale konvensjoner og chartere finnes på www.icomos.org

Regionale planer er tilgjengeli g på Buskerud fylkeskommune sin hjemmeside www.bfk.no
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8. Oversikt over planprosess og innspillsmøter
Det ble gjennomført en bred medvirkni ngsprosess for utarbeidelse av Kulturminnekompasset:
R egional plan for kulturminnevern i Buskerud . Det ble gjennomfør t en rekke innspillsmøter flere
steder i fylket for å leg ge til rette for at flest mulig skulle ha anledning til å delta og gi innspill.

Buskerud fylkeskommune har lagt til rette for medvirkningsarenaer i forkant av utarbeidelse av
planprogram våren 2014 for å få innspi ll til hvilke hovedtemaer planarbeidet sku lle ta opp. Det er
ble også lagt til rette for medvirkningsarenaer i 2015 og 2016 i forkant av utarbe idelse av
planforslag . Det har i tillegg vært mulig å sende inn skriftlige innspill og det er lagt ut informasjon
om planarbeidet på fylkeskommunen sine hjemmesider og facebook - sid en Kulturminnevern i
Buskerud.

Innspillene fra medvirkningsprosessen har dannet grunnlaget for den regionale planens
m ålsettinger og satsingsområder.

8.1 Planprosesse n

Vedtak av Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017

Fylkestinget er planmyndighet og vedtar regionale planer

Offentlig ettersyn av planforslag høsten/vinteren 2016, jf. pbl §§ 5 - 2 og 8 - 3

Høring og offentlig ettersyn av planforslag

Innspillsmøter 2015 - 2016

Innspillsmøtene danner grunnlaget for utarbeidelse av planforslaget

Planprogram fastsatt av fylkesutvalget 4. mars 2015

Planprogrammet beskriver tema som den endelige planen skal omhandle

Varsel om oppstart høsten 2014, jf pbl §§ 4 - 1 og 8 - 3

Varsel om oppstart med offentlig ettersyn av utkast til planprogram

Innspillsmøter 2014

Innspillsmøtene danner bakgrunnen for utarbeidelse av planprogrammet

Regional planstrategi 2013 - 2016 vedtatt 06.12.2012

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er en av de regionale planene som skal utarbeides i planperioden
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8.2 Oversikt over gjennomførte innspillsmøter 2014 - 2016

Innspillsmøter 2014 – medvirkningsprosess forut for utarbeidelse av planprogram

03.04.2014: Internt innspillsmøte for Buskerud fylkeskommune
24.04.2014: Åpent innspillsmøte, Villa Fridheim, Noresund
28 .04.2014: Åpent innspillsmøte, Lågdalsmuseet, Kongsberg
29.04.2014: Å pent innspillsmøte, Hallingdal M useum, Nesbyen
06.05.2014: Åpent innspillsmøte, Veien kulturminnepark, Hønefoss
08.05.2016: Åpent innspillsmøte, Austad gård, Drammen
16.05.2016: Innspi llsmøte for statlig sektor, Fylkeshuset i Drammen

Det ble arrangert åpne innspillsmøter med museene som møtearena i 2014 . Møtene ble avholdt
på dagtid og ettermiddagstid slik at flest mulig skulle ha anledning til å delta. Alle kommuner,
museer, arkiv og kulturvernorganisasjoner kjent for Buskerud fylkeskommune har mottatt skriftlig
invitasjon. Det ble også informert om planprosessen i avisene og gjennom sosiale medier. Det ble
arrangert et eget innspillsmøte for statlig sektor.

Innspillsmøtene har vært o rganisert som verksteder med gruppearbeid. De nasjonale
resultatmålene og hovedutfordringene i kulturminnevernet var utgangspunktet for diskusjonene.
Møtene ble avsluttet med en oppsummering i plenum og en innstilling til hva som bør være
hovedtemaer for p lanarbeidet. Det har også vært mulig å sende inn skriftlige innspill i denne
perioden.

23.05.2014: Regionråd Hallingdal
28.05.2014: Regionråd Ringerike
02.06.2014: Regionråd Vestviken
06.06.2014: Regionråd Midt - Buskerud
13.06.2014: Region råd Drammensregionens 5 - kommune samarbeid
17.06.2014: Regionråd Kongsberg

Planarbeidet ble presentert for de seks regionrådene i Buskerud våren/sommeren 2014. Alle seks
regionrådene ble informert om planarbeidet på sine ordinære møter i mai/juni og ble invite rt til å
komme med innspill til planprogrammet. Det er laget oppsummeringsnotater med innspill fra
regionrådsmøtene.

Åpent høringsmøte 03.11.2014

Det ble varslet oppstart av planarbeid 18.09.2014 med høringsfrist 17.11.2014. Planarbeidet ble
kunngjort i media og i sosiale medier. Det ble også sendt brev til kommunene i Buskerud og andre
offentlige instanser. Det ble i tillegg sendt brev til alle som har deltatt på innspillsmøtene tidligere
i planprosessen.

Det ble arrangert et åpent høringsmøte på Sol e hotell (Noresund) i høringsperioden.
Høringsmøtet ble kunngjort i avisene. Invitasjon ble sendt til kommunene og andre som har
deltatt på medvirkningsmøtene tidligere i planprosessen. Utkast til planprogram ble presentert i
møtet og det var mulighet til å gi innspill til hvert tema og til utkast til planprogram generelt. Det
ble sendt ut møtereferat til møtedeltagerne.
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Innspillsmøter 2015 - 2016 – medvirkningspros ess forut for utarbeidelse av planforslag

29.05.2015 og 27.09.2015: Innspillsmøte for Ungdomm ens fylkesting i Buskerud

Ungdommens fylkesting i Buskerud (BUFT) er et politisk medvirkningsorgan som jobber for og
med ungdom fra 14 - 24 år i Buskerud. Hver kommune kan stille med 2 representanter fra hver
kommune. BUFT er partipolitisk uavhengig og ska l fremme ungdommens meninger i saker som
angår ungdom og for å skape et naturlig bindeledd mellom ungdom, fylkespolitikere og
fylkesadministrasjon.

Innspillsmøtet ble gjennomført med byvandring på Kongsberg 29.05.2015 og med byvandring og
verksted i Dram men 27.09.2015 i forbindelse med B UFT s møte. Kulturarv som ressurs i
samfunnsutviklingen var hovedtema og innspillsmøtet ble organisert som verksted med
gruppearbeid. Møtet ble avsluttet med en gjennomgang i plenum og en innstilling fra BUFT til fem
gode r åd for å få til god balanse mellom vern og utvikling i by - og tettstedsutviklingen.

30.11.2015: Åpent innspillsmøte, Veien kulturminnepark, Hønefoss
07.12.2015: Åpent innspillsmøte, Drammens Museum, Drammen
09.12.2015: Åpent innspillsmøte, Lågdalsmusee t, Kongsberg
10.12.2015: Åpent innspillsmøte, Hallingdal Museum, Nesbyen

Det ble a rrangert åpne innspillsmøter med museene som møtearena. Møtene ble avholdt på
ettermiddagstid. Alle kommuner, museer, arkiv og kulturvernorganisasjoner kjent for Buskerud
fylkeskommune, i tillegg til aktører som har deltatt på innspillsmøter tidligere i plan prosessen, har
mottatt skriftlig invitasjon. Det ble også informert om innspillsmøtene i aviser og i sosiale medier.

De foreslåtte kulturmiljøene va r hovedtema for møtene. Det ble informerte om planarbeidet og
de foreslåtte kulturmiljøene i hver region ble presentert. Det var mulighet til å gi innspill til de
enkelte kulturmiljøene underveis i møtet og gi eventuelle andre innspill til planarbeidet . Det ble
sendt ut møtereferat til møtedeltagerne i etterkant. Det har også vært mulig å sende inn skriftlige
innspill i løpet av denne perioden.

25.11.2015: Innspillsmøte for museumssektoren i forbindelse med Buskerud
fylkeskommunes årlige museumsseminar , Drammen

Det ble arrangert et eget innspillsmøte for museumssektoren i Buskerud i forbindelse m ed det
årlige museumsseminaret. Innspillsmøtet var organisert som verksted med gruppearbeid . Tema
for møtet var museenes rolle innenfor kulturminnevernet og hv ordan samarbeide for et best
mulig kulturminnevern i Buskerud. Notatene fra grupp earbeidet ble samlet inn etter møtet.

03.12.2015: Innspillsmøte for kommunene i Buskerud i forbindelse med Buskerud
fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud s itt årlige plan seminar , Kongsberg

Det ble arrangert et eget innspillsmøte for kommunene i Buskerud i forbindelse med det årlige
planseminaret . Innspillsmøtet var organisert som verksted med gruppearbeid. Tema for møtet var
kunnskapsgrunnlag og kompetanse om kulturminnev ern i kommunene, i tillegg til
samhandlingsarenaer og kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen . Notatene fra
gruppe arbeidet ble samlet inn etter møtet.
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04.05.2016: Åpent innspillsmøte om kulturarv som ressurs i by - og tettstedsutviklingen,
Drammen.

Det ble arrangert et eget innspillsmøte om kulturarv som ressurs i by - og tettstedsutviklingen.
Møtet r ettet seg spesielt inn mot eiendomsutviklere, arkit ekter, planleggere og kommuner. Møtet
ble avholdt på Gummibaren i Drammen. Det ble sendt ut møteinvita sjon til kommunene i
Buskerud og andre større, offentlige utviklingsaktører i fylket.

By - og regionforskningsinstituttet presenterte rapporten Kulturarv som ressurs i
samfunnsutviklingen – Suksessfaktororer i by - og tettstedutviklingsprosjekter med fokus på vern
og ny bruk av eldre bygninger og Union Eiendomsutvikling innledet til teamet fra et
eiendomsutviklerperspektiv. Møtet var organisert som v erksted med gruppearbeid og
oppsummering i plenum. Det ble sendt ut referat med oppsummering fra møtet i ette rkant.

11.05.2016: Regionråd Vestviken
27.05.2016: Regionråd Hallingdal
10.06.2016: Regionråd Midt - Buskerud
13.06.2016: Region råd Drammensregionens 5 - kommune samarbeid
07.07.2016: Regionråd Kongsberg
05.10.2016: Ordførermøte Ringeriksregionen

Det pågående p lanarbeidet ble presentert for de seks regionrådene i Buskerud i 2016. Hovedtema
for møtene var de foreslåtte kulturmiljøene i de enkelte regionene i tillegg til å gjøre regionrådene
kjent med at planforslaget blir s endt på høring i løpet av 2016. Regionrådene tok presentasjonene
til orientering.

13.09.2016: Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse

Utkast til planforslag og handlingsdel ble presentert for Hovedutvalg for kultur, idrett og
folkehelse (HUKIF) i utvalgssak 56/16 i møte 13.0 9.2016. Møtet ble avholdt på Solberg Spinderi i
Nedre Eiker. Det ble gjennomført verksted for hovedutvalget slik at hovedutvalget fikk gi innspill
til prioritering av tiltak i handlingsdelen til den regionale planen. Det var planlagt tilsvarende møte
for H ovedutvalg for miljø, innovasjon og næring (HMIN) 07.09.2016, men dette møtet ble avlyst.
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9. Aktører i kulturminneforvaltningen
Klima - og miljødepartementet
Klima - og miljødepartementet utformer den nasjonale kulturminnepolitikken og har det
overordnede ansvaret for kulturminnevernet. Klima - og miljødepartementet har en egen
kulturminneavdeling. Det er Kommunal - og moderniseringsdepartementet som treffer endelig
avgjørelse i plansaker der det er innsigelse. Klima - og miljødepartementet er kla geinstans i saker
hvor Riksantikvaren fatter vedtak etter kulturminneloven.

Riksantikvaren
Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima - og
miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren har ansvar
for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført og har et overordnet faglig ansvar for
fylkeskommunenes og Sametinget arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og landskap.
Riksantikvaren har myndighet til å fatte vedtak om fredning.

Fylkeskommunen og Sametinget
Fylkeskommunen har hatt ansvaret for den regiona le kulturminneforvaltningen siden
forvaltningsansvaret ble lagt til fylkeskommunen i 1990. Fylkeskommunen har ulike roller knyttet
til kulturminnefeltet, som kulturminnemyndighet, planmyndighet og regional utviklingsaktør.
Fylkeskommunen er regional kultur minneforvaltning og har ansvaret for å forvalte kulturminnene
i sitt fylke. Fylkeskommunen skal sørge for at det tas hensyn til kulturminneinteresser i
planleggingen, også på kommunenivå. Fylkeskommunen kan reise innsigelse mot planer dersom
planforslag ko mmer i konflikt med nasjonale og/eller vesentlige regionale kulturminneinteresser.

Fylkeskommunen har selv vedtaksmyndighet etter kulturminneloven på en rekke områder.
Fylkeskommunen har også myndighet til å vedta midlertidige fredninger. Sametinget har
tilsvarende ansvar som fylkeskommunen når det gjelder samiske kulturminner. Sametinget er
også delegert kulturminnemyn dighet etter kulturminneloven.

Den r egional e kulturminneforvalt ning en sine lovpålagte oppgaver:

Forvaltning av fredete kulturminner i henhold til kulturminneloven og plan - og
bygningsloven
Sikre at det tas hensyn til kulturminneinteresser i plan - og byggesaker
Fordele tilskudd til fredete bygg og anlegg i privat eie
Gjennomføre arkeologiske undersøkelser i forbindelse med planer og størr e tiltak
Følge opp nasjonale retningslinjer og prioriteringer for å ta vare på et representativt
utvalg kulturminner og kulturmiljøer

Kommunene
Kommunen er vedtaksmyndighet etter plan - og bygningsloven og har et lokalt ansvar for ivareta
kulturminneintere sser i plan - og byggesaksbehandling. Enkelte kommuner har egne ansatte som
arbeider med kulturminner.

Fylkesmannen
Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen overholder plan - og bygningslovens bestemmelser
og at regionale og statlige fagmyndigheter, herun der kulturminneforvaltningen, medvirker i
kommunens planarbeid. Dersom det er reist innsigelse, har fylkesmannen ansvaret for eventuell
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mekling. Fylkesmannen er også klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak vedrørende
reguleringsplaner, samt i bygge - og d elingssaker. Videre har fylkesmannen også
innsigelsesmyndighet nå r det gjelder landskapshensyn.

Kulturhistorisk museum
Kulturhistorisk museum i Oslo gjennomfører arkeologiske utgravninger i saker der det gis
dispensasjoner for automatisk fredete kulturm inner med vilkår om utgraving. Kulturhistorisk
museum er et av fem landsdelsmuseer med ansvar for arkeologis ke gjenstander og utgravinger.

Norsk Maritimt Museum
Norsk Maritimt Museum har ansvar for kulturminner under vann. Norsk Maritimt Museum har
ansvar for forvaltningen av kulturminner under vann på strekningen fra svenskegrensen til Åna
Sira. Kulturminner i ferskvann i innlandet innenfor denne kyststripen hører med.

Norsk institutt for kulturminneforskning
Stiftelsen har ansvar for å utføre arkeologiske utgravninger på de kulturminnefelt der
Riksan tikvaren har førstelinjeansvar, det vil si middelalderkirker/middelalder kirkegårder, borger ,
klostre og middelalderbyene.

Museumssektoren
Museene i Buskerud kan bidra med informasjon, innspill, lokal kompetanse og formidling
vedrørende kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Museene er utøvere av kulturminnevern i
ivaretakelsen av ca. 400 kulturhistoriske bygninger som står på Buskeruds museer. Noen av
museene har håndver kere og personale med høy kompetanse innenfor kulturminnevern generelt
og bygningsvern spesielt. Museene i Buskerud arbeider i ulik grad med kulturminnevern utenfor
egne museumsanlegg i dag. Flere museer bidrar med ulike rådgivningstjenester i
kulturminnes pørsmål og har en rolle som høringsinstans i saker som berører k ulturminner i
«egne» kommuner.

Statens naturoppsyn
Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet og skal blant annet føre kontroll med at
kulturminneloven blir overholdt. Lov om statli g naturoppsyn (naturoppsynsloven) ble vedtatt i
1996. Statens naturoppsyn skal forebygge miljøkriminalitet, veilede og informere, samtidig som
det kan drive skjøtsel, tilrettelegging, registrering og dokumentasjon.

Frivillige
Frivillige er viktige ressu rser i kulturminnevernet. De gjør en svært viktig jobb gjennom sitt arbeid
med blant annet istandsettingsarbeid på fredete og verneverdige bygninger og anlegg, arkivarbeid
og innsamling av lokalhistorisk materiale, formidling og bidrag til kulturminn eregis treringer for
kommunene.

Eiere
Eierne av kulturminner er den viktigste ressursen for et godt kulturminnevern. Mange
entusiastiske eiere bruker egne ressurser i istandsettingsarbeider og gjør mye godt
bevaringsarbeid for egne bygninger og anlegg. Eiere ha r et formelt ansvar i samsvar med kravene i
lov og forskrifter, både etter plan - og bygningsloven og kulturminneloven.
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10. Ordliste
Arkeologisk kulturminne
Fysiske spor og levninger etter tidligere tiders liv og virksomhet, der utgravning og dokumentasjon
utgjør hovedkildene til vår kunnskap om og op plevelse av fortidens samfunn.

Autentisitet
Autentisitet brukes om et objekts grad av ekthet og/eller opprinnelighet. Autentisitet må alltid
sees i forhold til noe, for eksempel tidsperiode, stilart, m ateria lbruk eller byggemåte.

Bergkunst
Bilder og symboler som er hugget, slipt eller malt på berg. Bergkunst finner vi i Norge som
helleristninger, slipte bergbilder, hule malerier eller hellemalerier.

Fredet kulturminne
Et fredet kulturminne er et kulturminne av nasjonal verdi beskyttet med bruk av
kulturminneloven. En fredning er den strengeste form for vern. Fredning innebærer at
inngrep/endringer ut over ordinært vedlikehold må godkjennes av myndighetene. Lovene som
benyttes i dag ved fredning av kulturminner, er kulturminneloven og svalbardmiljøloven. Det
finnes flere ulike typer fredn ingsformer. De mest vanlige er:

Automatisk fredet kulturminne – alle kulturminner fra før 1537
Vedtaksfredet kulturminne – kulturminner oppført etter 1537 der det er fattet skriftlig
vedtak om fredning etter lov om kulturminner
Forskriftsfredet kulturminne – statlig eid kulturminne vedtatt fredet etter statlig vedtatt
forskrift

Immateriell kulturarv
Immateriell kulturarv betyr praksis, framstillinger, uttrykk, kunns kap og ferdigheter. For
kulturminneforvaltningen er den immaterielle kulturarven knyttet til det vi ikke kan ta på ved et
kulturminne. Dette gjelder for eksempel tro, tradisjoner, sagn og hendelser.

Kulturarv
Kulturarv er en samlebetegnelse for materiell og immateriell kultur. Betegnelsen kulturarv blir
særlig brukt i samarbeidet mellom kulturminneforvaltningen, arkivverket og museumssektoren,
sammen med kommune ne og lokale lag og foreninger.

Kulturlandskap
Alt landskap som er påvirket av mennesker. Beteg nelsen brukes når det fokuseres på den
menneskelige påvirkningen av landskapet, og sæ rlig ofte om jordbrukslandskap.

Kulturmiljø
Kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.
N aturelementer med kulturhistor isk verdi kan også inngå i et kulturmiljø. Kulturmiljøer kan for
eksempel være et byområde, ei setergrend, et fiskevær eller et industriområde med fabrikker og
boliger.
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Kulturminne
Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske m iljø. Begrepet omfatter også
steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med
kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne. Kulturminner kan
for eksempel være bygninger, hager , gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være
fra tidligere tider eller fra vår egen tid. Det skilles mel lom løse og faste kulturminner.

Nyere tids kulturminne
Kulturminne som er datert til 1537 eller senere. En annen betegnelse som og så kan brukes, er
et terreformatorisk kulturminne.

Representativitet
At et eller et utvalg kulturminner er representativt, betyr at det er typisk eller karakteristisk for en
større gruppe kulturminner. Begrepet brukes ved sammenligning med andre kulturm inner.

Verneverdig kulturminne
Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en
kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig. Betegnelsene verneverdig og
bevaringsverdig betyr det samme og brukes om hverandre. De mest verneverdige kulturminnene
er av nasjonal verdi. Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven. Kulturminner
kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern av slike
kulturminner ved h jelp av plan - og bygningsloven.

Skjøtsel
Regelmessige vedlikeholdstiltak, for eksempel vegetasjonspleie, for å ivareta et kulturminne
og/eller et kulturmiljø. Vedlikehold av eventuelle skilt, stier og ramper i nngår også i
skjøtselsbegrepet.

Univers ell utforming
Innen kulturminneforvaltningen innebærer universell utforming at kulturminnet gjøres tilgjengelig
for flest mulig. Dette innebærer tilrettelegging for besøk og/eller formidling av kulturminnets
kunnskaps - og opplevelsesverdi på annen måte.

Verdiskaping
Verdiskaping i en bred sammenheng betegner hvordan kulturarven kan aktiviseres som ressurs i
arbeidet med å skape både økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige verdier.

Definisjonene er hentet fra Riksantikvarens ordliste med forklaring av sentrale ord og uttrykk som
ofte brukes i kulturminneforvaltningen.
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11. Vedlegg
Kulturminnekompasset: Regional plan for kul turminnevern i Buskerud har følgende vedlegg:

Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud – prioritert liste per
oktober 2016
Verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler av Buskeruds historie
Buskeruds historie



Regional plan for kulturminnevern i Buskerud – v edlegg:

Oversikt over verneverdige
kulturmiljøer som viser viktige
deler av Buskeruds historie
Høringsutkast

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen

oktober 2016
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1. Innledning
Dette er et vedlegg til Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud og gir
en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler ved fylkets historie fra eldre
tid til vår egen tid. Oversikten omfatter 62 kulturmiljøer totalt. Hvert enkelt kulturmiljø er
nærmere beskrevet og vist på kart på www.bfk.no/kulturminnevern . Det er også laget en
kortfattet sammenstilling av den historiske utviklingen i Buskerud i et eget vedlegg.

1.1 Hvorfor en oversikt over verneverdige kulturmiljøer?

Formålet med denne oversikten er å sy nliggjøre verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige
deler av Buskeruds historie. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår i en større
sammenheng eller helhet.

Kulturmiljøene er primært geografisk avgrensede områder der kulturminnene sa mlet sett
synliggjør en viktig del av Buskeruds historie. Unntaket er oversikten over bergkunst og
middelalderbygninger og middelalderkirker da dette er kulturminnetyper som ikke nødvendigvis
befinner seg innenfor et klart avgrenset geografisk område. Diss e er imidlertid sjeldne og har
svært høy verneverdi, og er derfor tatt inn på denne oversikten.

1.2 Hva innebærer det at et område er oppført i oversikten over
kulturmiljøer?

Oversikten over de verneverdige kulturmiljøene skal være et kunnskapsgrunnlag som ka n brukes i
forbindelse med planlegging o g utvikling i kommunene. O versikten skal bidra til forutsigbarhet i
framtidig planlegging av tiltak og utvikling ved at regionale kulturminneinteresser er kjent for
allmennheten. Oversikten synliggjør kulturminneverd ier i kulturmiljøer som bør ivaretas. Det
understrekes at det også finnes andre verdifulle lokale kulturminner og kulturmiljøer i
kommunene, samt andre fredete kulturminner i kommunene som det også er viktig å ta hensyn til
i plan - og byggesaker.

Oversi kten er ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk. Oversikten over kulturmiljøer angir
områder hvor det bør vises særlige hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i arealplanlegging og
eiendomsutvikling. Oversikten gir dermed kommunene et kunnskaps grunnlag om viktige
kulturminneverdier i sine kommuner. Dette kan benyttes for å sikre kulturminneverdier med bruk
av hensynssoner med formål bevaring i henhold til arealplanleggingen.

Noen av kulturmiljøene, eller deler av dem, har allerede et juridisk vern. Noen kulturmiljøer og
kulturminner er fredet etter kulturminneloven, mens flere andre områder er regulert til bevaring
gjennom plan - og bygningsloven. Nærmere opplysninger om fredete kulturminner fremgår av den
nasjonale kulturminnedatabasen Askeladd en, mens gjeldende regulering går fram av
kommunenes planbase. Eventuelle verneprosesser av kulturmiljøer som ikke har noe juridisk vern
vil måtte skje gjennom egne prosesser.

Noen kulturmiljøer omfatter til dels store områder. Det er ikke nødvendigvis al le
enkeltelementene innenfor kulturmiljøene som har verneverdi, men området som helhet.
Kulturminneverdiene ved kulturmiljøene vil fremgå av beskrivelsen e .
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1.3 Bakgrunn for utvalget

Buskerud fylkeskommune fikk inn nærmere 300 forslag til kulturmiljøer i 2014 og 2015 i
forbindelse med planarbeidet . Den regionale kulturminneforvaltningen har foretatt en
kulturminnefaglig vurdering av kulturmiljøene. Det er lagt vekt på følgende i denne vurderingen:

Kulturmiljøet skal fortelle en vesentlig del av Buskeruds hist orie knyttet til et eller flere av
følgende temaer som er vurdert å være viktig i Buskeruds historie: Jakt, fangst og fiske,
jordbruk og utmarksnæring, ferdsel og kommunikasjon, handel, førindustriell produksjon,
industri og håndverk, religion og trosutøve lse, by - og tettstedsutvikling, forsvar og krig,
rekreasjon og fritid, fellesskapets og demokratiets kulturminner, kystkultur og
urbefolkning og minoritet
Kulturmiljøet skal primært være et geografisk avgrenset område
Kulturmiljøet skal fortelle en vesent lig del av Buskeruds historie og/eller ha svært høy
verneverdi basert på verdivurderingskriteriene som er alminnelig bruk i
kulturminneforvaltningen: Representativitet og sjeldenhet, alder og autentisitet –
kunnskapsverdi, kulturhistorisk verdi, opplevelse sverdi – bevaringstilstand,
identitetsverdi/symbolverdi og kunstnerisk/arkitektonisk verdi
Alle kulturmiljøene vurderes på samme grunnlag uavhengig av allerede vedtatt formelt
vern

Det presiseres at utvalget er foretatt på bakgrunn av eksisterende kunnska p. Det er lagt vekt på
kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer, i kommuner som har utarbeidet eller er i
ferd med å utarbeide det, i utvelgelsen av kulturmiljøer. Det er også lagt vekt på Nasjonal
registrering av verdifulle kulturlandskap, Riksantikvarens NB! - register og andre
kulturminneregistreringer i valg av kulturmiljøer. Det er ikke foretatt systematiske
nyregistreringer av kulturminner i forbindelse med kartleggingsarbeidet.

Det er ikke valgt u t kulturmiljøer innenfor temaene krig og forsvar, urbefolkning og minoriteter,
fellesskapets og demokratiets kulturminner og rekreasjon og fritid da regional
kulturminneforvaltning vurderer at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap for å kunne foreta et
ut valg innenfor disse temaene. Innenfor jordbrukshistorien har vi også lite kunnskap om
husmannsvesenet per i dag . Det må derfor etableres et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder
disse temaene.

Oversikten over verneverdige kulturmiljøer vil ikke være statisk, men vil kunne bli revidert etter
hvert som ny kunnskap kommer til.
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2. Oversikt over verneverdige kulturmiljøer som
forteller viktige deler av Buskeruds historie

2.1 Kulturmiljøer sortert etter kommune

Kommune Navn på
kulturmiljø

Kort beskrivels e

Drammen Bragernes torg
og Strømsø torg
(byaksen)

Drammen er Buskeruds fylkeshovedstad. Kulturmiljøet
omfatter byaksen med Bragernes torg, bybrua og Strømsø
torg i Drammen. Byaksen er et monumentalt arkitektonisk og
byplanmessig grep som knytter Bragernes - og Strømsøsiden
sammen, og som har gitt sterke føringer for byens utvikling.
Bebyggelsen er med på å vise det moderne Drammens
fremvekst fra oppbyggingen av Bragernes torg etter den store
bybrannen i 1866, til oppføringen av forretningsbygg i
senmodernisme. Mye av bebyggelsen i kulturmiljøet har høy
eller svært høy verneverdi.

Drammen Gulskogen gård Gulskogen gård og hageanlegg i Drammen er en god
representant for de mange lystgårdene som det velstående
byborgerskapet byg de i Buskerud på 1700 - og 1800 - tallet.
Lystgården ble innviet i 1804 og er knyttet til Arbo - familien
som hadde en sentral posisjon innenfor trelasthandelen i
Drammen.

Drammen Hans Hansens
vei

Kulturmiljøet Hans Hansen vei i Drammen er et enhetlig og
sammenhengende boligområde med funkisbebyggelse bygget
i perioden 1932 - 1940. Villaene i miljøet ble bygd i
mellomkrigstiden og er gode represen tanter for
funksjonalismens villabebyggelse. Villaene har høy
arkitektonisk kvalitet og har kjennetegn som er typiske for
funksjonalismen, både i detaljering og i bygningskroppenes
volum.

Drammen Konnerud -
gruvene

Kulturmiljøet omfatter spor etter gruveanlegget i
Konnerudkollen, Baklia med Kontaktstollen og bygningsruiner
fra siste driftsperiode, Verkenselva med blant annet
Stordammen og rester e tter seks pukkverk og smeltehytte fra
1700 - tallet. Bergverksdrift har vært viktig i Busk eruds historie,
og det har vært bergverksdrift på Konnerud i Drammen i
nesten 200 år. Gruvedriften kom i gang i 1729, og gruvene var
i drift i flere perioder på 1800 - ta llet og 1900 - tallet. Det
utviklet seg et eget lokalsamfunn på Konnerud med tilhørende
infrastruktur, og det ble innført sosiale ordninger.
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Drammen Skoger gamle
kirke

Kulturmiljøet omfatter Skoger gamle kirke og et område rundt
kirken i Drammen. Skoger gamle kirke er en av fylkets rela tivt
få middelalderske steinkirker. Kirken ligger i et lite endret
jordbrukslandskap.
Kirkegården med muren rundt, dammen/kilden, tunet på
østre Haneval og den gamle veien er verdifulle elementer i
landskapet rundt kirken.

Drammen Strømsø med
Tollbugata

Kulturmiljøet omfatter et bymiljø på Strømsø i Drammen med
stor tidsdybde med noe av den eldste trehusbebyggelsen i by.
Den gamle bebyggelsen i Tollbugata forteller om Drammens
historie som sentrum for trelasthandel. Strømsø har en variert
og sammensatt bystruktur som med sine bygninger og byrom
viser ulike byggeepoker, og som gjenspeiler aktiviteten og
bruken av området fra 1600 - tallet og fram til i dag.

Drammen Øvre Sund Kulturmiljøet Øvre Sund i Drammen representerer et
homogent byområde fra tiden før industrialiseringen som
vise r handelsgårder med uthus og sjøboder. Her finner vi
strandsoner med det opprinnelige elveløpet, gamle kaifronter
og brygger som knytter an mot den førindustrialiserte
kjøpstaden. Kulturmiljøet viser noe av den eldste
bybebyggelsen som overlevde den store bybrannen i 1866.
Fergestedet lå i dette området og dette har vært et viktig
knutepunkt for handelen i Buskerud.

Flesberg Lyngdal Lyngdal i Flesberg er ei helhetlig og klart avgrensa grend som
viser jordbrukslandskap og bebyggelse fra 1800 - tallet og tidlig
på 1900 - tallet. Her er mange verneverdige bygninger. Lyngdal
kirke er et særlig verdifullt kulturminne i kulturmiljøet.
Kulturmiljøet forteller hist orien om jordbruket i grendene i
skogbygdene i Buskerud, en landskapstype som er det er
mange eksempler på i vårt fylke.

Flesberg Lyngdals -
vassdraget

Tømmerfløting har vært en viktig del av industrihistorien i
Buskerud. Det foregikk transport av tømmer i
Lyngdalsvassdraget helt fram til 1965. Det ble transportert
store mengder tømmer nedover Lyngdalsvassdraget, blant
annet til Kongsberg Sølv verk som hadde et stort behov for
treverk i forbindelse med gruvedrifta. Lyngdalsvassdraget i
Flesberg forteller en viktig del av historien tilknytta
tømmerfløting og annen virksomhet i vassdrag. Det er bevart
flere kulturminner av ulike typer langs vassdr aget, blant annet
dammer, sagbruk, kverner og husmannsplasser.
Kvernandammen er et spesielt verdifullt kulturminne langs
Lyngdalsvassdraget som representerer en utstrakt og
mangfoldig bruk av vannkraften, med lang historisk
kontinuitet.
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Hemsedal Hydalen I alle fjellbygdene i Buskerud har støling vært en svært viktig
del av jordbruket fram til midt på 1900 - tallet. Stølslandskapet
viser derfor en viktig del av jordbrukets historie. Kulturmiljøet
Hydalen i Hemsedal er ei typisk stølsgrend med mange eldre
bygninger, samt tufter og steingjerder. Det opprinnelige
preget er bevart, med svært få nyere elementer.

Hemsedal Joleim - Grøte Kulturmiljøet Joleim - Grøte i Hemsedal omfatter et verdifullt
jordbrukslandskap som inneholder både fulldyrka engarealer
med karakteristiske løer på den flate dalbunnen, en rekke tun,
samt tidligere åker og eng, med et stort innslag av
rydningsrøyser og steingjerder. Området fortell er mye om
utviklingen av jordbruket i fjellbygdene i Buskerud fram til
midten av 1900 - tallet.

Hemsedal Stongenuten I Buskerud e r det omkring 500 boplasser f ra steinalderen, og
mange av dem ligger i fjellet. Kvarts, kvartsitt og flint ble
benyttet til mange slags våpen og redskaper, men hvor fikk de
disse råstoffene fra? Forholdsvis få steinbrudd er kjent fra
steinalder i Sør - Norge. Et av dem ligger ved Stonge nuten i
Hemsedal. Til dette steinbruddet har jegerne kommet i flere
tusen år. De slo seg ned på boplassene i nærheten og utvant
det de trengte av den fine kvartsitten. Jegerne må ha kommet
igjen og igjen, det ser vi av de store mengdene med avfall ved
stei nbruddet. Steinbruddet er et av de eldste kjente
eksemplene på førindustriell produksjon i Buskerud.

Hol Fekjo gravfelt Fekjo gravfelt er et av l andets høyestliggende gravfelt fra
vikingtid. Få fjellbygder i Buskerud var bosatt på den måten
som Ustedalen var i vikingtid, og tilgangen til ressursene i
fjellet må ha spilt en viktig rolle for de som levde her. Vi
kjenner til flere jernvinneanlegg i næ rheten av gravfeltet, men
også fangstanlegg. En gammel ferdselsvei går gjennom feltet,
og kontakten over fjellet og nedover dalen var viktig i
handelen med ulike vare, både fra mer sentrale
jordbruksbygder i sør, men og vestfra over fjellet.

Hol Krækkja I bygdene rundt Hardangervidda har det gått sagn om
massefangstanlegg for rein både vest og øst for vannskillet. De
fleste anleggene ligger i ve st, men ved Store - Krækkja i Hol er
det i senere tid oppdaget og undersøkt spor etter både
slaktebuer og små varder som har skremt reinen på vannet.
Kulturmiljøet Krækkja inneholder det eneste synlige
eksemplet på denne formen for jakt i Buskerud.
Hovedperi oden for massefangsten er middelalder, og
kulturmiljøet Krækkja representerer en av de eldste formene
for førindustriell produksjon av livsmiddel i Buskerud.
Massefangsten ga både store mengder kjøtt, samt gevir til
produksjon av kammer m.m., langt ut over det lokale behovet.
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Hol Rallarvegen og
Haugastøl
stasjon

Bergensbanen (1894 - 1909) representerer en viktig del av
Norges s am ferdselshistorie. Rallarvegen ble bygget som en
anleggsvei for å kunne frakte opp materi ell i forbindelse med
byggingen av Bergensbanen. Kulturmiljøet omfatter
anleggsveien Rallarve gen og Haugastøl stasjon i Hol.
Rallarvegen er bevart som et autentisk veia nlegg fra omkrin g
1900. Haugastøl stasjon er et helhetlig jernbanemiljø med
arkitektoniske, bygningshistoriske og jernba nehistoriske
verdifulle bygninger bygget 1903 - 1908.

Hol Sudndalen Kulturmiljøet Sudndalen i Hol viser sammenhengen mellom
gårdsbosetning og bruk av utmarka. I Sudndalslia, blant annet
ved Nonstølen, er det flere spor etter både jernutvinning og
seterbruk. De tre gårdstunene på Gudbrandsgard, V eslegard
og Halvorsgard inneholder over 20 freda bygninger fra 1700 -
og 1800 - tallet. De ligger i et tradisjonelt jordbrukslandskap.
Kulturmiljøet viser på en god måte hvordan en typisk gård i de
øvre dalbygdene utviklet seg fra og med jernalderen, gjennom
middelalderen og fram til i dag.

Hole Den Bergenske
Kongevei

Den Bergenske Kongevei over Krokskogen i Hole er en svært
godt bevart og tidstypisk vei fra begynnelsen av 1800 - tallet.
Den Bergenske Kongevei ble offisielt åpnet i 1807 og var en
del av hovedveien mellom Kristiania og Bergen fram til 1858.
Veien går igjennom et landskap som er lite endra siden veien
var en del av hovedveinette t i Norge og kulturmiljøet bidrar til
å fortelle om vår ferdselshistorie.

Hurum Engene gamle
dynamittfabrikk
(Nitroglycerin
Com pagniet)

Buskerud har en rik industrihistorie. Særlig langs fylkets
vassdrag har det vokst fram mange store industribedrifter.
Mange av disse bedriftene la grunnlag for utvikling av
tettstedene vi fremdeles har i dag. Tømmerstokken har vært
basis for mye n æringsutvikling. Både i sagbruk og i
celluloseproduksjon var tømmerstokken vesentlig, men også
som ved til bergverkene. Bergverkene utvant både sølv,
kobolt og nikkel og var store og viktige bedrifter i Buskerud.
Men dynamittproduksjonen på Sætre i Hurum v ar allikevel en
helt unik bedrift. Alfred Nobel oppfant sprengstoffet dynamitt
i 1865 og var grunnleggeren av selskapet Nitroglycerin
Compagniet som var i drift i 100 år mellom 1876 og 1976 på
Engene i Sætre i Hurum. Dynamitt ble produsert i stor skala og
dette forenklet arbeidshverdagen for både gruvearbeidere og
arbeidere i bygge - og anleggsbransjen. Etter at produksjonen
ble nedlagt, ble fabrikken drevet som et privat museum i 25
år. Fabrikken og industriområdet ble solgt i 2006. Engene
gamle nitroglycer infabrikk er trolig den eneste bevarte
dynamittfabrikk i verden i sitt slag og har svært høy
verneverdi.
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Hurum Holmsbu -
Rødtangen

Busk erud har en kystlinje som strekker seg fra Drammen,
rundt Hurumhalvøya opp til Røyken.Kystkulturen i Buskerud
er knyttet til både internasjonal trelasthandel, fiske og fangst,
fritid og rekre asjon, isdrift med mer. Holmsbu -
Rødtangenområdet inneholder spor etter kystkultur helt
tilbake til steinalderen. Noen av Buskeruds eldste gravminner
ligger på Rødtangen. Den gamle gården Holtnes ligger i åsen
over Rødtangen og er en viktig del av dette kulturmiljøet.
Rødtangen har også en rekke gamle bygninger som forte ller
om stedets historie som tollsted og senere feriested. I
Holmsbu er den gamle tettstedsstrukturen bevart med mange
gamle bygninger og anlegg som forteller om tettstedets
historie som ladested for trelasthandelen, fiskerinæring og
senere turisme.

Kongs berg Bergstaden
Kongsberg –
Vestsida og
løkkelandskapet

Bydelen Vestsida og løkkelandskapet i Kongsberg forteller
historien om bergstaden Kongsberg (Konningsberg). Vestsida
ble anlagt i 1624 og var det gamle sentrum i gruvebyen. Byen
er et godt eksempel på en planlagt bystruktur
(rutenettsmønster) og det er blant annet bevart kirk e,
kontorbygninger, boliger for bergarbeiderne og myntverk.
Den helhetlige bystrukturen er bevart. Løkkelandskapet som
omkranser dagens Kongsberg representerer en type
jordbrukslandskap knyttet til byer med tidlig industriutvikling.
Løkkelandskapet på Kong sberg representerer en sjelden
landskapstype og er unikt i nord - europeisk sammenheng.
Løkkene var et viktig selvbergingsgrunnlag for arbeiderne og
bidrar til å gi et helhetlig bilde av bergstaden.

Kongsberg Efteløt Kulturmiljøet på Efteløt i Kongsberg omfatter et gravfelt fra
jernalderen og en steinkirke fra middelalderen. Gravfeltet og
kirken ligger i nærheten av en viktig kommunikasjonsåre –
Numedalslågen – og området har vært et mektig og viktig
område i både jernalderen og middelalderen. Kulturmiljøet er
en god representant for et område som viser kontinuitet i
religiøs kultøvelse fra norrøn religion til kristendommen.
Efteløt har også vært tingsted.

Kongsberg Numedalslågen
og Labro

Numedalslågen er et viktig vassdrag i Buskerud og det er
mange spor etter virksomhet langs vassdr aget, blant annet
historiske spor etter tømmertransporten i Numedalslågen og
et industrimiljø på Labro i Kongsberg. Kulturmiljøet omfatter
en del av Numedalslågen for å fortelle om bruken av
vassdragene for transport av tømmer fra 1600 - tallet og
utover. Ku lturmiljøet på Labro forteller om utnyttelsen av
vannressursene til industri og kraftproduksjon fra andre
halvdel av 1800 - og utover på 1900 - tallet.
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Kongsberg Raje Setring, basert på utnyttelse av beiteressursene i utmark, var
viktig i jordbruket. Kulturmiljøet Raje i Kongsberg forteller
historien om skogsetrene, som i dag er sjeldne. Her er bevart
både seterhus og deler av det åpne seterlandskapet.

Lier Gjellebekk
skanse

Det er få monumentale forsvarsminner i Buskerud. På
Gjellebekk i Lier finnes imidlertid et kulturmiljø som forteller
en viktig del av Norges forsvarshistorie. Gjellebekk skanse er
et forsvarsanlegg som ble bygget under den store nordiske
krig for å forsvare den viktige kongeveien mellom Christiania
og Bragernes. Her ble Karl den XIIs felttog i Norge stanset i
mars 1716. Norske soldater stanset en tallmessig overlegen
svensk hærstyrke. Dette var en historisk hendelse av stor
betydning for nasjonen Norge. Etter krigen ble det startet
utvinning av marmor på Gjellebekk. Det ble reist en
marmorobelisk som minne om kong Fredrik V besøk på
Gjellebekk marmorbrudd i 1749. Innenfor kulturmiljøet finnes
også gravminner og dyrkingsspor fra eldre tider.

Lier Huseby Kulturmiljøet Huseby i Lier har kulturminner både fra
jernalder, middelalder og nyere tid. Gårdens navn henviser til
rikskongenes besøksgårder i Buskerud, og var viktige
samlingspunkter for sentralmakten i tidlig middelalder. På
gårdstunet ligger to svært store gravhauger som viser at
gården var sentral allerede i jernalder. Ifølge sagnet skal St.
Halvard (d. ca. 1043 e.Kr.) være begravet i en av haugene. På
gården har det også ligget en middelalderkirke og en
kirkegård.

Modum Blaafarveværket Blaafarveværket i Modum var et av de store industrielle
foretakene i Buskerud som ble etablert på 1700 - tallet.
Blaafarveværket p roduserte rundt 80 % av
verdensproduksjonen av koboltblått fargepigment i perioden
1773 - 1893. Fargen ble benyttet i porselens - og
glassindustrien. Omkring 1840 var Blaafarveværket Norges
største industribedrift. Kulturmiljøet består av fire delområder
som forteller industrihistorien, men også arbeiderhistorien
tilknyttet industrivirksomheten.

Modum Katfoss - Furumo Kulturmiljøet Katfoss - Furumo i Mod um omfatter fem
helleristningsfelt fra eldre steinalder, fangstgroper for elg og
et viktig jernvinneanlegg fra jernalderen. Ristningene omfatter
om lag 40 hogde dyrefigurene hvor hovedmotivet er elg.
Katfoss - feltene er et av fire slike felt i Buskerud, og et av ti felt
på Østlandet. Sammen med fangstgroper for elg på Furumo
platået og kullgroper til jernproduksjon i sandgrunnen på
furumoene, utgjør dette et samlet kulturmiljø som bidrar til å
fortelle om Buskeruds historie knyttet til jakt, religion,
utmark snæring og tidlig industri. Ingen andre steder i
lavlandet har en så stor forekomst av jernvinneanlegg som på
Furumo.
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Modum Modum bad Det ble etablert flere kurbad og helseinstitusjoner mellom
1850 og 1920 som en del av bade og helseturismens
framvekst. Et av disse var Modum bad som ble anlagt i 1857
av badelegen Heinrich Arnold Thaulow på det stedet hvor St.
Olafs kilde befant seg. Både det opp arbeidede parkanlegget
og flere av de opprinnelige sveitserstilshusene fra det
opprinnelige kurbadet er bevart. Kulturmiljøet representerer
kurbadene som har en særskilt rolle i norsk helsehistorie med
fokus på sykdomsbehandling, velvære, kultur og selskap elig
samvær. Modum bad forteller en svært viktig del av fylkets
historie knyttet til helse, rekreasjon og fritid.

Nedre Eiker Solberg Spinderi Aksjeselskapet Solberg Spinderi ble grunnlagt i 1818 under
navnet Drammens Bomuldsspinneri. Bedriften flyttet til
Solbergelva i Nedre Eiker i 1821 for å bruke
vannkraftressursene her. Tettstedet Solbergelva er vokst frem
rundt Solberg Spinderi og bedriften i stor grad bidratt til
framveksten av lokalsamfunnet. Solberg Spinderi er et godt
bevart industrianlegg som forteller om den tidlige
industriframveksten i Nedre Eiker og i Buskerud.

Nes Garnåsgrenda
med Postvegen

Garnåsgrenda i Nes er den eneste grenda i Buskerud der både
sagntradisjon og synlige spor av gamle åkre r i skogen peker
tilbake på gårdsbosetning med åkerbruk utenom det vanlige
før middelalderen. Tradisjonen peker på at Garnås var
Hallingdalkongenes sete. Andre spor i landskapet rundt
grenda viser at det i middelalderen også ble drevet fangst av
elg og jer nproduksjon nær hus og tun. Kulturmiljø Garnås er
foreløpig et unikt eksempel på bevarte åkrer fra jernalder i
Buskerud. Kulturminnene i grenda kan ellers fortelle en
uvanlig lang historie, fra jernalder - middelalder til nyere tid: en
ulvestue (fangstgrop f or ulv), den gamle Postvegen, kullmila
der knott ble produsert under den andre verdenskrig.

Nes Nesbyen Gamle Nes er den eldste delen av Nesbyen. Kulturmi ljøet
omfatter tettstedet som vokste fram fordi Nesbyen var
administrasjonssentrum og bosted for embetsmenn i hele
Hallingdal. Nes er trolig det best bevarte
administrasjonssenteret i fylket utenfor byene. Gamle Nes er
et helhetlig kulturmiljø med mange ve rneverdige bygninger av
ulik type, tilknyttet Nesbyens spesielle historie. Den
opprinnelige eiendoms - og veistrukturen i området er også
godt bevart. Tettstedet er omkranset av et jordbrukslandskap,
som tilhører gårdsbrukene i Gamle Nes. Her er også rester
etter tidlig industri langs Rukkedøla.
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Nore og
Uvdal

Dyregravshalle Hardangervidda har vært et viktig nærings - og livsgrunnl ag for
befolkningen i Buskerud fra steinalderen og fram til i dag. Jakt
av rein har hele tiden vært sentralt, og vi kjenner til flere
fangstminner i fjelltraktene. I Dyregravshalle i Nore og Uvdal
ser vi eksempel på en jaktmetode som ble mest vanlig i
jern alder. Her ligger Hardangerviddas største
sammenhengende fangstsystem av fangstgroper. Hele
systemet teller opp mot 130 fangstgroper, og om vi regner
med flere systemer i nærområdet, teller det over 200.
Anlegget kan være fra eldre jernalder, og viser hvor viktig jakt
på reinsdyr må ha vært for menneskene som levde nær fjellet.

Nore og
Uvdal

Frygne gravfelt Kulturmiljøet representerer jernalderens gravskikk fra
folkevandringstid og yngre jernalder 400 - 1000 e.Kr.
Folkevandringstiden i Buskerud må ha vært en tid i endring.
Store folkemasser var på vandring på kontinentet, og det er
sannsynlig at dette har påvir ket samfunnene i Norge. Flere
bygder ble bosatt, og vi ser at gravfunnene brer om seg i
dalbygdene. Frygne gravfelt, som er det største gravfeltet i
Nore og Uvdal, er nok oppført i relasjon til eldre ferdselsveier
(Nordmannslepene).

Nore og
Uvdal

Smådøldalen I Smådøldalen i Nore og Uvdal finnes det flere kulturminner
som vitner om utmarksbruk i ulike perioder i forhistorisk og
hi storisk tid. Kulturmiljøet omfatter et upåvirket stølslandskap
hvor det finnes rester etter et relativt stort fløtningsanlegg
(Fauskodammen), et større jernvinneanlegg av den eldre
typen med slaggblokker, kullgroper og jernvinneanlegg fra
vikingtid/middela lder, en gammel setervei/kirkevei og
damstue med stall. Jernvinneanlegget ved Dammogen er et av
de største i Buskerud fra eldre jernalder. Smådøldalen er også
en typisk stølsdal, lite påvirket av moderne tiltak som vei - og
hyttebygging.

Nore og
Uvdal

Uvdal kirkebygd Kulturmiljøet Uvdal kirkebyd forteller en viktig del av
jordbrukshistorien i fjellbygdene i Buskerud. Uvdal kirkebygd i
Nore og Uvdal er et helhetlig jordbrukslandskap av betydelig
størrelse, som viser utviklingen fra det mange hundre år
gamle landskapet i den bratte lisida til 1900 - tallets
driftsformer på Uvdalsøyan. Det er flere verneverdige tun og
enkeltbygninger i kult urmiljøet. Kulturmiljøet omfatter også
Uvdal stavkirke.

Ringerike Kjerraten i Åsa Tømmer har vært en viktig ressurs i Buskerud i al le tider.
Transport av tømmer og videreforedling av tømmer til
salgbare produkter, har etterlatt seg mange kulturminner
langs vassdragene i Buskerud. Kjerraten i Åsa strekker seg fra
Steinsfjorden til Damtjern er et sjeldent teknisk - industrielt
anlegg for frakt av tømmer under første halvdel av 1800 -
tallet. En kjerrat er en innretning for å frakte tømmer
motstrøms og kan sammenlignes med en transportlenke.
Kjerraten i Åsa forteller om tømmertransporten som har vært
en viktig del av industrihistorien i Buske rud.
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Ringerike Løkka, Hønefoss Boligutviklingen i byer i Buskerud fulgte tidens trender. Løkka
på Hønefoss ble bygd ut tidlig på 1900 - tallet og det ble
oppført boliger i jugendstil, klassisisme og sveitserstil. Løkka
på Hønefoss er et helhetlig villaområde med bebyggelse
oppført perioden 1911 - 1930. Mange av bygningene har en
høy grad av opprinnelighet. Den store andelen av
arkitektt egnede boliger er interessant. Kulturmiljøet er typisk
for boligstrøk i byer og større tettsteder.

Ringerike Ringerike
Nikkelverk

Buskerud er et fylke med mange gruver og bergverk av ulike
slag og bergverk har vært en viktig næringsvei i fylket.
Ringerike nikkelverk har en lang historie tilknyttet gruvedrift.
Ringerike nikkelverk er det eneste nikkelverket i fylket og var
et av verde ns ledende nikkelverk på 1800 - tallet. Kulturmiljøet
omfatter et gruvelandskapet som består av gruver og
berghalder, vei - og jernbanetraséer, samt fundamenter etter
en taubane og bygninger fra ulike perioder.

Ringerike Stabells gate –
Øya, Hønefoss

De fleste byer og tettsteder oppsto som følge av
industrietablering eller handelsknutep unkt. Det vokste fram
en industri på Hønefoss på 1700 - tallet som bidro t il
byfremveksten. Kulturmiljøet omfatter et område rundt
Stabells gate - Søndre torg i Hønefoss i Ringerike. Dette
området er en sentral del av sentrum og har historie som
strekker seg tilbake til byen s første år. Her er flere store
bygårder i jugendstil med en høy grad av autentisitet i tillegg
til h øy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Industribebyggelsen
ved Hønefoss bru er en viktig del av kulturmiljøet. De
nybarokke jugendgavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs
sliperi er blitt et symbol for Hønefoss.

Ringerike Veien og Oppen På Veien i Ringerike ligger et av de største gravfeltene på
Østl andet med over 150 gravhauger. Gravfeltet er i dag
forvaltet som kulturminnepark. På høyderyggen sørvest for
gravfeltet er det gravd ut tre langhus fra eldre jernalder (100
f.Kr. – 500 e.Kr.). Det lengste huset er rekonstruert på stedet
hvor det sto. Kultu rmiljøet omfatter også to bygdeborger på
Oppen. Både de store langhusene på Veien, gravgodset i
enkelte av gravhaugene og flere av gårdsnavnene rundt dette
miljøet har navn som vitner om at dette har vært et
sentralsted i eldre jernalder.

Rollag Rollag
kirkegrend

I Rollag kirkegrend finnes både et relativt flatt
jordbrukslandskap i dalbunnen og ei husmannsgrend i den
bratte lia, som til samme n forteller viktige deler av
jordbrukshistorien i Numedal. Landskapet både nede i
dalbunnen og i den tidligere husmannsgrenda har
gjennomgått få endringer gjennom 1900 - tallet og viser godt
forskjellen i bygninger og landskap mellom de større gårdene
og pla sser/småbruk. Kulturmiljøet omfatter også en stavkirke
og en prestegård med bygninger tilbake til 1600 - tallet, samt
andre bygninger med svært høy verneverdi. Det var i dette
området at Tråen - skatten ble funnet.
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Røyken Høvikvollen En viktig del av næringshistoren langs kysten i Buskerud er
knyttet til isdrift. Isproduksjon har vært viktig i Røyken og
Hurum siden midten på 1800 - tallet, og va rte helt fram til ca.
1960. Kulturmiljøet Høvikvollen i Røyken, som i dag er et
friområde og hytteområde, inneholder isdammer og andre
minner etter isdrifta.

Røyken Oldtidsveien Ferdsel langs sentrale veifar har lenge vært viktig for å knytte
kontaktnett og føre handel med nabobygder i Buskerud.
Enkelte vei far ble også brukt som sentrale ferdselsårer hvor
gårdene markerte sitt maktgrunnlag ved å oppføre
gravhauger langs rutene. I Røyken ser vi ennå sporene etter
en slik gammel vei. Den såkalte Oldtidsveien går fra
Drammensfjorden og Lier i vest til Slemmesta d ved
Oslofjorden i øst. Dette er et veianlegg som kan føres svært
langt tilbake i tid.

Røyken Slemmestad Slemmestad i Røyken har vært et vikti g industristed i
Buskerud. Sementfabrikken la grunnlaget for framveksten av
tettstedet og er en representant for industristedene slik de
utviklet seg i Buskerud fra slutten av 1800 - tallet og fram til i
dag. Kulturmiljøet omfatter industribygg, arbeiderboli ger og
offentlig badehus s om bidrar til å fortelle viktig
arbeiderhistorie.

Sigdal Eggedal
kirkebygd

Kirkebygda i Eggedal i Sigdal er et go dt eksempel på de øvre
dalbygdene i fylket. Her er et helhetlig jordbrukslandskap med
mange spor etter århundrelang jordbruksdrift, med mange
eldre bygninger. Kulturmiljøet bidrar til å fortelle om
Buskeruds jordbrukshistorie. Kulturmiljøet omfatter også
C hristian Skredsvigs hjem som i dag er et museum.

Sigdal Haglebu,
Eggedal

Et av de tidligste skriftlige beleggene på setring i Buskerud
finner vi fra 1300 - tallet ved nordenden av Haglebuvatnet i
Sigdal, men arkeologer har vist at eggedølene allerede på 600 -
700 - tallet visste å utnytte de malmførende myrene i området
øst for vatne t. Sporene etter nærmere 30 jernvinneanlegg og
et par hundre kullgroper omkring de gamle setervollene vitner
om en utstrakt førindustriell produksjon av jern og trekull i
jernalder og middelalder. Trolig ble en av lederne for
jernutvinningen gravlagt i den rikt utstyrte graven som på
600 - 700 - tallet ble plassert på stranden ved Haglebuvatnet,
der slepa fra Hardangervidda kommer ned til vatnet.

Sigdal Kvernsteins -
berget, Skartum

Kvernsteinsbruddet i Kvernberget i Sigdal er fra middelalder
og et av de eldste eksemplene i Buskerud på tidlig
førindustriell produksjon. Det er foreløpig det eneste i sitt slag
i Buskerud. Vegetasjonen omkring steinbrudd et er glissen
furuskog og hvitmose på bart berg, mens det i bruddgangen
vokser varmekjære løvtrær og bregner. Sammen med de
delvis mosegrodde steinveggene gir dette stedet en eksotisk
karakter.
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Øvre Eiker Aker - Smørgrav -
Berg

Kulturmiljøet Aker - Smørgrav - Berg omfatter et
jordbruksområde på begge sider av Vestfosselva og er en god
representant for jordbruksområdene på flatbygdene.
Strukturen i landskapet er bevart, her er dessuten mange
eldre verneverdige bygninger. Den vestre delen av
kulturmiljøet med gårdene Berg og Sem har sin historie
tilbake til jernalderen, med en mengde arkeologiske funn.
Funnene peker mot at st edet har hatt sentralfunksjoner i
yngre jernalder med indikasjoner på spesialisert håndverk og
handel. Det har blant annet blitt funnet gjenstander fra
vikingtokt. Området har stor tidsdybde.

Øvre Eiker Hakavik Hakavik kraftverk i Øvre Eiker ble satt i drift i 1922 og
produserte strøm til Drammenbanen. Kraftverket har vært
viktig for landets infrastruktur og har stor vannkrafthistorisk
betydni ng. Kulturmiljøet bidrar til å fortelle om statlig
utbygging av landets infrastruktur og fremveksten av det
moderne Norge. Det var utbyggingen og senere drift av
kraftstasjonen som førte til veibygging og fremveksten av en
liten bygd nord for kraftstasjone n.

Øvre Eiker Hellefoss Treforedlingsindustrien har hatt stor betydning i Buskeruds
industrihistorie. Det har vært flere treforedlingsfabr ikker i
fylket, men det er få bevarte fabrikker igjen. Hellefoss i Øvre
Eiker er en god representant for denne industrien og anlegget
har vært i drift siden 1898. I tillegg til fabrikkbygningene, er
direktørboligen og flere av arbeiderboliger bevart.
Kultu rmiljøet forteller både viktig industrihistorie og
sosialhistorie.

Øvre Eiker Junger - borgene I Buskerud kjenner vi til flere bygdeborger, eller primitive
festningsanlegg, som for det meste skriver seg fra romertid og
folkevandringstid 200 - 600 e.Kr. Bygdeborgene ligger oftest på
strategiske steder, med god utsikt over landskapet rundt. I
dag ser vi kun rester av enkle tørrsteinsmurer, som
opprinnelig har vært forsterket med palisader av tre. Ved
innsjøen Junger, midt i de store skogsområdene omkring fem
kilometer nordvest for Fiskumvannet, ble det i forhistorisk tid
anlagt tre slike bygdeborger. Bor gene utgjør tre av de ti kjente
bygdeborgene i Øvre Eiker. Borgene skiller seg fra flere av de
andre i kommunen ved å være anlagt i utmarka, langt fra
dagens gårdsbebyggelse og ved å være mindre egnet til
forsvar. Kulturmiljøet har svært høy verdi på grunn av den
klare sammenhengen mellom borgene, den sterke relasjon til
landskapet, kulturmiljøets sjeldenhet og formidlingsverdi.

Øvre Eiker Vestfossen Vestfossen i Øvre Eiker har lenge vært et viktig industristed i
fylket, både knyttet til sagbruksdrift, treforedling og
ullvarefabrikk. Vestfossen er et godt eksempel på
industritettstedene som vokste fram i forbindelse med
industrialiseringen p å 1800 - tallet. Kulturmiljøet omfatter
delområdene Vestfos Cellulose og arbeiderboligene på
Fosshaugen, ullvarefabrikken Fredfoss og Fossesholm
Herregård.



Side 16 av 19

Høringsutkast 01.10. 2016
Vedlegg: Oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler av Buskeruds historie

Ål Leveld Jordbrukslandskapet i Leveld i Ål er en god representant for
fjellbygdene i Buskerud og forteller en viktig del av fylkets
jordbrukshistorie. Leveld er et helhetlig jordbrukslandskap der
eiendoms - og bebyggelsesstruktur er bevart, og med mange
eldre bygninger og kulturlandskapselementer som
rydningsrøyser og steingjerder. Det er svært lite nyere
bebyggelse utenfor tunene slik at kulturlandskapet har et
helhetlig preg.

Ål Trettestølane og
Nystølane

Langstølene på fjellet i Hallingdal forteller en viktig del av
fylkets jordbrukshistorie. Trettestølane og Nystølane i Ål er
gode eksempler på stølslag i høyfjellet , med den opprinnelige
eiendoms - og bebyggelsesstukturen godt bevart. De første
stølene ble trolig ryddet tidlig på 1500 - tallet. Helt fra 1600 -
tallet har stølsvollene vært slått, og mange av dem ble
oppdyrket på 1900 - tallet.
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2.2 Kulturmiljøer som omfatter flere kommuner

Kommune Navn på
kulturmiljø

Kort beskrivelse

Flere
kommuner

Bergkunst i
Buskerud

Vi kjenner i dag omlag 20 - 30 bergkunstlokaliteter i Buskerud,
hvor samtlige er helleristningsfelt. Disse er spredt ut over hele
fylket med en særlig konsentrasjon lengst øst. Det er vanlig å
skille mellom veideristninger tilvirket av jegersamfunn i
steinalder og jordbruksr istninger tilvirket av bofaste bønder i
bronsealder. Veideristningene blir tolket som symboler i
sammenheng med jaktritualer og jaktmagi. Å sikre godt
jaktutbytte var sentralt i en jegers liv. Ristningene kan også
illustrere tilhørighet i ulike jaktgrupper . Jordbruksristningene
fra bronsealder er oftest sett på som er religionsutrykk da
dyrkelsen av sol og fruktbarhet var viktig. Å sikre fruktbarhet
for både dyr og mennesker var vesentlig, da dette var uløselig
knyttet til at åkeren ga god avling.

Flere
ko mmuner

Buskeruds
middelalder -
bygninger og
middelalder -
kirker

Det er registrert 65 middelalderbygninger i Buskerud: 48
profane middelalderbygninger i tre, fem stavkirker og 12
steinkirker. Middelalderen defineres fra år 1030 til 1537 i
Norge, og middelalderbygningene i tre er blant de eldste
bevarte byggverk i tre i verden. Det er en 1000 år lang
tradisjon for å bygge i tre i Norg e, og de gamle tømmerhusene
er en viktig del av vår kulturarv. Det er svært få land i verden
som har bevart trekonstruksjoner fra middelalderen.
Stavkirkene og steinkirkene fra middelalderen er sjeldne og er
verdifulle elementer i kulturlandskapet.
Middela lderbygningene i tre og stein, i tillegg til de
middelalderske kirkestedene, finnes i hele Buskerud. Disse
kulturminnene er en svært viktig del av vår kulturarv og vi
ønsker derfor å presentere dem sammen med fylkets viktige
kulturmiljøer til tross for at de ikke ligger i et samlet
geografisk miljø.

Hol og
Nore og
Uvdal

Dagali -
Seterdalen

Dagali - Seterdalen er rik på kulturminner fra svært ulike
perioder av vår forhistorie. Kulturminnene forteller om
utviklingen og utnyttingen av ressursene i fjelltraktene inn
mot Hardangervidda helt fra steinalderen og fram til i dag.
Langs de gamle slepene finnes både steinalderboplasser,
jernvinner med blestertufter og kullgroper, fangstanlegg,
gravhauger, læger, steinbuer og setrer. På Kolsfet skal det
også etter tradisjonen ha vært en markedsplass.
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Hole og
Ringerike

Steinssletta -
Norderhov

Dette kulturmiljøet er trolig det området i Buskerud som best
representer jordbruket på flatbygdene med mange større
gårder. Kulturmil jøet Steinssletta - Norderhov er svært rikt på
kulturminner og har et tidsspenn som strekker seg fra
steinalderen og fram til i dag. Det har en spesiell plass i den
tidlige norgeshistorien med tilknytning til Halvdan Svarte og
Olav den hellige. Deler av om rådet har et storgårdslandskap
med store og godt bevarte eldre bygninger. Sammenhengen
mellom gårdene og de tidligere husmannsplassene er fortsatt
lett å lese. Her er få nyere endringer i landskapet. De viktigste
elementene i dette kulturmiljøet er Norderh ov
middelalderkirke og prestegård, Halvdanshaugen,
gårdstunene på Stein og Hesselberg, og tunet på Mo
(eventyrsamleren Jørgen Moe).

Kongsberg,
Flesberg og
Øvre Eiker

Kongsberg
Sølvverk med
Vinoren og
Skarragruvene

Bergverksdrift har vært svært viktig i Buskerud. Kongsberg
Sølvverk var et av Norges viktigste bergverk og et av de
største sølvverkene i Europa. Kongsberg Sølvverk forteller om
335 år s gruvedrift siden funnet av sølvforekomstene i 1623 og
fram til 1958. Gruvedriften var utgangspunktet for at
bergstaden Kongsberg (Konningsberg) ble grunnlagt av kong
C hristian IV i 1624. Delområdene Vinoren i Flesberg og
Skarragruvene i Øvre Eiker bidrar til å fortelle om h vor
omfattende gruvedriften til Kongsberg Sølvverk var.
Kulturmiljøet har høy kildeverdi, historisk verdi,
sjeldenhetsverdi og opplevelsesverdi.

Krødsherad
og Modum

Krøderbanen Krøderbanen er en jernbanestrekning som strekker seg fra
Krøderen stasjon i Krødsherad til Vikersund stasjon i Modum.
Banen bl e bygget for å knytte sammen Hallingdalsvassdraget
og Drammen. Jernbanen har vært viktig i Buskeruds
ferdselshistorie og har hatt stor betydning for
tømmertransporten og frakt av annet gods i området og
videre oppover Hallingdal. Det vokste fram tettsteder langs
med jernbanelinja.

Nore og
Uvdal,
Rollag,
Flesberg og
Kongsberg

Nore I og
Numedalsbanen

Kraftutbyggingen på Rødberg på 1920 - tallet la grunnlaget for
at tettste det vokste frem. Numedalsbanen, som er en
jernbanestrekning som ble bygget fra Kongsberg til Rødberg i
forbindelse med kraftverket, har vært hatt stor betydning for
god s - og persontrafikken i Numedal i 60 år. Nore kraftverk er
også et tidlig eksempel på statlig engasjement innen
utbygging av den alminnelige kraftforsyningen. Kulturmiljøet
omfatter et område rundt kraftstasjonen for å gi et helhetlig
bilde av kraftproduks jonen.

Nore og
Uvdal,
Rollag og
Hol

Nordmanns -
slepene

Det har foregått ferdsel mellom Østlandet og Vestlandet i all e
tider. Nordmannsslepene er en samlebetegnelse for
hovedferdselsveiene over Hardangervidda, fra Hardanger til
Østlandet. Hovedslepene gikk til Numedal og Hallingdal, med
sidegrener til grendene rundt. Handelen og kontaktnettene
over fjellet har vært vikti g for utviklingen i de øvre delene av
Buskerud, fra jernalder og middelalder, men også etter at
Kongsberg Sølvverk ble etablert i 1624.
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1. Forord
Kulturminner er en kilde til kunnskap og opplevelse. Formidling av kulturarven handler om å gjøre
kulturminnenes historie og betydning tilgjengelig for folk flest. Formidling og økt kunnskap om
kulturarven er et viktig forebyggende arbeid som vil bidra til å sikre kulturminnene fra sl itasje,
forfall og gjengroing. Gjennom å formidle kunnskap om kulturminnene vil vi også kunne bygge
forståelse for den ressursen de representerer.

Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer er viktig for å øke tilgjengeligheten til
kulturarve n. Skilting og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljøer kan også bidra til gode
friluftsopplevelser. Mange kulturminner er godt egnet som turmål og det er et stort potensiale for
å kunne bruke kulturminner i friluftsatsinger og i attraksjonsutvikli ng.

Formidling av kulturarv er et viktig innsatsfe lt for Buskerud fylkeskommune. Kommunene og
Buskerud fylkeskommune utarbeidet en skiltplan i 2009 : Plan for skilting av kulturminner i
Buskerud fylke 2009 - 2022 . Skiltpl anen ble revidert i 2011 - 2012, og er revidert og innarbeidet som
vedlegg til Kulturminnekompasset: R egional plan for kulturminnevern i Buskerud . Oversikten over
aktuelle skiltprosjekt er oppdatert på bakgrunn av innspill fra kommunene i Buskerud. Oversikten
over aktuelle skiltprosjekt vil bli revidert i forbindelse med rullering av den regionale planen.

Buskerud fylkeskommune ønsker at Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer i
Buskerud – prioritert liste per oktober 2016 skal bidra til å legge til rette for samarbeid om skilting
av kulturminner og kulturmiljøer. Buskerud fylkeskommune ønsker også at dette vedlegget skal
være et nyttig og hensiktsmessig arbeidsverktøy i arbeidet med skilting og skjøtsel av
kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud.
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2. Formål
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er et samhandlingsverktøy
for kulturarvsektoren i Buskerud. Den regionale p lanen skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av
fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Den regionale p lanen har fokus på å utviklingspotensialet
ved fylkets kulturarv og vern gjennom bruk.

Hovedmå let i den regionale planen er at «Kulturarven skal brukes som en ressurs i
samfunnsutviklingen» og et av delmålene i den regionale planen er:

Delmål 1: God formidling av Buskeruds kulturarv

o Satsingsområde 1.1: Øke kunnskapen om Buskeruds kulturarv
o Satsingsområde 1.2: Tilrettelegging for opplevelser med basis i kulturarven

Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer er viktig for å øke tilgjengeligheten til
kulturarven. Skilting og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljøer kan også bidra til gode
friluftsopplevelser. Mange kulturminner er godt egnet som turmål og det er et stort potensiale for
å kunne bruke kulturminner i friluftsatsinger og i attraksj onsutvikling.

Kulturminnene og kulturmiljøene bidrar til å fortelle om Buskeruds historie. Gjennom skilting av
kulturminner og kulturmiljøer kan Buskeruds historie formidles og mangfoldet av Buskeruds
kulturhistorie, næringshistorie og sosialhistorie fra eldre tid til i dag kan synliggjøres.

Buskerud fylkeskommune vil legge denne oversikten over kulturminner og kulturmiljøer til grunn
for arbeid med skilting og skjøtsel. Skiltprosjekt oppført i denne oversikten vil bli prioritert skiltet.
Samarbeid mellom ak tører og økonomi er en forutsetning for å kunne oppnå denne målsettingen.
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3. Samarbeid om skilting og skjøtsel av kulturminner
og kulturmiljøer

Buskerud fylkeskommune ønsker at Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer i
Buskerud – prioritert liste per oktober 2016 skal bidra til å legge til rette for samarbeid om skilting
av kulturminner og kulturmiljøer i fylket .

Samarbeid mellom flere aktører er en viktig forutsetning for gjennomføring av skiltprosjektene.
Prosjektene skal foregå i samarbeid mellom den/de som skal utføre skilting og skjøtsel , grunneier
hvor kulturminnet ligger og Buskerud fylkeskommune . Historielag, velforeninger, museer, Statens
Naturoppsyn og andre offentlige aktører kan være aktuelle samarbeidspartn ere. Hvert enkelt
prosjekt må ha en forankring hos kommune og grunneier før tiltak iverksettes.

3.1 Vedleggets oppbygging

Dette er et vedlegg til Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud .
Vedlegget gir en oversikt over aktuelle ski ltprosjekt i kommunene i Buskerud . Aktuelle
skiltprosjekt er listet opp i kapittel 8 og de er sortert etter kommun e. Allerede utførte skiltprosjekt
er også tatt med i denne oversikten for å gi et mest mulig komplett bilde av kulturminner og
kulturmiljøer s om er skiltet i Buskerud i perioden etter at skiltplanen ble vedtatt i 2009.

Dette vedlegget er en veileder til arbeidet med skilting og skjøtsel av kulturminner og
kulturmiljøer . Det er utarbeidet retning slinjer for arbeidet med skilting og skjøtsel. Framdrift og
organisering er omtalt i kapittel 4, skjøtselsplan og skjøtselsavtale i kapittel 5, økonomi i kapittel 6 ,
mens utforming og plassering av skilt er omtalt i kapittel 7.
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4. Framdrift og organisering
Buskerud fylkeskommune vil prioritere skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer som
står oppført i denne oversikten.

Hvilke skilt som ferdigstilles hvert år avhenger av mange ulike forhold og det er derfor vanskelig å
sette opp eksakte tidspunkter for ferdigstillel se. Prioriteringen av hvilke kulturminner og
kulturmiljøer som skiltes hvert år, gjøres i samråd med kommunene. Tilbakemeldingene fra
kommunen e vil, sammen med fylkeskommunenes saksbehandlingskapasitet, være avgjørende for
hvilke skiltprosjekt som gjennomf øres når.

4.1 Prosessbeskrivelse – framdriftsplan

Det er viktig med et godt forarbeid i forkant av montering av skilt slik at vedlikehold av skilt og
skjøtsel av kulturminnet blir ivaretatt. Det er videre viktig med god dialog med grunn eier i
planleggingsfa sen.

Et godt skiltprosjekt bør ha en fremdriftsplan som viser hva som skal gjennomføres i prosjektet.
Buskerud fylkeskommune anbefaler at en framdriftsplan inneholder følgende:

a) Kartlegging av lokalt engasjement for kulturminnet som ønskes skiltet: Ønske r grunneier
skilt og besøkende på sin eiendom? Er det lokale velforening/ historielag /museum som er
engasjert eller som kan bidra med informasjon til skiltteksten?

b) Kartlegging av tilgjengelighet: Er kulturminnet egnet som formidlingsarena?
(Parkeringsplass, vei/sti, generell tilgjengelighet for allmennheten og mulighet for
universell tilgjengelig adkomst)

c) Planlagte skjøtselstiltak skal planlegges og gjennomføres i dialog med grunneier
d) Befaring og møte med alle berørte parter der skiltingen og skjøtselstilta k blir avklart. Ved

befaring/møte bør grunneier, kommune og fylkeskommune delta, men gjerne også
statlige etater og andre berørte parter.

e) Førstegangsskjøtsel (der det er nødvendig) og årlige skjøtselstiltak må avklares. Det må
besluttes hva som skal gjøres , hvordan arbeidene skal utføres og hvordan dette arbeidet
skal finansieres. Det må også avklares hvem som har ansvaret for å utføre tiltakene.

f) Utarbeide skjøtselsplan og skjøtselsavtale i henhold til punkt d) som undertegnes av alle
berørte parter

g) Gjennom føring av skjøtsel i samråd med fylkeskommunen
h) Tilrettelegging for besøk til kulturminnet. Universell tilrettelegging skal etterstrebes så

fremt det lar seg gjøre og ikke går på bekostning av kulturminneverdiene. Det vurderes
om det bør opparbeides parkeri ngsplass, sti/vei, toaletter, benker m.m .

i) Utarbeide skilttekster og illustrasjoner
j) Utplassering av skilt i samråd med fylkeskommunen
k) Årlig skjøtsel og tilsyn i henhold til skjøtselsplan
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5. Skjøtselsplan og skjøtselsavtale
Med skjøtsel menes regelmessige vedlikeholdstiltak, slik som for eksempel vegetasjonspleie, for å
ivareta et kulturminne eller et kulturmiljø. Vedlikehold av eventuelle skilt, stier og ramper inngår
også i skjøtselsbegrepet.

Det er krav om at det skal ut arbeides forpliktende skjøtselsplaner og skjøtselsavtaler for
arkeologiske kulturminner som er automatisk fredete etter kulturminneloven (eldre enn 1537)
som skal skiltes. Buskerud fylkeskommune anbefaler at det lages tilsvarende plan og avtale for
ikke - fredete kulturminner også. Omfang av skjøtselsplan og skjøtselsavtale vil måtte tilpasses det
enkelte skiltprosjekt.

Skjøtselsplan og skjøtselsavtale må være utarbeidet før skiltet settes opp. Skjøtselsplaner
utarbeides i samarbeid mellom den/de som skal gjennomføre det praktiske skjøtselsarbeidet , eier
og Buskerud fylkeskommune. Det er viktig med skjøtselsplaner og skjøtselsavtaler for å unngå
gjengroing og forfall.

En skjøtselsplan skal inneholde:

Informasjon om kulturminnet/kulturmiljøet
Oversi kt over t iltak som skal gjennomføres
Ansvarsfordeling: Hvem gjør hva av skjøtselstiltak? Hvordan skal skjøtselen finansieres?
Hva er fremdriften/tidsplanen for arbeidet?

6. Økonomi
Det er en forutsetning at skiltprosjektene finansieres med bidrag fra flere parter. Det er behov for
finansiering for utarbeidelse av skilttekst og illustrasjoner, produksjon av folier og skiltstativ og
oppsetting av dette ved kulturminnet/kulturmiljøet. I tillegg vil det kunne være behov for
kostnader for opparbeidelse av eventu elle parkeringsplasser, stier og innkjøp og utplassering a v
benker eller andre utemøbler. I tillegg kommer skjøtsel av kulturminnet og vedlikehold av skilt.
Dette gjelder både førstegangsskjøtsel/rydding (der dette er nødvendig) og årlige skjøtselstiltak.
Det vil dermed komme en investeringskostnad og deretter årlige skjøtselskostnader for
skiltprosjektene.

Det er viktig at finansieringen avklares før sk iltprosjektet igangsettes. F inansering skal også
omtales i skjøtselsplanen. Tiltak skal ikke iverksette s før prosjektet er fullfinansiert.

Budsjett og finansieringsplan må settes opp for hvert enkelt tiltak. Det vil imidlertid være store
variasjoner fra skiltprosjekt til skiltprosjekt – avhengig av antall skilt, graden av tilrettelegging,
behov for skjøtse l og lignende.

Buskerud fylkeskommune er positive til å bidra med midler under forutsetning av at kommunen
også bidrar økonomisk/praktisk. Buskerud fylkeskommune kan også søke Riksantikvaren om
midler til skjøtsel av automatisk fredete kulturminner. I en kelte tilfeller kan det være mulighet å
søke om tilskudd fra SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) ved landbrukskontoret. Det er
positivt dersom lokalt næringsliv eller andre offentlige aktører kan bidra i slike prosjekter.
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7. Utforming og plassering av skilt
Det er ikke utarbeidet én fast skiltmal, men skilt kan utformes på mange forskjellige måter.
Skiltene kan dermed tilpasses kommunens skiltmal eller andre lokale forhold.

Bu skerud fylkeskommune anbefaler følgende når det gjelder utforming og plassering av skilt:

Tekst. Teksten bør være lettlest. Faguttrykk og unødige fremmedord bør unngås.
Språk. Skiltteksten bør være skrevet på minimum to språk, men flere språk kan godt
vurderes.
Bilder og illustrasj oner. Bilder og illustrasjoner kan brukes for å illustrere og levendegjøre
teksten. Bruk av fotografier må avklares med eier (copyright) .
Dersom kulturminnet eller kulturmiljøet som skiltes er fredet etter kulturminneloven skal
vernestatus gå fram av info rmasjonsskiltet .
Utforming av skilt og universell utforming . Skiltet må plasseres slik at det er tilgjengelig
for besøkende og det skal tilrettelegges for universell tilgjengelighet dersom det er mulig.

o Vurder fontstørrelse i tillegg til farg e på tekst og bakgrunnsfarge slik at innholdet
på skiltet blir lett å lese . Bevisst bruk av farger og kontraster kan ha stor
betydning for skiltenes lesbarhet når det gjelder personer med redusert syn .

o Skiltet bør plasseres på plant underlag
o Vurder høyden på skiltet. Bruk gjerne skråstilte lave skilt da disse er lesbare både

for barn og rullestolbrukere
o Opparbeid gjerne parkeringsplass i nærheten
o Sti/vei bør få et dekke som muliggjør bruk av rullestol

Plassering. Vurder hvor skiltet skal plasseres slik at p lasseringen tar hensyn til andre
forhold på stedet. Dersom skiltet skal plasseres på eller like ved et kulturminne eller
kulturmiljø som er fredet etter kulturminneloven, må plasseringen avklares med regional
kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune . Dersom skiltet skal plasseres i et
område med verdifulle naturverdier , må Fylkesmannen i Buskerud forespørres.

Listen er ikke uttømmende, men gir en pekepinn på hva en bør fokusere på i arbeidet.

7.1 Kulturminnevern og u niversell utforming

Universell ut f orming handler om å skape gode og inkluderende omgivelser. I FN - konvensjon om
rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne , som ble ratifisert av Norge i 2013, er universell
utforming definert som følger:

«Med u niversell utforming menes utforming a v 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.»

Innen kulturminneforvaltningen innebærer universell utforming at ku lturminnet gjøres tilgjengelig
for flest mulig. Dette innebærer tilrettelegging for besøk og/eller formidling av kulturminnets
kunnskaps - og opplevelsesverdi på annen måte. For at flest mulig skal kunne besøke og oppleve
kulturminnet/kulturmiljøet er det v iktig å vurdere om og hvordan skilting og tilrettelegging kan
utformes for personer med redusert funksjonse vne eller funksjonsutfordringer. Det er samtidig
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viktig å ta hensyn til kulturminneverdiene slik at de ikke reduseres eller går tapt. Skiltprosjekt må
dermed tilpasses det enkelte kulturminnet/kulturmiljøet.

Det finnes flere eksempler i Kulturminnevern og universell utforming – et prosessverktøy
(Miljøverndepartementet, 2010).

7.2 Digital formidling

Den digitale teknologien gir mange muligheter til å drive formidling. Det er mulig å gjøre bruk av
QR - koder, Geocatching eller andre digitale løsninger for å formidle kulturminner. Dette kan
vurderes næ rmere i det enkelte skiltprosjekt.

7.3 Severdighetsskilt

Serviceskilt gir opplysninger til å forvarsle om blant annet severdigheter. Brun servicevisning gir
opplysninger om severdigheter, aktiviteter, friluftsliv m.m. og retter seg mot turister og andre
frit idsreisende.

Virksomheter som ønsker serviceskilting må søke kommunen for skilt på kommunal veg og
Statens vegvesen for riksveg, fylkesveg og privat veg. Se Statens vegvesens håndbok N300
Trafikksk ilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning for mer om søknadsbehandling.

Severdighetsskilt 640.10 kan brukes til å informere om kulturminner.
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7.4 Eksempler på skil t

Frygne grav felt i Nore og Uvdal er skiltet med informasjonsskilt og det er satt opp et
anvisningsskilt ved Numedalsbanen . P arkeringsplassen ved gravfeltet fikk nytt dekke i 2016 for å
bedre tilgjengeligheten og beskytte undergrunnen mot slitasje. Foto: Ingvild Tjønne land ©
Buskerud fylkeskommune.

Dyregrav ved Prestholtskarvet i Ho l er skiltet i
regi av Statens n aturoppsyn (SNO) for
tilrettelegging for turisme i Hallingskarvet. De
steinmurede dyregravene har vært brukt for
fangst av rein. Foto: Håvard Hoftun © Buskerud
fylkeskommune.

Dyregravshal le i Nore og Uvdal er det største
sammenhengende fangstsystemet av
fangstgro per på Hardangervidda. Statens
n aturoppsyn har satt opp informasjonsskilt
ved Solheimstulen.

Det er satt opp flere informasjonsskilt ved Fauskodammen i Nore og Uvdal.
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8. Aktuelle s kiltprosjekt i Buskerud
Dette kapittelet gir en oversikt over aktuelle skiltprosjekt som planlegges gje nnomført . Oversikten
er sortert etter kommune. Oversikten gir informasjon om beliggenhet og en kort omtale av
ku lturminnet eller kulturmiljøet.

Allerede utførte skiltprosjekt er også tatt med i oversikten for å gi et mest mulig komplett bilde av
kulturminner og kulturmiljøer som er skiltet i Buskerud etter at skiltplanen ble vedtatt i 2009.
Status i skiltprosjekt er omtalt i en egen kolonne.

Skiltprosjekt oppført i denne oversikten er valgt ut på bakgrunn av følgende:

- Kulturmiljøer oppført i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i
Buskerud o g s o m kommuner har gitt innspill om at kan være aktuelle å skilte

- Kulturminner og kulturmiljøer oppført i kommunedelpla ner for kulturminner og
kulturmiljøer eller som ligger i statlig sikrede frilufts - og naturområder

- Pågående skiltprosjekt

Skiltprosjekt oppført i denne oversikten er oppført på bakgrunn av innspill fra kommunen og i lys
av kulturmiljøene i den regionale planen. Skiltprosjekt som involverer samarbeid mellom flere
parter er oppført i oversikten, mens mindre skiltprosjekt av mer lokal karakter er ikke oppført på
denne oversikten.

Det presiseres at det kan finnes andre kulturminner og kulturmiljøer som også kan være
interessant å skilte, men som ikke er oppført i denne oversikten. Oversikten over aktuelle
skiltprosjekt vil revideres i forbindelse med rullering av Kulturminnekompasset: Regional plan for
kulturminnevern i Buskerud .

Antallet kulturminner som p lanlegges skiltet er uli kt i de forskjellige kommunene og avhenger
både av hvilke kulturminner /kulturmiljøer som finnes i kommunen og som er egnet for skilting og
hvilken interesse det er for gjennomføring av skilttiltak i de ulike kommunene.

Hvilke skilt som ferdigstilles hvert år avhenger av mange ulike forhold og det er derfor vanskelig å
sette opp eksakte tidspunkter for ferdigstillelse. Prioriteringen av hvilke kulturminner og
kulturmiljøer som skiltes hvert år, gjøres i samråd med kommunene.
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Kommune Kulturminne/
kulturmiljø

Beskrivelse Status

Drammen Skogerveien 3, 8
og 12

Helleristningene er fra steinalderen og
er automatisk fredete.

Skiltet før 2012.

Drammen Åskollen Helleristningene er fra steinalderen og
er automatisk fredet e etter
kulturminneloven.

Skiltet før 2012.

Drammen Bragernes torg Kulturmiljø omfatter Bragernes torg
som ble anlagt etter den store
bybrannen i 1866. Det har foregått
torghandel på Bragernes i lang tid og er
en viktig møteplass. Flere av
bygningene rundt torget er vurdert til å
ha verneverdi.

Bragernes torg og Strømsø torg er
foreslått som et kulturmiljø i regional
plan for kulturminnevern i Buskerud.

Drammen Tollbugata Kulturmiljø omfatter et bymiljø på
Strømsø med stor tidsdybde med noe
av den eldste trehusbebyggelsen i by.
Bebyggelsen skriver seg fra 1600 - tallet
og fremover. Den eldre bebyggelsen i
Tollbugata forteller om Drammens
historie som sentrum for trelasthandel.
Flere av bygningene er fredet og
vurdert til å ha verneverdi.

Strømsø med Tollbugata er foreslått
som et kulturmiljø i regional plan for
kultur minnevern i Buskerud.

Flesberg Lyngdal kirke og
kulturlandskap

Lyngdal viser et jordbrukslandskap med
bebyggelse fra 1800 - tallet og tidlig på
1900 - tallet. Lyngdal kirke er fra 1681.

Lyngdal er foreslått som et kulturmiljø i
regional plan for kulturminnevern i
Buskerud.

Flesberg Flesberg
stavkirke,
prestegård og
mulig gravhaug

Flesberg stavkirke omkranses av et
sjeldent gjerde med store steinheller.
Gravhaugen i nærheten av kirken h ar
vært rettersted (Galgehaugen). Flesberg
stavkirke og gravhaugen er automatisk
fredet etter kulturminneloven.

Flesberg Kvernan -
dammen og
mølle

Kulturmiljøet omfatter Kvernandammen
og en gårdsmølle som forteller historie
tilknytta tømmerfløting og anne n
virksomhet i vassdrag. Det har vært
dam ved innsjøen Vatnebrynvannet
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siden 1600 - tallet, men dagens dam
(Kvernandammen) er en murt steindam
fra 1911.

Lyngdalsvassdraget er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Gol Stavkirketomta,
Golreppen,
Kongevegen og
kulturlandskap

Kulturmiljøet omfatter stavkirketomta
på Gol. Stavkirka står i dag på Norsk
Folkemuseum.

Skiltet før 2016.

Hemsedal Klokkarsteinen Klokkarsteinen ved Fossheim på Ulsåk
er det en stor stein knyttet til sagn om
kristningen i Hemsedal (Heilag Olav).

Påbegynt

Hol Prestholtskarvet Dyregrav ved Prestholtskarvet er fredet. Skiltet før 2016.
Hol Fekjo og

Ustadalsfjorden
Fekjo er et av Norges høyestliggende
gravfelt fra viktingtid. Gravfeltet er
automatisk fredet etter
kulturminneloven.

Fekjo gravfelt er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Hol Gudbrandsgard,
Veslegard og
Nonstølen

Gårdstunene Gudbrandsgard og
Veslegard omfatter flere fredete
bygninger fra 1700 - og 1800 - tallet. Det
er også bevart spor etter jernutvinning
og seterbruk.

Sudndalen (Gudbrandsgard, Veslegard
og Nonstølen) er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Bus kerud.

Hole Frøyshov Frøyshov gravfelt er fra jernalderen.
Gravfeltet er automatisk fredet etter
kulturminneloven.

Skiltet før 2012.

Hole Sundvollen Helleristningene er fra bronsealderen
og er automatisk fredet etter
kulturminneloven.

Skiltet før 20 12.

Hole Mo gård Eventyrsamleren Jørgen Moe bodde på
gården. Mo gård er en del av
kulturlandskapet på Steinssletta.

Steinssletta - Norderhov er foreslått som
et kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Hurum Filtvet fyr Filtvet fyr er et fyranlegg fra 1877 og er
det eneste fyret i Buskerud. Filtvet fyr er
fredet etter kulturminneloven.

Skiltet før 2012.
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Hurum Gravfelt på
Tronstad

Gravhaugene fra yngre jernalder er
automatisk fredet etter
kulturminneloven.

Skiltet før 2012.
Gårdeie r har laget
skilt selv og skjøtter
gravhaugene.

Hurum Holtnes
gravhaug

Gravhaug fra jernalderen er automatisk
fredet.

Skiltet før 2012.

Hurum Røysene Røysene fra bronsealder og er godt
synlige fra fjorden. Røysene er
automatisk fredet.

Holmsbu - Rødtangen er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Skiltet i 2009, men
det er avtalt å flytte
skilt og endre
eksisterende skilt.

Hurum Holmsbustøa og
Holmsbu
billedgalleri

For hundre år siden etablerte det se g en
kunstnerkoloni i Støa utenfor Holmsbu.
Holmsbumalerne holdt til i
Holmsbustøa. Holmsbu billedgalleri er
fredet etter kulturminneloven.

Holmsbu - Rødtangen er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Hurum Holmsbu Kulturmiljøet Holmsbu er et godt bevart
trehusmiljø som forteller om tettstedets
historie som ladested for
trelasthandelen, fiskerinæring og
turisme.

Holmsbu - Rødtangen er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Hur um Rødtangen Rødtangen har en rekker eldre
bygninger som forteller om stedets
historie som tollsted og senere
feriested.

Holmsbu - Rødtangen er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Hurum Gravminnene på
Rødtangen

Megalittgravene (Dyssegravene) er fra
yngre jernalder og er noen av Buskeruds
eldste bosetningsspor. Kulturminnene
er automatisk fredet etter
kulturminneloven.

Holmsbu - Rødtangen er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Busker ud.
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Hurum Engene gamle
dynamittfabrikk

Nitroglycerin Compagniet var i drift fra
1876 til 1976 på Engene. Selskapet ble
grunnlagt av Alfred Nobel som oppfant
sprengstoffet dynamitt i 1865. Det
pågår fredningssak for Engene gamle
dynamittfabrikk.

Dynami ttfabrikken er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Kongsberg Efteløt Gravfeltet er automatisk fredet etter
kulturminneloven. Efteløt er foreslått
som et kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Skiltet før 2012.

Kongsberg Hvittingfoss Helleristningene fra bronsealderen er
automatisk fredet etter
kulturminneloven.

Skiltet før 2012.

Kongsberg Løkke -
landskapet

Løkkelandskapet har bevart spor etter
utmarksutnyttelsen rundt Kongsberg fra
1624 og fram til 1960 - tallet. Her finnes
steingjerder, fegater, rydningsrøyser,
fundamenter etter løer m.m.

Bergstaden – bydelen Vestsida og
løkkelandskapet er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Kongsberg Vestsida Vestsida ble anlagt i 1624 og var det
gamle sentrum i gruvebyen. Den
helhetlige bystrukturen er bevart. Flere
av bygningene er fredet og vurdert til å
ha verneverdi.

Bergst aden – bydelen Vestsida og
løkkelandskapet er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern i Buskerud.

Krødsherad Den gamle
mester

Den gamle mester er en fredet eik. Eika
er kjent fra Jørgen Moes diktning. Det
er gravhaug i området.

Skiltet før 2012, men
de t er behov for ny
skilttekst og
skjøtselsavtale.

Lier Egge gravfelt Gravfeltet omfatter fire gravhauger fra
yngre jernalder og de er automatisk
fredet etter kulturminneloven.

Skiltet før 2012. Det
ble montert skilt ca.
1990, men de t er
ønske om nye skilt.
Skjøtselsavtale og
skilttekst er under
utarbeidelse.
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Lier Brastadåsen Gravrøysene er fra bronsealder og de er
og automatisk fredet etter
kulturminneloven.

Skjøtselsplan og
skjøtselsavtale er
utarbeidet. Det ble
gjennomført skjøt sel
i 2011.

Lier Fosskollen Bygdeborgen fra jernalderen er
automatisk fredet.

Skiltet før 2012. Det
er mo ntert skilt på
parkeringsplassen
ved Damtjern.

Lier Gravhauger på
Huseby

Gravhaugene på Huseby er fra yngre
jernalder og er automatisk fredet etter
kulturminneloven.

Huseby er foreslått som et kulturmiljø i
regional plan for kulturminnevern.

Skiltet før 2012.
Grunneier utfører
skjøtsel.

Lier Frydenlund
gravfelt

Gravfeltet e r automatisk fredet. Skiltet før 2012

Lier Lier - elgen Helleristning av elg som måler 4 x 4
meter. Helleristningen er automatisk
fredet.

Skiltprosjekt
igangsatt. Forstudie
pågår.

Modum Furumo
kultursti

Kulturminnene er automatisk fredet
etter kulturmin neloven.

Katfoss - Furumo er foreslått et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern.

Skiltet før 2012. Det
ble montert nye
tekstplater ved
Katfoss i 2011, men
skjøtselsplan og
skjøtselsavtale
mangler. Statens
Vegvesen har
innvilget søknad om
anvisning s skilt. Det
ble satt opp flere
skilt i 2015.

Modum Vike kirkeruin Vike kirkeruin er en kirkeruin fra
middelalderen. Kirkeruinen er
automatisk fredet etter
kulturminneloven.

Skiltet før 2012.
Riksantikvaren har
utarbeidet
skjøtselsplan.

Nedre Eiker Knudsen - smia Knudsen - smia er en autentisk
håndverkssmie i Mjøndalen som
produserte merkeøkser i forbindelse
med tømmerdrifta.

Skiltet før 2016.

N edre Eiker Solberg Spinderi
og vassdrag

Solberg Spinderi er et godt bevart
industrianlegg med flere
bevaringsverdige bygg fra 1800 - tallet.

Solberg Spinderi er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern.

Nedre Eiker Årbogen Mile for å utvinne tjære fra furu. Denne
er ikke datert, men milene kan være fra
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vikingtid og fram til 1900 - tallet. På
Årbogen finnes også et fangstanlegg (ID
144500), ryddet dyrkningsflate, en
rydningsrøys og et delvis overgrodd
steingjerde på Årbogen (ID 489 43).
Årbogen er avsatt til hensynssone i
kommuneplan.

Nes Garnås Gårnåsgrenda har b e vart spor etter
gammelt åkerbruk før middelalderen og
tradisjonen peker på at Garnås var
Hallingdalkongens sete.

Garnåsgrenda med Postvegen er
foreslått som et kulturm iljø i regional
plan for kulturminnevern.

Nore og
Uvdal

Frygne gravfelt Gravfelt ligger i nærheten av
Numedalsbanen. Gravfeltet er
automatisk f redet etter
kulturminneloven.

Frygne gravfelt er foreslått et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern .

Skiltet før 2016.
Parkeringsplassen
fikk nytt dekke for å
bedre
fremkommelig - heten
og beskytte
undergrunnen i
2016.

Nore og
Uvdal

Dyregravshalle Dyregravshalle er Hardangerviddas
største sammenhengende fangstsystem
av fangstgroper og er trolig fra eldr e
jernalder. Fangstgropene er automatisk
fredet.

Dyregravshalle er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern.

Skiltet før 2016.

Nore og
Uvdal

Fausko Det er satt opp flere skilt ved
Fauskodammen.

Skiltet før 2016.

Nore og
Uvdal

Øktodden mølle Øktodden var tidligere
kommunesentrum i Nore og Uvdal.
Øktodden mølle er en bygdemølle.

Skiltprosjekt
igangsatt

Nore og
Uvdal

Kruke –
Solheimstulen

Det er bevart mange type kulturminner
i Jønndalen.

Skiltprosjektet
Jønnd alen og
Fjellsnaret er delt
opp i to skiltprosjekt.

Nore og
Uvdal

Fjellsnaret Det er bevart mange type kulturminner
i Jønndalen.

Skiltprosjektet
Jønndalen og
Fjellsnaret er delt
opp i to skiltprosjekt .
Det er gjennomført
forprosjekt.

Ringerike Kjerraten i Åsa Kjerraten i Åsa strekker seg fra
Steinsfjorden til Damtjern og er et
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sjeldent teknisk - industrielt anlegg for
frakt av tømmer under første halvdel av
1800 - tallet.

Kjerraten i Åsa er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern.

Rollag Kjemhus
gravfelt og slepe

Gravfeltet fra jernalderen ligger i
tilknytning til Nordmannsslepa over
Hardangervidda.

Skiltet før 2016.

Rollag Rollag
jernbanestasjon

Rollag jernbanestasjon ligger langs
Numedalsbanen som ble anlagt på
1920 - tallet. J ernbanestasjonen og deler
av jernbanestrekningen er fredet etter
kulturminneloven. Numedalsbanen og
Nore I er foreslått som et kulturmiljø i
regional plan for kulturminnevern.

Skilting av de fredete
stasjonen e pågår i
samarbeid med
Numedals utvikling,
ROM E iendom og
Jernbaneverket.

Røyken Høvikvollen Høvikvollen er et område med
fritidsboliger fra 1900 - tallet. Det er
bevart spor etter isdrift like ved.

Sigdal Kvernsteins -
berget, Skartum

Dette er det eneste kvernsteinsbruddet
som er kjent i Buskerud.

Kvernsteinsberget er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern.

Øvre Eiker Haug kirke Haug kirke og middelalderkirkegård er
fredet. Det er gjort spor etter
forhistoriske langhus, kokegroper,
ildsteder m.m. i nærheten.

Øvre Eik er Fiskum gamle
kirke

Fiskum gamle kirke er en
middelalderkirke i stein. Kirken er
automatisk fredet.

Øvre Eiker Aker - Smørgrav -
Berg

Aker - Smørgrav - Berg er et
jordbruksområde og er en god
representant for jordbruksområdene på
flatbygdene. Det er gjort arkeologiske
funn fra jernalderen i området.

Aker - Smørgrav - Berg er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern.

Øvre Eiker Ha kavik Hakavik kraftverk (1922) ble satt i drift
for å gi strøm til Drammenbanen.

Hakavik er foreslått som et kulturmiljø i
regional plan for kulturminnevern.
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Øvre Eiker Hellefoss Hellefoss er en god representant for
treforedlingsindustrien i Buskerud.
Anlegget har vært i drift siden 1898.

Hellefoss er foreslått som et kulturmiljø
i regional plan for kulturminnevern.

Øvre Eiker Skarragruvene Det ble satt i gang å lete etter malm til
Kongsberg Sølvverk ved Tretjennsåsen i
1769. Skarragruvene var i drift fram til
1800.

Kongsberg Sølvverk med Vinoren og
Skarragruvene er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern.

Øvre Ei ker Vestfossen Vestfossen er et godt eksempel på et
industritettsted fra 1800 - tallet.

Vestfossen er foreslått som et
kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern.

Ål Ål stavkirketomt Det er bevart en ruin etter
middelalderkirken på Ål.

Skiltet fø r 2016.

Ål Baklivegen/
Ulshagen

Fangstgrop for elg og bogastelle fra
førreformatorisk tid.

Skiltet før 2016.

Ål Rideveg ved
Torpo stavkirke

Hulvei (gammel ferdselsvei) ved
stavkirken.

Skiltet før 2016.

Ål Stampehølen i
Votndalen

Stampehølen i Votndalen ble brukt til
stamping av ullklede, og ble drevet med
vannkraft. Eksisterende anlegg er en
kopi.

Skiltet før 2016.

Ål Trettestølane Trettestølane er et godt eksempel på
stølslag i høyfjellet med den
opprinnelige bebyggelsesstrukturen
bevart. S tølene er fremdeles i drift.

Trettestølane og Nystølane er foreslått
som et kulturmiljø i regional plan for
kulturminnevern.

Skiltet før 2016.

Ål Ål stavkirketomt Det er bevart en ruin etter
middelalderkirken på Ål.

Skiltet før 2016.

Ål Leveld Leveld er et helhetlig jordbrukslandskap
med flere eld re bygninger, steingjerder
m.m.

Leveld er foreslått som et kulturmiljø i
regional plan for kulturminnevern.
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Hovedmål: God samfunnsutvikling med kulturarv som ressurs Finansiering Mulige samarbeidsparter Gjennomføring Merknad Andre regional planer og strategier

Delmål 1 God formidling av Buskeruds kulturarv

Satsingsområde 1.1 Øke kunnskapen om Buskeruds kulturarv

Tiltak 1.1.1
Formdlingstiltak om kulturarv for grunnskoleelever gjennom Den kulturelle
skolesekken (DKS)

Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, DKS, kommuner,
museer, frivillige organisasjoner, Er et etablert tilbud. Krever ny finansiering for å kunne utvides. Kunst og kulturstrategi

Tiltak 1.1.2
Formidlingstiltak for elever i videregående skole gjennom Den kulturelle
skolesekken (DKS)

Eksisterende
satsing

Buskerud fylkeskommune, DKS, kommuner,
museer, frivillige organisasjoner, Håndverksdagene på Buskerud bygningsvernsenter er finansiert. Kunst og kulturstrategi

Tiltak 1.1.3 Utvikle en digital kulturminneportal for Buskerud - "WikiViken"
Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, Norsk Kulturråd,
Statens kartverk, Digitalt Museum,
bibliotek, arkiv, museer, fylkesfotografen,
kommuner

Tlgjengeliggjøring av digitale kulturminneressurser for alle
interesserte. en innbygger- og interessedrevet faglig forvaltet
formdilingsportal, omdatter både materielle og immaterielle
kulturminner

Satsingsområde 1.2 Tilrettelegging for opplevelser med basis i kulturarv

Tiltak 1.2.1
Skilting og skjøtsel av 5 kulturminner/kulturmiljøer årlig, jf. plan for skilting og
skjøtsel

Eksisterende
satsing

Buskerud fylkeskommune, kommuner,
Riksantikvaren, grunneiere, Statens
Naturoppsyn

Plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud 2012-2022
revideres og innarbeides i regional plan for kulturminnevern i 2016.
Krever ressurser for oppfølging.

Tiltak 1.2.2 Skilting og skjøtsel av helleristningene i Lier
Eksisterende
satsing

Buskerud fylkeskommune, kommune,
grunneier, Riksantikvaren, Lier bygdetun Pågår Flerårig prosjekt 2017-2019

Delmål 2 Godt vern og bærekraftig bruk av Buskeruds kulturarv Finansiering Samarbeidsparter Gjennomføring Merknad Andre regional planer og strategier

Satsingsområde 2.1
Bruk av kulturarven som en ressurs i by- og tettstedsutvikling - vern
gjennom bruk av verneverdige bygninger

Tiltak 2.1.1
Finansiering av mulighetsstudier for ny bruk og gjenbruk av verneverdige
bygninger i tidlig fase i by- og tettstedsutviklingsprosjekter

Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, kommuner,
arkiteter, planleggere, eiendomsutviklere,
grunneiere, frivillige organisasjoner

Bruk av mulighetsstudier for å se på mulig fortsatt bruk eller ny bruk
av verneverdige bygninger og anlegg

Tiltak 2.1.2
Utvikle og tilgjengeliggjøre eksempelsamling som viser ny bruk av
verneverdige bygninger og anlegg - forbildeprosjekter

Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, Riksantikvaren,
Fylkesmannen i Buskerud, MNAL,
kommuner, statlige etater

Tiltak 2.1.3 Bruk av DIVE-analyse for utviklingsprosjekter innenfor by- og tettsteder
Krever
finansiering

Riksantikvaren, Buskerud fylkeskommune,
kommuner, frivillige organisasjoner

DIVE-analyse = Kulturmiljøanalyse for landskap, byer og steder.
Analysen kan brukes i samfunnsplanlegging, kommunal og regional
arealplanlegging, kulturminne- og landskapsforvaltning,
konsekvensutredninger, prosjektutvikling m.m. Målet er å utrede
handlingsrom for utvikling og prinsipper for forvaltning av
analyseområdets kulturhistoriske innhold og ressurser.

Satsingsområde 2.2 Bruk av kulturarv som ressurs i næringsutvikling

Tiltak 2.2.1

Stimulere til at kulturarven brukes som ressurs i opplevelsesproduksjon
(historieformidling i kommersielle tiltak, historiske reiser, tematiske arrangement og
festivaler med kulturarvprofil)

Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, museum, arkiv,
bedrifter Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping

Tiltak 2.2.2
Stimulere til utvikling av håndverksnettverket for tradisjonshåndverk i Buskerud for å
styrke oppslutningen om tradisjonshåndverk i fylket

Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, Buskerud
bygningsvernsenter, håndverkere, næringsliv,
kommuner Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping
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Satsingsområde 2.3 God oppfølging av eiere og forvaltere av kulturminner

Tiltak 2.3.1
Tilskuddsforvaltning med fordeling av tilskudd til istandsetting av vernverdige
kulturminner og kulturmiljøer

Eksisterende
satsing Buskerud fylkeskommune, eiere årlig

Tilskuddsordningen er på 1 mill. Fordeling av tilskudd til istandsetting
av fredete bygg og anlegg faller inn under de lovpålagte oppgavene

Tiltak 2.3.2 Etablering av Buskerud fylkeskommunes bevaringspris
Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, kommuner,
frivillige organisasjoner, museer, arkitekter årlig

Delmål 3
Godt kunnskapsgrunnlag, god kompetanse og samhandling om
kulturminnevern i Buskerud Finansiering Samarbeidsparter Gjennomføring Merknad Andre regional planer og strategier

Satsingsområde 3.1
Styrke kompetansen og kunnskapsgrunnlaget om kulturminner, kulturmiljø
og kulturlandskap i kommunene

Tiltak 3.1.1
Utarbeide kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Øvre Eiker
kommune

Eksisterende
satsing

Buskerud fylkeskommune, kommune, arkiv,
museum, frivillige, Riksantikvaren pågår

Bidra til kommunale planprosesser som skal styrke kommunenes
kunnskapsgrunnlag og kompetanse om kulturminner og
kulturminnevern

Titlak 3.1.2
Utarbeide kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Modum
kommune

Eksisterende
satsing

Buskerud fylkeskommune, kommune, arkiv,
museum, frivillige, Riksantikvaren pågår

Bidra til kommunale planprosesser som skal styrke kommunenes
kunnskapsgrunnlag og kompetanse om kulturminner og
kulturminnevern

Titlak 3.1.3
Utarbeide kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Hole
kommune

Eksisterende
satsing

Buskerud fylkeskommune, kommune, arkiv,
museum, frivillige, Riksantikvaren pågår

Bidra til kommunale planprosesser som skal styrke kommunenes
kunnskapsgrunnlag og kompetanse om kulturminner og
kulturminnevern

Tiltak 3.1.4

Etablere kunnskapsgrunnlag for kulturminnetema som vi har lite kjennskap til
i dag, jfr Riksantikvarens fredningsstrategi og omtalen av viktige kulturmiljøer i
Buskerud.

Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, kommune, arkiv,
museum, frivillige, Riksantikvaren

Tiltak 3.1.5 Videreutvikle digital kulturminneregistreringsplattform
Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, kommuner,
Geomatikk

Det pågår et pilotprosjekt i Øvre Eiker i forbindelse med
utarbeideselse av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.
Det brukes en digital regigistreringsplattform (nettbrett) ifm.
kulturminneregistreringene.

Tiltak 3.1.6 Digitalisering av SEFRAK-skjema
Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, kommuner,
Geomatikk

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre
kulturminner. SEFRAK = "SEkretariatet For Registrering Av faste
Kulturminne i Noreg"

Tiltak 3.1.7
Arrangere fagdager om kulturminnevern - kurs i kulturminnevern for
kommunale saksbehandlere Buskerud fylkeskommune, kommuner annethvert år

Tiltak 3.1.8
Etablere bygningsvernrådgivningstjeneste ved Buskerudmuseet -
forsøksprosjekt

Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, kommuner,
kommune-regioner, museer m.fl.

Rådgivning bygningsvern til private eiere, bistand til eiere ifm
søknadsprosesser, bistand BFK i utredningsarbeid mm.

Tiltak 3.1.8 Utarbeide veilednignsmateriell for relevante kulturminnefaglige tema
Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, kommuner,
Riksantikvaren, eiere

Satsingsområde 3.2
Styrke kompetansen om kulturminnevern og antikvarisk istandsetting hos
håndverkere

Tiltak 3.2.1
Gjennomføring av opplæringsprogram i tradisjonshåndverk for håndverkere i
Buskerud

Eksisterende
satsing Buskerud fylkeskommune, museer

Tiltak 3.2.2

Videreutvikle Buskerud bygningsvernseter som arena for kompetansebygging
innenfor tradisjonshåndverk og arbeide for at senteret blir arena for fagskole-
eller høgskoletilbud i tradisjonshåndverk

Eksisterende
satsing Buskerud fylkeskommune, N TNU

Tiltak 3.2.3
Stimulere til opprettelse av lærlingplasser på museer - styrke fokus på
tradisjonshåndverk i videregående opplæring og fagskole

Eksisterende
satsing

BFK, fagopplæring, museer,
håndverksbedrift(er)



Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminevern i Buskerud
Utkast til handlingsdel

Satsingsområde 3.3 Styrke samhandlingen mellom kulturarvaktører i Buskerud

Tiltak 3.3.1

Etablere møteplass for organisasjoner, eiere av kulturminner, museer og
andre interesserte - inspirasjonsforedrag og kunnskapsbygging om praktisk
bygningsvern, informasjon om tilskuddsordninger og søknadsprosesser

Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune,
Kulturminnefondet, museer, kommuner årlig

Tiltak 3.3.2
Etablere nettverksmøte for regional kulturminneforvaltning, byantikvarer og
kommunale kulturminnekonsulenter

Krever
finansiering Buskerud fylkeskommune, kommuner årlig

Tiltak 3.3.3 Etablere kulturminnekonferanse for kommunene i Buskerud
Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i
Buskerud, Riksantikvaren, kommuner

konferanse
annethvert år

Kulturminnekonferansen inneholder inspirasjonsforedrag, arena for
dialog og samarbeid, informasjonsutveksling og avklaringer

Tiltak 3.3.4

Etablere Buskerud kulturminneråd - en rådgivende instans for
fylkeskommunes arbeid med prioriteringer av satsinger innenfor regional plan
for kulturminnevern

Krever
finansiering

Buskerud fylkeskommune, kommuner,
museer, frivillige organisasjoner, statlig
sektor, arkiv, FM årlig



Ringerike kommune

Temautredning
– Kulturmiljøer i Hønefoss

September 2016

Temautredningen har vært på begrenset høring til grunneiere og velforeninger innenfor de
foreslåtte utvalgte hensynssonene samt Fortidsminneforeningen Ringerike, Buskerud
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Riksantikvaren og Statens vegvesen.
Oppsummer ing av innspill fremgår av eget vedlegg .
I utredingen inngår e ndring er etter begrenset høring

I tillegg er det gjort justeringer på følgende 3 h ensynssoner som følge av innspill fra
begrenset høring :

- Område (3) Løkka er justert i henhold t il NB! - registerets kart

- Området (6) Storgata/Søndre Torg/Stabells gate/Øya er tillagt deler av Øya
gnr.318/522 og gnr. 318/450 samt Hensynssone H730 for området «Fengselet»

- Område (8) Nordsida/Blyberghaugen er tillagt Hensynssone H730 for området
«Riddergården»
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1 Innledning
Kulturminner er en ikke - fornybar ressurs og vi har et felles ansvar for å ta vare på kulturminnene og
de miljøene de befinner seg i for å kunne gi den videre til kommende generasjoner. Den parallelle
fremveksten av skogn æring, industri og jordbruk har vært styrken til Ringerike , d en unike historie n
og etter hvert utviklingen av knutepunktet Hønefoss , har all grunn til å formidle sin stolte historie .
D ette gjøres via vår materielle , så vel som immaterielle kulturarv. V i vil i denne temautredningen gi
veiledni ng til hvord an ivareta noe av vår felles historie i Hønefoss og samtidig fremme
Kulturminnevern som grunnlag for attraktiv næringsutvikling, turisme og vekst.

Flere norske og internasjonale studier viser at kulturhistoriske miljøer kan bidra til å gjøre by er og
steder attraktive både for nye og eksisterende beboere, næringsliv og besøkende. Nå som Hønefoss
står ovenfor ekspansjon og endring vil Ringerike kommune medvirke til at historien får ta sin plass i
det nye byrommet.

Kommunen ønsker å medvirke til øk t bruk av kulturmiljøene . Vi ser på dem som en ressurs i
samfunnsutviklingen. De kan som en unik og særpreget del av et attraktivt bymiljø stimulere vekst og
skape økt aktivitet.

1.1 Bakgrunn
I kommunal planstrategi for Ringerike kommune, samt planprogram for revisjon av kommuneplanen,
er det lagt opp til at det skal lages en temautredning om nye re tids kulturminner i Hønefoss .
Utredningen vil være en del av kunnskaps - og beslutningsgrunnlaget for arbeidet med revisjon av
kommuneplanens arealdel. I tillegg har Buske rud fylkeskommune oppfordret kommunen til å starte
arbeidet med å rette fokus på vern og ny bruk av eldre bygninger;

Temautredningen bygger bl.a. på kartlegging av bevaringsverdige områder i Hønefoss gjennomført i
2002 av Jo. Sellæg , sa mt informasjon hentet fra Riksantikvarens database over kulturmiljøer med
nasjonal interesse NB! - registeret samt databasen Askeladden .

1.2 Formål
Hovedformålet med temautredningen er å etablere gode virkemiddel for bevaring av kulturminner.
Utredningen vil være en del av kunnskaps - og beslutningsgrunnlaget for arbeidet med revisjon av
kommuneplanens arealdel. Materialet bygger på lokal, regional - og nasjonal registrering og kunnskap
omkring Hønefoss by, dette har gitt oss kunnskapsgrunnlag ti l å kunne gjøre en prioritering mellom
ulike kulturmiljø i Hønefoss. Virkemiddel for vern blir bruk av hensynssone med tilhørende
retningslinjer.

Resultatet skal sikre at Ringerike kommune i videre planlegging og forvaltning er bevisst verdier og
sammenhen ger i de eksisterende kulturmiljø. Resultatet skal gjøre oss i stand til å prioritere og å
velge en strategi i balansen mellom byutvikling og vekst på den ene siden og vern på den andre. Vern
gjennom utvikling og bruk forankrer verdiene kulturminneobjekten e representerer i seg selv.
Samtidig vil de utgjøre en ressurs man kan bygge den videre byutviklingen på. Målsetningen i planen
er å utvikle og fornye og samtidig ta vare på det historiske som identitetsskapende.

1. E tablere gode virkemidler for bevaring av k ulturminner. Arbeidet skal resultere i innspill til
kommuneplanens arealdel, som er under revidering i perioden 2013 - 2016 .



2. Ringerike kommune ønsker å sette søkelys på hvilke verdier kulturmiljøer i Hønefoss
representerer . Ved å lage tydelige retningslinjer og bestemmelser for hvordan kulturmiljøene
skal ivaretas, vil vi sikre de utvalgte bevaringsverdige miljøene og samtidig rette fokuset mot
kulturarvens rolle og potensiale for samfunnsutviklingen .

3. U tredningen ønsker å i nspirere eiere, forvaltere , utbyggere og planleggere i Hønefoss til å ta i
bruk v år felle s kulturarv for et fremtidsrettet vern . Ringerike kommune ønsker å bidra til
gode initiativ og god dialog for å realisere kulturarv som ressurs i tettstedsutvikling .

4. Utredningen skal ta stilling til det videre arbeidet med kulturminner i Ringerike kommune.

2 Mål og utfordringer

2.1 Mål
Målet med temautredningen er å sikre fremtidig vern og bruk av kulturarven for å bidra til at
Hønefoss oppleves med en historisk dybde og med tydelig identitet. Temautredningen ønsker å bidra
til at befolkningen i Hønefoss kjenner sin historie og synliggjøre at kulturmiljøene i byen kan være en
ressurs i tettstedsutviklingen. Temautredningen skal ved hjelp av hensynssonene gi klare rammer for
h va bevaring kan innebære for kulturmiljø og verneverdig bebyggelse o g tydeliggjøre at vern ikke
trenger å være i konflikt med økonomiske - , miljømessige - , sosiale - og kulturelle verdier.

Ringerike kommune har i likhet med mange andre kommuner utfordringer knyttet til bevaring av
kulturminner. Vi ønsker å sikre at kulturmiljøene blir en ressurs for kommende generasjoner. Vår
k ulturarv er grunnlaget for vår forståelse av fortiden og menneske nes liv og virke. Den gir mennesker
i dag opplevelser, og bidrar til økte bo - og miljøkvaliteter. Tap av kulturarv kan være et tap for
enkeltpersoner, lokalmiljøet og for nasjonen som helhet.

2.2 Utfordringer
B evaring av kulturminner er ikke konfliktfritt . Pr ioriteringer mellom vern og fornyelse , historie og
utvikling, forvaltning av kulturarven og økonomisk bærekraft – kan b ringe med seg utfordringer . Med
vekst følger behovet for fortetting av byer og tettbygde strøk . E r da kulturmiljøene utnyttelsesgr ad
tils trekkelig for nye behov? T ilfred sstiller kulturmiljøene dagens tekniske krav? Mulig
funksj onsinnredningen som forventes i moderne bygg lar seg ikke så lett kombinere med vern.
Kravene til universell utforming kan det også være vanskelig å tilfredsstille . Endringer i næringene
landbruk, industri og handel får nye former. Det er også en utfordring at det finnes få virkemidler for
å sikre at eier vedlikeholder kulturminnet i tilstrekkelig grad.

På tross av utfordringene ved eldre bygninger, finnes det likeve l tilpasn ingsmuligheter som åpner for
at bygningen kan få ny bruk. Det er viktig å ta i bruk disse mulig hetene. På den måten kan man
vid ereføre noe av kulturarven , samtidig som man imøtekommer dagens behov.



5

3 Metod e, kilder og kriterier

3.1 Metode og avgrensni ng
Denne temautredningen begrenses til å gjelde sentrumsnære Hønefoss og nyere tids kulturminner.
Temautred ningen vil på bakgrunn av lokal , regional og nasjonal kartlegging presentere et
representativt utvalg av sentrumsnære kulturmiljøer . Tydelig avgren sning av kulturmiljøer vise r i
hvilke helhet eller sa mmenheng kulturmiljøet inngår.

I denne utredningen ser vi på hvordan registreringer som allerede er gjort kan innarbeides i
kommunens planverk og dermed formaliseres og gjøres kjent for alle.

Kommunens egen k ulturminneregistrering fra 2002 foreslår 11 spesialområder for bevaring. Dette er
områdene Eikliveien, Sundet, Løkka, Kong Rings gate/Sibberns gate, Hofgaards gate, Storgata/Søndre
Torv, Stabells gate/Øya, Helgesbråten, Nordsiden/Blyberghaugen, Vest erntangen, Holtangen og
Foll umåsen. Disse områdene har stor verdi som helhetlige miljøer. Temautredningen vil gjøre et
utvalg blant disse, på bakgrunn av sågar regionale – og nasjonale føringer.

Riksantikvarens NB! r egister har valgt ut områdene Jugendgår dene , Løkka og Follumåsen som
nasjonalt viktige bymiljøer. I Jugendgårdene inngår Stabells gate, Fossveien, nordre del av Søndre
torg, Hønefoss Brug og Øya, se mer om NB! registeret kap. 3.3.2.

Buskerud fylkeskommune har i sitt forslag til regional plan ha r valgt ut Stabells gate med Hønefoss
Brug samt Løkka som sentrumsnære regionalt viktige kulturmiljøer som skal fortelle en del av
hovedtrekkene i fylkets historie.

De utvalgte områdene vil defineres som hensynssoner , da benyttes Hensynssone C i
kommunepla nens arealdel , med tilhørende retningslinjer. I tillegg legges hensynssone D inn for å
sikre de fredete anleggene i sentrum.

Temautredningen skal gi tydelige retningslinjer for bevaring av kulturmiljøer og verneverdig
bebyggelse i sentrumsnær Hønefoss gj ennom virkemidler i plan - og bygningsloven. Vi fokuserer mer
på helhetlige miljøer enn på enkeltbygg. Hovedvirkemiddelet vil være hensynssone C.

3.2 Definisjoner
Kulturminner – Alle spor etter menneskelige virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kilde: Kulturminneloven.

Nyere tids kulturminner – Alle kulturminner som er yngre enn 1537. Kulturminner fr a nyere tid kan
være bygninger og bygningsmiljøer, veier, broer, båtstøer og krigsminner med mer. I denne
utredningen legges fokus på bebygde miljøer.

Automatisk fredede kulturminner – Kulturminner som er fredet direkte etter lov, uten særskilt
vedtak. Kul turminne som er automatisk fredet er faste kulturminner fra før 1537, samiske faste
kulturminne eldre enn 100 år, stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537 - 1649 og
faste/ løse kulturminner på Svalbard fra før 1946.

Faste kulturminner – Kul turminne som er jord - eller sted s faste. Arkeologiske funn inngår som deler
av et fast kulturminne så lenge de ligger i jorda eller under vann.



Løse kulturminner – Kulturminner som kan flyttes.

Kulturmiljø – Områder hvor kulturminner inngår som del av en st ørre helhet eller sammenheng.

Kulturlandskap – Alt landskap som er påvirket av mennesker. Betegnelsen brukes når det fokuseres
på den menneskelige påvirkningen av landskapet, og særlig ofte om jordbrukslandskap.

Listeført kirke – Alle kirker oppført mellom 1650 - 1850 er listeførte. En rekke kirker bygd etter 1850 er
også listeført. Listeførte kirker skal behandles i samsvar med kirkerundskrivet. Riksantikvaren skal
uttale seg om endringer i eller ved kirka, og om istandsetting - og vedlikeholdstiltak.

Hensyns sone C) – Hensynssone i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, der det er tas
særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø
eller kulturmiljø. Det kan gis retningslinjer om begrensninger a v virksomhet og vilkår for tiltak for å
ivareta interessen i sonen, og om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annen
lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov. Kilde: Plan - og
bygningsloven § 11 - 8 c).

Hensynss one D) – Soner for båndlegging i påvente av vedtak etter Plan - og bygningsloven eller andre
lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag (§ 11 - 8 d) f.eks. fredete kulturminner og
kulturminner som skal fredes vises som hensynssone D) .

Immateriell kulturarv – Praksis, fremstilling, uttrykk, kunnskap og ferdigheter. Immateriell kulturarv
er knyttet til det vi ikke kan ta på ved et kulturminne. Dette gjelder mellom annet tro, tradisjon, sagn
og historier.

SEFRAK – Benevning brukt om bygninger som bl e registret i regi av SEFRAK (SEkretariatet For
Registrering Av faste Kulturminner) i årene 1975 - 19995. Registreringene omfatter i prinsippet alle
bygninger som er oppført før 1900. Det eneste kriteriet for registreringen var alder på bygningen.

Kontrollre gistrering – Kontrollregistrering av automatisk fredete kulturminner omfatter en vurdering
av tilstand, og kontroll og oppdatering av geometriske data av tidligere registrerte kulturminner. Det
vil i all hovedsak omfatte synlige arkeologiske kulturminner s om for eksempel gravhauger og
gravrøyser.

3.3 Tidligere registreringer og kilder

3.3.1 Hva foreligger av registreringer av lokalt

De n første og mest systematiske registreringen som er gjort av eldre bygg i Ringerike kommune er
gjennomført av SEFRAK . R egistreringen ble gjennomført for Ringerike i år ene 1987 - 1994. Totalt ble
2 417 registreringe r gjort i kommune n , i all hovedsak bygninger . SEFRAK er et landsdekkende register
over eldre bygninger og andre kulturminne r. Alle bygninger eldre enn 1900 og andre faste
kultu rminner yngre enn 1537 ble registrert. Alle bygninger og andre faste kulturminner ble
kartfestet, oppmålt og fotografert. Kulturminnene som er SEFRAK - registrert er ikke tillagt spesie lle
restriksjoner. Det er mer et varsel om at det bør tas en lokal vurdering av enkelt minne r før en
eventuelt gir tillatelse til å la gjennomføre tiltak.

Det er viktig å merke seg at SEFRAK - registreringene ikke inneholder vurderinger av bygningenes verneverdi. Registreringene
ble ofte ut ført av studenter uten kompetanse til å foreta slike vurderinger.
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På b akgrunn av behovet for å ha en grundigere vurdering av verneverdi bebyggelse på Ringerike
engasjerte Plan - og bygningstjen esten i Ringerike i 2002 Jo. Sellæg til å gjøre en
kulturminne regi strering av den sentrumsnære bebyggelse i Hønefoss; Dette for å kunne vurdere og å
prioriter e kulturminner som kunne føres på en kommunal bevaringsliste. I registreringen ble alder,
stilart, funksjon, vernestatus samt vurdering av verneverdi innhentet for hver bygning. Informasjonen
er utfyllende og gir et godt bilde av Hønefoss sin bebyggelse .

3.3.2 Regionale - og nasjonale registreringer
Buskerud fylkeskommune utarbeider nå en regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Formålet
med dette planarbeidet er å etablere en plan på hvordan vi regionalt skal sikre godt vern og
bærekraftig bruk av fylkets kulturminner - og miljøer. En av hovedmål settingene til det pågående
arbeidet er å synliggjøre de viktigste kulturmiljøene i Buskerud, disse skal fortelle hovedtrekkene i
fylkets historie. De foreslåtte sentrumsnære kulturmiljøer som er rele vant for denne
temautredningen og som fylkeskommunen har vurdert å ta med videre i en utredningsprosess er
Stabellsgate og Hønefoss brug samt Løkka.Kilde: Buskerud fylkeskommune.

Nasjonalt foreligger det en database over byer og tettsteder med kulturmiljøer som har nasjonal
interesse, det så kalte NB! - Registeret. Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års
byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende
utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB! -
re gisteret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og
utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB! - registeret, men det gir et
grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan - og byg ningsloven. Områdene kan også gi
grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.Kilde: Riksantikvaren.

3.3.3 Grunngiving og kriterier
F lere kriterier legges til grunn når et kulturminne eller kulturmiljø skal vurderes og verneverdi skal
fastsettes . Hvilke kriterie r som skal til legges mest vekt avhenger av de aktuelle kulturminnene eller
kulturmiljøene som finnes i kommunen. De ulike kriterier kan overlappe og underb ygge hverandre .
Det er de samme kriterier som benyttes enten det gjelder vern/fredning eller dispensa sjon.
Kriteriene skal representere kunnskapsverdier, opplevingsverdier og bruksverdier. I denne
temautredningen og for de her utvalgte hensynssonene har vi valgt å se til følgende kriterier:

Sammenheng og miljø
Kulturminner og kulturmiljø som viser sammen heng i tid og rom, funksjonelt og sosialt, vil bidra til
større helhetsforståelse og heve et kulturminnes verneverdi.

Fysisk tilstand
Noen av våre viktige kulturminner med høy autentisitet kan være i dårlig stand. Utskiftning av store
mengder originalt mat eriale kan føre til at bygningens verneverdi forringes. Det er derfor viktig å
komme tidlig på banen og ha et riktig vedlikehold for at ikke verdier skal gå tapt.

Identitet og symbol
Kulturminner kan ha betydning for opplevelse, gjenkjennelse og tilhørighe t, noe som tillegges stor
vekt ved vurdering av vern e verdi.

Representativitet



Ved å bevare kulturminner og kulturmiljøer som representerer en stilperiode, en funksjon eller et
område kan kommunen gi et representativt historisk bilde av historien. Representativitet må også
sees i sammenheng med variasjon og mangfold, og om et kulturminne er sjelden eller typisk.

Autentisitet
Vanligvis vil et kulturminne eller kulturmiljø med høy autentisitet vurderes å ha høy verneverdi.
Endringer som har skjedd underveis kan i noen tilfeller defineres som en del av kulturminnes eller
kulturmiljøets opprinnelighet. I forbindelse med fredning vil høy autentisitet tillegges stor vekt.

Arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet
Her legges det vekt på at form, struktur, ma terialvalg og detaljutforming står i forhold til en
kunstnerisk idé og fullførelsen av den.

Økonomi og mulighet for bruk
Dersom en bygnings tilstand er god kan det være økonomisk lønnsomt å ta vare på en kulturhistorisk
interessant bygning, fremfor å rive og bygge nytt. Om ønskelig kan eldre bygninger få en ny bruk.
Bruk er ofte det beste vern.

4 Hønefoss sin historie
Industri - og handelsbyen Hønefoss
Samfunnet vi i dag kaller Hønefoss vokste frem fra omkring 1590. Mange anser etableringen av en av
de første sagene, bygd av bonden på Hønen gård, som starten på eventyret omkring fossen og
etableringen av Hønefoss. Før den tid, noe usikkert fra hvor langt tilbake, ble kreftene i elva utnyttet
til drift av kverner. Kverndriften er kjent tilbake til omkring 1337, men den kan være eldre.

Aktiviteten i fossen var stor og toppet seg i tiden før 1814. Tiden fra Grunnlovsåret og frem til
århundreskiftet var begi venhetsrike år for treforedlingssamfunnet med de store elvene.

Handel vokste fram som hovednæring etter at sagbruksdriften ble redusert midt på 1800 - tallet.
Handelsloven i 1842 opphevet laugenes og Drammenskjøpmennenes monopolstilling og det ble
mulig å et ablere virksomheter utenfor de etablerte byene. Bøndene i Opplandet ble viktige for
handelsstanden i Hønefoss. Dette var med å bringe byen frem til opprettelsen av kjøpstaden
Hønefoss. Hønefoss fikk offisiell bystatus i 1852, da ble også byen utskilt som egen by - kommune.

Den nye byen ble kartfestet i 1851, og byområdet innlemmet da Sørsiden ned til Sundet, Øya,
Nordsiden med Blyberghaugen, Holtangen og deler av Vesterntangen. Den gang var Nordsiden
tettest bebygd. Den første reguleringsplanen ble vedtatt i 1856 og denne har vært retningsgivende
for utviklingen av Hønefoss sentrum frem til nyere tid.

Omkring 1890 kom en ny tid for treforedlingsnæringen i byen. Rundt treforedlingen var det behov for
en rekke støttefunksjoner som gav vekst i den nye industriby en Hønefoss; mekaniske verksteder,
møller, vognfabrikker, snekkerfabrikker, sement - støperi m. fl. fikk mulighet til å etablere seg.
Allerede i 1893 kunne Hønefoss brug få lys i lokalene med elektrisk kraft fra eget kraftverk. Dette ble
sett på som et stor t potensiale for daværende eiere. Bruket ble kjøpt av Hønefoss og Norderhov
kommune og fossen ble bygd ut til kraftstasjon i 1922.
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Hønefoss besto hovedsakelig av lav trehusbebyggelse frem til den industrielle revolusjon. Som følge
av flere bybranner (1854 og et par mindre branner i 1870 - åra)ble det innført nye byggeforskrifter
som begrenset gesimshøyden for trehus til fem meter. Myndighetene hadde som intensjon å presse
frem økt interesse for å la oppføre murhus. Utbredelsen av murgårder i Hønefoss ble dog ikke som
forventet. Likevel startet fremveksten av murhuskonstruksjoner i jevn takt. Fra 1860 ble det oppført
noe sentral murhusbebyggelse, og trenden tok seg opp utover mot slutten av 1800 - tallet.
Bebyggelsen i Hønefoss ble først bygget nær Hønefossen på nordsiden av byen
(Nordsiden/Blyberghaugen), ved sagbruksstedet på Øyaområdet og sørover langs Stabells gate mot
Søndre Torv. Deretter vokste de søndre delene av byen fram med sin kvartalsstruktur utover på
1800 - tallet.

I siste del av 1800 - tallet og førs te del av 1900 - tallet ble presset på boligtomter i Hønefoss større og i
1899 ble bygrensa utvidet med 200 meter.
Et nytt byplankart for Hønefoss ble da klargjort og byplankartet ble lagt til grunn for en regulering av
både nye og uregulerte områder i byen s utkanter. Eikli, Schjongstangen, Helgesbråten,
Helgeshaugen, Vesterntangen og områder vest for St. Hanshaugen samt sør for Bergensbanen ble en
del av byen. I løpet av første halvdel av 1900 - tallet ble disse områdene bygd ut. På begynnelsen av
1900 - tallet ble anleggene for kraftproduksjon i Hønefossen bygget.

Etter nedgangstider i 1930 - åra og under krigen begynte industrien i Hønefoss å utvikle seg i nye
retninger, og bilen tok stadig større plass i bybildet. I 1964 ble fem småkommuner slått sammen til
en stor kommune.Kilde: Jo. Sellæg og Jørn Jensen (BFK)

5 Kulturminner og miljøer på Ringerike
På Ringerike finnes spor som går langt tilbake i Norgeshistorien. Kommunen er rik på kulturminner
som vitner om lange og aktive perioder med store begivenheter og som strekker seg fra steinalder,
bronsealder, jernalder, middelalder og frem til nyere tid. Man antar at de første bosettinger ved
Tyrifjorden fant sted i tiden 3000 – 2000 f.Kr.

5.1 Fredete kulturminner på Ringerike
Mye av informasjon til dette kapittelet er hentet fra Riksantikvarens offisielle database over fredete
kulturminner og miljøer i Norge, Askeladden.ra.no. til orientering kan Askeladden inneholde
manglende oppdatering og dermed må informasjonen som hentes ut fra denne basen kartlegges i
større detal j for å kunne verifisere informasjonen. Vi har her opplyst om omtrentlige data.
Informasjon er også hentet fra gjeldende kommuneplan 2007 - 2019.

5.1.1 Arke o logiske kulturminner – automatisk fredete kulturminner
Mer skjematisk finner vi omkring 1 012 automatisk fr edete arkeologiske minne av ulik art på
Ringerike. De automatisk fredete kulturminnene er bl. a. byg ningsruiner , ve ganlegg , bruer,
fangst lokaliteter , grav minner , steinsettinger, kokegroper, kullforekomster, ildsteder, flatmarks
graver, fotgrøfter til gravh auger, stolpehull, rydningsrøyser, tjæremiler, dyrkningsflater og boplasser.

Fylkeskommunene tok i 1990 over ansvaret for de automatisk fredete kulturminnene, samt
forvaltningen av disse. Alle saker og henvendelser som angår automatisk fredete kulturminner skal
rettes til fylkeskommunen. Unntatt fra dette er saker som angår bygninger, kirker og kirkegårder fra
middelalderen. Riksantikvaren er forvaltningsmyndighet i slike saker.



Av automatisk fredete kulturminner på Ringerike finner vi bl.a. :

Veien kulturm innepark som inneholder ett av Østlandets største gravfelt fra eldre jernalder.
Gravfeltet er datert til yngre bronsealder og eldre jernalder. Rester etter fire langhus er
funnet. Over 100 gravhauger finnes i området.

Gjermundbufunnet i Haugsbygd, et rikt gravfunn fra siste halvdel av 900 - tallet.

Stavhella ligger på Tandbergmoen. Her ligger minst 25 rund hauger trolig fra eldre jernalder.
Rund steinsetning, bestående av 13 kampesteiner eller blokker ved Fjøsviken, Ringmoen
Ådalsveien, datering eldre jernalder.

To bygdeborger, Ormekula og Slotteberget, som lig ger ved Oppen gård i Oppenåsen,
datering Jernalder.

Skålgropstein funnet p å Gullerud gård , Automatisk fredet bergkunst, datering Bronsealder.

Galgefurua på Tandbergmoen ved Norderhov. Tradisjonslokalitet fra førreformatorisk tid.

5.1.2 Fredete bygg og anlegg

Vi finner omkring 32 fredete bygninger på Ringerike ; av disse fremgår det av Askeladden.ra.no a t det
finnes 13 vedtaksfredet, 3 automatisk fredet og 16 forskriftsfredet. Bl.a.:

Norderhov kirke som opprinnelig er en langkirke, oppført i ca. 1170. Den betegnes i dag som
korskirke, a utomatisk fredet .

Haug kirke, oppført omkring år 1200. Også denne en langkirke, a utomatisk fredet .

Hovedbygningen Norderhov gamle prestebolig, datert 1600 tallet , andre kvartal, også denne
automatisk fredet.

Riddergården på Nordsida Hønefoss rommer 8 vedtaksfredete bygninger har
vedtaksfredning.

Tidligere militærleir Hvalsmoen, like nord for Hønefoss rommer 10 forskriftsfredete
bygninger, deriblant lager, Magasin, spisshytte , depot m.fl.

Av tekniske/industrielle kulturminner fins det nå 5 som er forskriftsfredet e, de er av art gang - og
sykkelveg , kulvert og bruer. Mellom annet er gang - og sykkelstien Sokndalsv eien fra Hønefoss og til
Veien fredet , fredningen er fra 2009.

5.2 Listeførte kirker
Lunder kirke

Tyristrand kirke
Nes kirke

Viker kirke

5.3 Kulturmiljø i Hønefoss
De grønne områdene på situasjonskart et under viser k ulturmiljø ene som er ans ett som
kulturhistorisk viktige for Hønefoss by og som har særpreg som helhetlig e og sentrumsnære.
S ammenstillingen av de ulike kulturmiljøene er basert på de kulturminnefaglige vurderinger gjort av
Jo. Sellæg i samband med Kulturminneregistreringen fra 2002. Den prioriterte rekkefølge som
nummereringen viser ble utført av Areal - og b yplanavdelingen i Ringerike kommune i samband med
Rik san tikvarens arbeid med NB! - register, prioriteringsliste for Nasjonalt viktige kulturminner. Videre
følger en beskrivelse av de enkelte områdene.
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5.3.1 E ikliveien (1)
Området som vi har valgt å benevne med Eikliveien, er et område bestående av 6
boligeiendommer. Fire av eiendommene har eneboliger som i henhold til
kulturminneregistreringen, gjennomført for Ringerike kommune i 2002, anses å ha høy verneverdi.
De to andr e anses å ha middels verneverdi. Bygningene innenfor ”Eikliveien” er oppført i perioden
1900 - 1925. Området har bevart en sammensatt bebyggelse med elementer av sveitserstil. Bydelen
vokste frem på starten av 1900 - tallet da treforedling igjen ble byens st ore næring. Hønefoss
Brug, samt bedrifter som kom i kjølvannet av denne industri, var med på å skape nye
arbeidsplasser. Det ble etter hvert behov for utvidelser av byen og dens boligområder. Totalt
sett skal byens innbyggertall, etter sigende, bli mer enn fordoblet i årene 1890 - 1930.

5.3.2 Sundet (2)
Eiendommen ved navn Sundet var helt frem til nyere tid, en stor bondegård med dyrkbar jord som
strakte seg over hele det nå tettbebygde arealet like øst for Kvernbergsund bru. Området ved
Storelva som her omtales som Sundet er sammensatt av eiendommer hvorpå 3 bygninger er plassert.
Samtlige av disse er avsatt med høy verneverdi, foreslått regulert som spesialområde – bevaring, i
henhold til kulturminneregistr eringen til Jo. Sellæg fra 2002. Miljøet på gårdstunet har i følge
registreringen høy historisk verdi. Hovedhuset fremstår i dag i sveitserstil, men skjuler et eldre hus,
trolig bygget før 1700 - tallet. Låven er trolig oppført tredje kvartal av 1800, og sta bbur er fra første
kvartal 1800.

5.3.3 Løkka (3)
Området er bygd ut siste kvartal av 1800 - tallet og første halvdel av 1900 - tallet. Området består av et
spekter av stilarter. Vi finner likevel et område med klart preg av stilarten som regjerte i perioden
1875 - 18 99; Jugend. Øvrige stilarter som er representert i området er 1920 - års klassisisme, sveitserstil
og funksjonalisme. Området bærer likevel preg av helhetlig.
Løkka kan sies å gjenspeile hovedtrekket i det nye byplankartet som lå klart i 1899. Området har et
rektangulært gateplan med innslag av brede gater som tilfredsstilte kravene til god tilgang på sol, lys
og luft.

5.3.4 Kong Rings gate/Sibberns gate (4)
Mellom Søndre park, Hønefoss kirkegård og Kongens gate befinner det seg et område med en
samlet bebyggelse oppført i ulike stilepoker, av ulik art. Vi finner bl.a. sveitserstil, myk - funkis,
funksjonalisme m.fl. Dets plassering i bybildet anses å representere et spekter av bebyggelse, det
viser en by i ekspansjon gjennom ulike decennium seint 1800 - tall og gjenn om 1900 - tallet.

5.3.5 Hofgaards gate (5)
Dette utvalgte miljø i Hofgaards gate består av tre eiendommer, hvorav bebyggelsen
representerer bebyggelse fra tre forskjellige tidsepoker, og stilarter. Den eldste
bebyggelsen som er representert er fra første del av 1 800 - tallet med empirestil. Videre er det
bebyggelse fra første del av 1900 - tallet inspirert av jugendstil. I tillegg kommer en spesiell
villa oppført rundt 1960 i myk - funkis. Navnet på gaten stammer fra et navn som ble båret av
en sentral person i sagbruks virksomheten i Hønefoss omkring 1750.

5.3.6 Storgata/Søndre Torg/Stabells gate/Øya ( 6 )
Som følge av vekst i treforedlingsnæringen, med påfølgende økonomiske oppgangstider i byen i
1860/1870 – årene, ble sørsi den av byen satt i et annet lys, me d dette økte bebyggelsen. Fra omkring
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1850 – 1890 ble det bl.a. planlagt og reist en rekke store bygårder langs Stabells gate og i området
rundt Søndre torv. Deler av det valgte området, Stabells gate/Øya, har flere bygninger i jugendstil av
svært høy kva litet. D isse er bl.a. Hønefoss b rug sine moderniserte fasader med barokkpreget
jugendgavler, gjennomført i 1909 - 1910, Stabells gate 10 som regnes som en lokal forløper for
jugendstil, oppført i 1896 samt Grand Hotell i Stabells gate 8, oppført i 1913. Selv om Nord re Torv var
en sentral handels - og møteplass for byen etter at bystatusen ble statuert, fikk likevel sørsiden av
byen, med Storgata/Søndre Torg/Stabells gate/Øya, en viktig posisjon videre. Søndre Torg ble
opparbeidet og omkranset av forretningsgårder. Vid ere ble det satt fokus på å oppføre bebyggelse
som kunne serve utvikling av Hønefoss som en riktig by. Lokaler for forretninger, verksteder, industri -
og offentlige by gninger ble etter hvert oppført og en stor andel av Hønefoss sin utvikling fra
industrist ed til håndverks - og handelsby ble etablert rundt Storgata/Søndre Torg/Stabells gate/Øya.

Området består av fle re murgårder i jugendstil. D et finnes også bygg i 1920 - års klassisisme,
funksjonalisme og innslag av historisme. Et flertall av bygningene er by gget i perioden fra 1850 til
1949, men også nyere bygg finnes i området. Gateløpet er trolig fra 1800 - tallet. Området er registrert
i NB! - registeret fordi gateløpet er bevart fra før den regulerte byen ble anlagt og fordi det er flere
store bygårder i juge ndstil med høy grad av autentisitet og høy kunstnerisk og arkitektonisk verdi.

5.3.7 Helgesbråten (7)
Helgesbråten ble innlemmet i Hønefoss i 1899, da byens areal ble utvidet ved at en la til et 200 -
metersbelte rundt den gamle bygrensen. s. 42 ”Hus i Hønefoss ”. Det foreligger nå en relativt ny
reguleringsplan for området Helgesbråten, endelig vedtatt 26.09.02. Denne planen har avsatt et
område med rundt 30 eiendommer som spesialområde for bevaring av bygninger, med den hensikt å
bevare områdets kulturhistorisk e, arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med
omkringliggende miljø. En stor andel av bebyggelsen på Helgesbråten er oppført i tidsrommet 1900 -
1925, men bebyggelse fra 1925 og fremover mot slutten av 1900 er også godt representert. Dermed
anse s området å være et galleri for bebyggelse fra det 20. århundre. Med dette er mange stilarter
representert i området. Mye av bebyggelsen er svært autentisk og med store tomter.



Byggestilene som er representert er funksjonalisme, myk - funkis, dragestil, 192 0 - års klassisisme,
sveitserstil, romantisk rokokko/barokk/klassisisme og art noveau/jugend. I tillegg til disse er flere av
husene av ubestemmelig stilart.

5.3.8 Nordsi d a/Blyberghaugen (8 )
Nordre Torv med tilliggende bygningsmasse, som strekker seg opp til Blyberghaugen, forteller en
viktig del av Hønefoss sin historie. Nordre Torv var det opprinnelige bytorv et i Hønefoss. Torvet har
godt bevarte historiske bygninger o g er et veldefinert uterom. Nordre Torv, med bebyggelse langs
gater som slutter seg til torvet, representerer ett av to områder i Hønefoss der det er størst tetthet
av bygninger oppført med innslag av sveitserstil. Parkområdet Nordre Park ned mot fossen og
munning av denne, ble anla gt etter at den siste bybrannen hadde herjet den opprinnelige
trehusbebyggelsen på stedet. I parken finner en fortsatt rester av muren til Brennerigården, som ble
revet i 1934.

Deler av den i dag eksisterende Blyberghaugen ble navngitt etter Peter Blyberg , mølle - e ier. Området
ble opprinnelig bebygd og bebodd av sagbruksarbeidere som slo seg ned i byen da arbeidsplasser ble
opprettet i samband med veldrevne sagbruk. I dette området var byens eldste, uregulerte
bebyggelse etablert på slutten av 1700 - tallet. Den vanlige bebyggelsen var lave tømmerhus. I 1865
skal det ha vært rundt 25 hus i området.

Området innlemmer også Riddergården som er en komplett løkkegård med våningshus, fjøs, stall,
låve, stabbur og utedo. De første bygningene antas å væ re bygget omkr ing 1730. Bygninge ne i tunet
ble fred et i 1923.

Hoveddelen av bygningene som i dag befinner seg i området er oppført i perioden 1800 - 1899. Det er
også noen hus som er oppført i siste halvdel av 1900 - tallet. I området er det flere gårder i sv eitserstil,
sam t noe myk - funkis og fu n ksjonalisme stil.

5.3.9 Vesterntangen (9)
Området som er valgt avsatt på Vesterntangen representerer en relativt homogen og autentisk
bygningsmasse, fra forrige århundre. En del av bebyggelsen innenfor det utvalgte området
representerer ju gendinspirert stilart. Den katolske kirken og det som tidligere var det katolske
sykehus, som i dag befinner seg like ved Overmannsundbroa, forteller noe om de levninger av
virksomhet den katolske kirke bedrev fra 1935.

5.3.10 Holtangen (10)
Området Holtangen er et svært viktig og bevaringsverdig område. Områdets gatestruktur, som i stor
grad representerer byplanlegger Bergs skjematiske rutenett, gir Holtangen et spesielt kategorisk
preg. Ved inngangen til 1900 - tallet var sentrumsområdene på hver side av elva beby gd. Holtangen
var ett av de områdene som var i ekspansjon. Bebyggelsen på Holtangen er også av en særegen art.
Vi har valgt å avgrense området ved de eiendommer som ble oppført mellom 1900 - 1925, med noen
avvik. Bebyggelsen som er innenfor det avgrensede om råde er i stor grad bebyggelse som anses å ha
høy eller middels verneverdi i henhold til kulturminneregistreringen gjennomført i 2002. En relativ
stor andel av boligbebyggelsen er oppført i sveitserstil. Dette området er ett av to områder i byen der
tetthe ten av denne byggestilen er best bevart.
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De vanligste stilartene i området er sveitserstil, drakestil og jugend - inspirert. Området framstår som
et helhetlig miljø med bolighus og gater. Husene er bygget i perioden fra 1875 til slutten av 1900 -
tallet.

5.3.11 Foll umåsen (11 )
Området ble etablert i årene mellom 1925 og fram til 1975, bebyggelsen er i hovedsak fra tiden
omkring 1950. Bygningene ble oppført og tiltenkt arbeiderne på fabrikken på Follum. Follumåsen
representerer et viktig ledd av nasjonal og reg ional industrihistorie, som illustrerer boforhold for de
som var knyttet til Follum fabrikkene . Området viser m.a. boforhold og hierarki hos de ansatte ved
fabrikkene. Flere av b ygningene er relativ autentiske og området som helhet er sådant lite endret.
Bebygge lsen er omkranset av mye grønt og store tomter.

6 U tvalgte hensynssoner
I denne temautredningen er det gjort et utvalg blant de 11 viktig st e kulturhistoriske områdene i
Hønefoss ; Det er 5 områder som nå forslås tatt med i kommune planens arealdel (2015 - 2030) med
båndlegging H ensynssone C ) . De fem prioriterte områdene er valgt på bakgrunn av vurderinger gjort i
Ringerike kommunes egen K ulturminneregistrering fra 2002 , Riksantikvarens database for kulturmiljø
med nasjonal ve rdi; NB! - registeret og Buskerud f ylkeskommunes forslag til viktige kulturmiljøer i
Buskerud gjennom Regional plan for kulturminnevern i Buskerud .

Innenfor to av de utvalgte hensynssonene ligger det fredete anlegg som har en eg en båndlegging
med hensynssone D ) . Til disse anleggene gjelder særskilte bestemmelser.

De fem valgte områdene er:

1. Jugendgårdene rett sør for Hønefoss bru, Øya , d eler av Arnemannsveien,
Stabells gate , Flattumsgate, Storgata og deler av Søndre torv ( Område nr. 6 )

Begrunnelse:
Området er en sentral del av Hønefoss sentrum med høy verneverdi. Historien strekker seg
tilbake til byens første år. Gateløpet viser tydelig at det har kommet til før den regulerte
byen ble anlagt, mens bebyggelsen i hovedsak er nyere. Bygningene viser variasjon innenfor
stilperioden som råde t siste kvartal 1800 frem til første kvartal på 1900; jugend, historisme
og noe klassisme , men også bebyggelse av nyere dato.
Her er flere store bygårder i jugendstil med en høy grad av autentisitet og høy arkitektonisk
og kunstnerisk verdi. De nybarokke jugend gavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi er
blitt et symbol for Hønefoss. Industrietableringen og byen som handelsknutepunkt kommer
tydelig frem i denne delen av Hønefoss og er en del av vår viktige historie som må
synliggjøres.Kilde: NB! Re gisteret

Innenfor denne hensynssonen ligger det fredete anl egget Fengselet på gnr. 318/68. Her
gjelder bestemmelser for Hensynssone D) .

2. Nordsida og Blyberghaugen ( Område nr. 8 )

Begrunnelse:



Nordre torv er byens eldste torv. Nordre Torv er i dag regulert til område av antikvarisk
kulturell verdi. Området har et autentisk uttrykk med bebyggelse fra siste halvdel 1800 - tallet.
Bydelen representerer sveitserstilens uttrykk, med iblandet historisme, jugend og myk -
funkis. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebygg elsen på Blyberghaugen, men det lille
arbeidersamfunnet, som representerer en annen side av Hønefoss enn det bevarte
ve lstående bebygde miljø, er verdt å minnes.

Innenfor denne hensynssonen ligger det fredete anlegget Riddergården på gnr. 31 7/146. Her
gjelder bestemmelser for Hensynssone D) .

3. Follumåsen ( Område nr. 11 )

Begrunnelse:
Området består av boliger som opprinnelig tilhørte Follum fabrikker. Området ble i hovedsak
bygd ut i årene 1947 til ca. 1952 . Follumåsen er eksempel på byggefelt med etterkrigs
byggmesterfunkis. Området har i dag et helhetlig preg og stor grad av autentisitet i
eksteriørene. Som bymiljø er området på Follumåsen en viktig dokumentasjon av
boligbygging som fulgte med industriutvikling i Høne foss rett etter andre verdenskrig.
Området føyes inn i Hønefoss si n historie som viktig industriby i nasjonal sammenheng, og er
av nasjonal verdi.Kilde: NB! Registeret

4. Løkka ( Område nr. 3 )

Begrunnelse:
Området er et helhetlig villaområde, fullstendig uten nyere boliger eller andre bygningstyper.
Mange bygninger har en høy grad av autentisitet. De fleste bygningsmessige endringer
består i utskifting av bygningsdeler, delvis til kopier. Tilbygg og påbygg f ra seinere tid er det
svært få eksempler på. Den store andelen av arkitekttegna boliger er interessant og øker
vurderingen av området som nasjonal interesse. Området er typisk for boligstrøk i byer og
større tettsteder, men skiller seg noe ut ved den store utstrekningen. Arealet som er
beskrevet her er en del av en større helhet.Kilde: NB! Registeret

5. Helgesbråten ( Område nr. 7)

Begrunnelse:
Bebyggelsen på Helgesbråten spenner over et halvt hundre års boligbygging og anses dermed
å være et galleri for beby ggelse fra det 20. århundre . Byggestilene som er representert er
funksjonalisme, myk - funkis, dragestil, 1920 - års klassisisme, sveitserstil, romantisk
rokokko/barokk/klassisisme og art noveau/jugend. I tillegg til disse er flere av husene av
ubestemmelig st ilart. Område har stor autentisitet og de fleste bygningsmessige endringer
består i utskifting av bygningsdeler.

Det foreligger nå en relativt ny reguleringsplan for området Helgesbråten, endelig vedtatt
26.09.02. Denne planen har avsatt et område med rund t 30 eiendommer som spesialområde
for bevaring av bygninger, med den hensikt å bevare områdets kulturhistoriske,
arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med omkringliggende miljø.
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6.1 Kommunens myndighet og mulighet for å påvirke bevaring av kulturminner og
kulturmiljø / Plangrunnlag

Følgende lover er gjeldende for forvaltningen av våre kulturminne r :

1. LOV 1978 - 06 - 09 nr 50: Lov om kulturminne r
2. LOV 2007 - 06 - 29 nr 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd

(kulturlova)
3. LOV 2008 - 06 - 27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehand ling (plan - og bygningsloven)

6.1.1 Kulturminneloven
Kulturminneloven (Lov av 9. juni 1978 nr. 50 lov om kulturminner) har til formål å verne kulturminner
og kulturmiljøer både som del av vår kulturarv o g som ledd i en helhetlig miljø - og ressursforvaltning.
Kulturminneloven skal sikre varig vern av et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer.

Loven gir et forbud mot inngrep i fredete kulturminner, men åpner samtidig opp for at det kan gis
disp ensasjon i enkelte tilfeller.

En fredning har ikke til hensikt å hindre bruk av kulturminnene. Det kan gis dispensasjon fra
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke reduserer verneverdien vesentlig eller går på tvers av
fredningsformålet.

Det er rom for at kommunen foreslår fredning av objekter etter kulturminneloven, men kommunen
har ikke myndighet til å fastsette fredning. Riksantikvaren er oftest fredningsmyndighet etter
kulturminneloven.

6.1.2 Kulturlova
Kulturlova (Lov av 29. juni 2007 ) har som formål å f astsette offentlig styresmakter ansvar for å legge
til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i
kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal sørge for :
- at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår,
- å fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og legge til rette for deltakelse i

kulturaktiviteter,
- at personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om ordninger med

økono misk støtte og om andre virkemiddel og tiltak.

6.1.3 Plan - og bygningsloven
P lan - og bygningsloven har tre virkemidler som kan nyttes for å ivareta hensynet til kulturminner og
kulturmiljøer , se nærmere beskrivelse under :

- Generelle bestemmelser i kommuneplan
- Hensynssoner i kommuneplan
- Bestemmelser i reguleringsplan

Bestemmelser til arealbruksformål i spesielt angitte områder i kommuneplan/kommunedelplan
Bevaring av verneverdig bebyggelse kan fastsettes gjennom plan - og bygningsloven ved bruk av



generelle beste mmelser. I utgangspunktet gjelder generelle bestemmelser i kommuneplanen hele
kommuneplanens virkeområde. Det kan imidlertid gis generelle bestemmelser for nærmere angitte
områder. Bestemmelsene som gis er juridisk bindende.

Pbl § 11 - 9 pkt. 7 Generelle bes temmelser til kommuneplanens
arealdel. «Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til
kommuneplanens arealdel om: hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet
kulturmiljø.»

Hensynssoner med retningslinjer i kommuneplan /kommunedelplan.
Bevaring av verneverdig bebyggelse kan fastsettes gjennom plan - og bygningsloven ved bruk av
hensynssone i kommuneplan/kommunedelplan. Ved bruk av hensynssoner for vern av kulturminner,
er det ikke mulig å gi juridisk bindende bestemmelse r. Det er mulig å gi retningslinjer som skal
vektlegges av myndighetene ved avgjørelse av saker, men retningslinjene har ikke juridisk bindende
virkning på samme måte som bestemmelser.

Pbl § 11 - 8 Hensynssoner. «(…) Det kan fastsettes følgende hensynssoner: c) Sone
med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap
eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, men angivelse av interesse (…).»

Pbl § 11 - 8 d ) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven e ller andre lover,
eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet.

Bestemmelser i reguleringsplan
Bevaring gjennom plan - og bygningsloven ved bruk av bestemmelser i reguleringsplan. Egne
bestemmelser kan settes for ulike formålsfelt i reguleringsplanen. På denne måten kan eksisterende
bygningsmiljø bevares på den måten kommunen ønsker det.

Pbl § 12 - 7 pkt. 6 Bestemmelser i reguleringsplan. «I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning
gid bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende forhold: bestemmelser for å sikre
verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunde r vern av fasade, materialbruk
og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur»

6.2 Egnet metode for bevaring av kulturmiljøer i Hønefoss

Etter en helhetsvurdering anser Ringerike kommune at det er hensiktsmessig å ta inn de fem
foreslåtte hensynss onene i ny arealdel av kommuneplan, dette for å sikre en god forvaltning av de
utvalgte kulturmiljøene. Ringerike kommune viderefører gjeldende praksis, da de utvalgte
hensynssonene allerede er registrert og forankret som viktige områder enten på lokalt, r egionalt eller
nasjonalt nivå .

Hensynssone er ikke ment å ha direkte rettsvirkning, men i stedet bidra til en klargjøring av hvilke
hensyn det er vikt ig å ivareta i et område, enten i den videre planleggingen eller ved enkeltsøknader.
H ensynssone C) tillegges retningslinjer , mens hensynssone D) har tilhørende bestemmelser . Det er
en målsetting å bevisst gjøre og øke kunnskapsgrunnlaget til alle aktuelle aktører i utviklingen av
Hønefoss by, som igjen gir ringvirkninger for kulturmiljøene.

Ringerike kom mune ønsker å sette stort fokus på kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen. Det
finnes en rekke nasjonale og internasjonale studier som slår fast de mange positive ringvirkninger
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som kommer ved vern og ny bruk av kulturminner, verdier som kommer flere enn eier til gode. En
rapport fra Nostra fra 2015 sammenstiller flere forskningsarbeider fra ulike europeiske land som ser
på kulturarv som samfunnsressurs, nevner noen resultater her:

Kulturarv representerer en viktig kilde til kreativitet og innovasjon, som genererer nye ideer
og løsninger.

Kulturarv gir ofte god avkastning på investeringer og bidrar til skatteinntekter.

Kulturarv er en katalysator for bærekraftig restaurering av kulturminner.

Kulturarv er en del av Europas svar på klimautfordringene.

Kul turarv bidrar til livskvalitet.
Kult urarv bidrar til å bygge sosial kapital og bidrar til å bygge sosial kontinuitet.

Kulturarv skaper jobber, både til vedlikehold og turisme .

Videre siterer vi fra NIBR - rapport 2016:7:

Generelt er det også en utbredt oppf atning der en har transformert kulturarv over til ny bruk, at den
signatur kulturarven gir, den spenningen og tilhørigheten, representerer en stor ressurs både for
kommunen, men ikke minst også for de private aktørene som har utviklet sin virksomhet i et
k ulturhistorisk miljø.

6.3 Innspill til Kommuneplan ens arealdel

Områder klassifisert som hensynssone C) H570 og D) H730 med henholdsvis tilhørende retningslinjer
og bestemmelser, skal legges inn i kommuneplanens arealdel og må tas hensyn til i byggesaker og
plansaker. Områdene fastsettes som soner med angitte særlige hensyn Bevaring kulturmiljø H570 og
Båndlegging etter lov om kulturminner H730, PBL § 12 - 6 Hensynssone.

For områder med gyldige reguleringsplaner som har som intensjon å ivareta eksisterende
kulturmiljøer, vil en hensynssone med tilhørende retningslinjer og bestemmelser i kommuneplanen
bli en formalitet. For de øvrige områdene vil en hensynssone bidra til at områdene be varer sitt
karakteristiske preg. Hensynsso nene skal ikke hindre utvikling, men bidra til at endringer skjer i tråd
med bevaringsteoriens prinsipper.

For områder som innlemmes i hensynssoner vil det på nåværende tidspunkt ikke gjøres endringer i
gjeldende reguleringsplaner. Det vil heller ikke pro duseres nye reguleringsplaner for de områdene
som ikke omfattes av en reguleringsplan med bestemmelser etter pbl § 12 - 7 pkt 6. For å unngå at
kommuneplanen blir for detaljert vil det ikke knyttes bestemmelser til enkeltområder.

Til Kommuneplanen tillegges følgende soner med angitte særlige hensyn C) :

1. Jugendgårdene sør for Hønefoss bru, Øya, deler av Arnemannsveien, Stabells gate,
Flattumsgate, Storgata og deler av Søndre torv . «Fengselet» ligger innenfor område med
båndlegging hensynssone D)

2. Nordsia og Blyb erghaugen, «Riddergården» ligger innenfor område med båndlegging
henynssone D)

3. Follumåsen
4. Løkka
5. Helgesbråten



R etningslinjer for Hensynssone C) for bevaring av kulturmiljø (H570) :

1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner skal bevar es. Kulturmiljøenes særpreg og identitet skal sikres.

2. Parker, friareal, hager, alleer og verdifulle trær skal i størst mulig grad bevares.

3. Bygninger oppført med svært høy eller høy verneverdi i kommunens kulturminneregister skal
ikke rives med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt omfang at bygningen må
regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk
sakkyndig skal legges ved rivesøknad. Tilstandsan alysen skal tydelig vise omfanget av
skadene ved tekst og bilder. Det skal også redegjøres for hvilke tiltak som må gjøres for å
sette bygget i stand. Forslag til nytt bygg skal også foreligge ved søknad om rivning. Ved
rivning av verneverdig bygning kan k ommunen sette krav til at bygningen dokumenteres ved
oppmåling og grundig beskrivelse av konstruksjon, rom inndeling og overflater. Beskrivelsen
skal utarbeides av antikvarisk sakkyndig.

4. Ved søknadsbehandling av fradeling og/eller nybygg skal kvartalsstruk tur,
bebyggelsesstruktur, gateløp, høyder og volum vektlegges.

5. Ved behandling av endring av eksisterende verneverdige bygg, inklusive tilbygg og påbygg,
skal bygningers opprinnelige utforming og områdets karakter vektlegges slik at nye tiltak
tilpasses og underordner seg eksisterende bebyggelse og strøkets karakter.

6. 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:

Plassering av tiltake t i forhold til tilstøtende bebyggelse, g ateløp og
terrengforskjeller.

Byggehøyder i forho ld til eksisterende byggehøyder

Form, karakter, volumer og gateløp

Materialbruk, fargebr uk, detaljering
Fasadeuttrykk

Nær - og fjernvirkning

7. Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets miljø - 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 ver neverdige strukturen og bebyggelsen i området. Arkitektonisk uttrykk må
være tilpasset det verneve rd ige kul t urmi ljøet, men bør samti dig være tydelig på at det er en
ny bygning.

8. Verneverdige bygninger kan settes i stand etter antikvariske prinsipper. Origin ale 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 bygninge n eller deler av denne til en tidligere
fase i bygningens historie bør gjøres på dokumentert grunnlag.

9. Rivning, fasadeendring, tilbygg, påbygg, ombygninger eller andre tiltak som vil endre
verneverdige bygningers utseende, er søknadspliktige. Kommunen skal innhente uttalelse fra
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fylkeskommunen før det gis tillatelse til tiltak som berører bygninger og anlegg med svært
høy eller høy verneverdi i kommunens kulturminneregister. Nybygg innenfor hensynssone
skal også oversendes fylkeskommunen til uttalelse.

10. MEL DEPLIKT! Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete
kulturminner, må arbeide straks stanses og utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles,
jf. Kml § 8, 2. ledd.

Retningslinjene vil også kunne benyttes som retningsgivende for bygninger og kulturmiljøer av særs
viktig e genart og kulturhistorisk verdi utenfor hensynssonene .

B estemmelse for hensynssone D) Båndlegging etter lov om kulturminner (H730):

Byg ninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved vedtak etter Kulturminnelova skal
forvaltes i henhold til bestemmelsene i fredningsvedtaket og Kulturminnelova, i tillegg til
Plan - og bygningslova.

7 Fremtidig arbeid med kommunens kulturminner – årlige kartlegging er
Ringerike kommune har gjort et godt og omfattende arbeid med å registrere verneverdi bebyggelse i
sentrumsnære områder, men Ringerike er en langstrakt kommune med store variasjo ner i interesser,
påtrykk av vekst og prioriteringer. Ringerike er svært rik på spennende historie, både m aterielle og
immaterielle fra alle tidsaldre; fra Bronsealder og frem til nåtid blir et unikt mangfold representert.
Det anses dermed å være et stort behov for sikring av kulturminner, som for ettertiden er vil være en
investering for fremtiden som skal le gge grunnlag for næringsutvikling, turisme og vekst .

De t fremgår av saksframlegget som ligger til grunn for oppstart med temautredning kulturminner,
sak 83/13 (HMA) og 92/13 (FS) at Buskerud Fylkeskommune anbefaler Ringerike komme å starte opp
arbeider me d kommunedelplan for alle typer kulturminner; innspillet er kommet inn i samband med
høring av planprogram og planstrategi ved oppstart av kommuneplanarbeidet. I saksutredningen
konkluderes det med at det på nåværende tidspunkt vil være for omfattende og r essurskrevende å
starte opp med et slikt arbeid. Dermed utgår arbeid med kommunedelplan ved gjeldende revidering
av kommuneplan.

For å sikre at arbeidet med kulturminnevernet i Ringerike har en fremdri ft, bør arbeider med
kulturminner i kommunen helst sikres gjennom Planstrategi .

Buskerud fylkeskommune anbefaler Ringerike kommune å gå i gang med å utarbeide en langsiktig
plan for å få kartlagt ; nyere tids kulturminner – bygninger og anlegg , kulturlandskap, u t marksminner,
spor etter tidlig industri, ferdsels m inner , samt kontrollregistrering av automatisk fredete minner i
kommunen .

Kartleggingen bør ta for seg et tema årlig og resultatet av kartleggingen skal innarbeides ved neste
revidering av kommuneplan. Temakart vil da bli juridisk b ind ende . Eksempel på innhold i temakart
følger:

1. Kartfeste enkeltminner og kulturmiljøer i r andsonen til Hønefoss , og influensområder til
nye E16 og Ringeriksbanen .

Områdevern av helhetlige miljøer



 Sikre tilpassing av tilbygg, nybygg, påbygg til eksisterende helhet gjennom gode
veiledningstjenester og retningslinjer for hensynssoner

Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført både før og etter 1940
Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien
forringes nevneverdig

2. K artfeste enkeltminner og kulturmiljøer i nå p rioriterte tettstede ne i kommunen.

Områdevern av helhetlige miljøer

Sikre tilpassing av tilbygg, nybygg, påbygg til eksisterende helhet gjennom gode
veiledningstjenester og retningslinjer for hensynssoner

Sikre et utvalg av kulturminner/miljøer oppført både før og etter 1940

Imøtekomme tekniske og funksjonsmessige krav uten at kulturminneverdien
forringes nevneverdig

3. Kulturlandskap

Sikre verdifulle kulturlandskap
Aktiv bruk av lan d bruksvirkemidler for å ivareta kulturminner i jordbrukslandskap

Lage skjøtselsplaner for noen viktige kulturlandskap

Ivareta viktige historiske elementer og strukturer i utbyggingsområder

Stimulere til ny bruk for gamle bygninger i landbruket

Ta vare på jordbrukets kulturarv, mat - tra d isjoner og byggeskikk

4. Kartlegge utmarksminner, spor etter tidlig industri, ferdselsminner etc. (kulturminner
som ikke er arkeologiske kulturminner eller stående bygninger)

5. Kontrollregistrering av automatisk fredete kulturminner.

Parallelt med at dette arbeidet pågår er det viktig at kulturminner som befinner seg utenfor
sentrumsnære områder tas hensyns til ; alt fra arkeologiske kulturminner, unike gårdstun til
immaterielle kulturarv. Dette kan man arbeide med gjennom bevisstgjøring og kunnskapsformidlin g.

Hønefoss by har også svært mange registrert bygninger med verneverdi utenfor de nevnte
hensynssonene. Vi ser et fremtidig behov for også å kunne sette di sse bygningene på en verneliste og
på sikt gjennomføre en kontrollregistrering av Hønefoss sentrums kulturminneregister .

Det anses videre å være behov for å se automatisk fredede kulturminner og nyere tids kulturminner i
kommunen i sammenheng. Det er også behov for å ta bedre vare på vår immaterielle kulturarv.

7.1 Formidling
Formidling av kunnskap om kultu r og kulturminner har høy prioritet hos antikvariske myndigheter. I
stortingsmeldingen: ”Leve med kulturminner” står det at kulturminnekunnskapen skal styrkes:
”gjennom forbedret stedfestet informasjon om kulturminner og bidra til at kunnskap og opplevelse
knyttet til kulturminner og kulturmiljøer skal være tilgjengelig for alle. Musea har en viktig rolle her.”
(Stortingsmelding nr. 16 2004 - 2005 s. 15)
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Kommunen bør opprette en god dialog med de i Ringerike kommune som allerede jobber med
formidling . G runnei ere bør også få nødvendig informasjon for å kunne ivareta sine ansvarsområder,
spesielt innenfor de utvalgte hensynssonene . Ringerike kommune må bistå i god folkeopplysning og
øke bevisstheten og stoltheten hos de som eier og forvalter vår felles kulturarv .
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