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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  12.06.2017  

Tid:   14:00 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

14:00 – Oppmøte Tyristrand hyttefelt 

14:00 – 14:30 Befaring Tyristrand hyttefelt Gnr/bnr 255/21, 33 og 38. 

14:30 – retur til Rådhuset 

15:00 – 16:00  Pause/mat. 

16:00 – 16:30  Orientering v/ Ellen Grønlund  

16:30 – Ordinær saksliste. 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Arkivsaksnr.: 17/2372-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 12.06.2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  12/17 

Side 4 av 33   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/2372-2   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 12.06.2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 15/337-50   Arkiv: PLN 406  

 

2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas. 

 

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. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 

26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.  

 

 

 

 

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Kistefos-museet legges nå frem for 2. gangs behandling. Planområdet omfatter 

areal i to kommuner; Jevnaker og Ringerike. Planarbeidet har foregått i samarbeid mellom de to 

kommunene. Formelt behandler den enkelte kommune kun arealer innenfor egen 

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

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

(nasjonal arealdel ID). 

 

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

vedtatt detaljplan vil museet få et styringsverktøy som gir forutsigbar og effektiv saksbehandling av 

tiltak innenfor det areal som reguleres. Planen vil sikre at nødvendig hensyn tas gjennom 

båndlegging av faresoner for ras og skred, flom, samt høyspenningsanlegg. I tillegg vil områder 

med særlig hensyn for bevaring av kulturminner båndlegges og det vil stilles rekkefølgekrav for å 

sikre at det tas tilstrekkelig hensyn til myke trafikanter samt vern om elvemusling som befinner seg i 

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

kraftstasjonene. Dette området foreslås avsatt til kombinert formål, privat tjenesteyting 

/fornøyelsespark/energianlegg. Eiendommen til Kistefos-museet er utvidet vestover langs elva, 

disse områdene tillegges også det nye formålet, foruten energianlegg. De deler av planområdet som 

ligger på Ringerikssiden vil i ny plan i hovedsak reguleres til landbruksformål, kombinert formål, 

privat tjenesteyting /fornøyelsespark samt parkering. 

 

Tiltak innenfor planområdet skal ta hensyn til m.a. eksisterende natur- og kulturverdier, 

boligområde, landbruksareal samt vei- og jernbane. 

 

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

totalt 20 uttalelser, fire av disse inneholdt også innsigelsespunkter. Innsigelsene fra Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE), Fylkesmannen i Oppland og Statens vegvesen, region øst var 

rettet mot arealbruk i Jevnaker kommune, og er håndtert og løst av Jevnaker kommune. En var 

rettet mot Ringerike kommune, innsigelsen var sendt inn av Statens vegvesen, region sør og 

omhandlet arealbruk innenfor Statens vegvesen sine egen plan, 389 E16 Eggemoen - Olum. 

Uttalelser og innsigelse var i hovedsak rettet mot følgende temaer:   

 Mangler mht. sikkerhet og risikoreduserende tiltak knytta til ras, skred og flom.  

 Mangelfull ROS-analyse. Det er stilt krav om komplettering av ROS-analysen blant annet 

for tilstrekkelig vurderinger av risikoreduserende tiltak som gjelder flom- og skredfare. 

 Bedre sikring av elvemusling gjennom tydeligere bestemmelser og konkrete krav knyttet til 

anleggsarbeid ved elv og elvebredde. 

 Innstramming av krav om geoteknisk undersøkelser ved tiltak. 

 Sikring av allmenhetens tilgang til vassdragsmiljøet. 

 Sikkerhet og trygg ferdsel for de myke trafikanter. 

 Tydeligere bestemmelser vedrørende bevaring av kulturmiljø og båndlegging av 

kulturminner 

 M.fl. 

 

 

Det endelige planforslaget er vurdert etter uttalelser som er kommet og justeringer som er 

foretatt, samt sett opp mot kommunens overordna strategier og planer. Rådmann er positiv til 

regulering av museumsområde og mener det er viktig å få et styringsverktøy som gir forutsigbar 

saksbehandling av tiltak innenfor det areal som reguleres. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

I Jevnaker kommune er planområdets arealer i stor grad bebygd. Bebyggelsen rommer bl.a. 

galleribygg, museumsbygg, administrasjonsbygning samt to kraftstasjoner. Nedre del av Samsmoen 

boligområde er også tatt med i planforslaget fordi Kistefos Træsliperi A/S eier arealene omkring 

boligtomtene og deler av Samsmoveien.  

 

Planområdets arealer i Ringerike kommune er i hovedsak i dag benyttet til beiteområde, samt noe 

dyrkbart areal. Beiteområdet 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 kulturminner i 

området. Område som berøres av planforslaget er naturmark, naturlik mark og naturbeite. Hensynet 

til kulturlandskapet skal sikres gjennom plan.  
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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.  

 

Ytterligere beskrivelse av dagens situasjon fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se 

også saksframlegg til 1. gangs behandling, se vedlegg. 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling, og består av:  

 Plankart, datert 22.05.17 

 Reguleringsbestemmelser, datert 22.05.17  

 Planbeskrivelse, datert 22.05.17 

 ROS-analyse, datert 04.05.17 

 

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 Randselva (H320_1-9) 

 Fare forbundet med etablering av tiltak under høyspentanlegg (H370_1) 

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

samt område med automatisk fredet kulturminne (H570_1-2 og H730_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) 

 

Som følge av innsigelse fra Statens vegvesen, Region sør, er plankartet endret ved at det er lagt en 

sone for videreføring for den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – 

Olum, vedtatt 26.03.2015. Dermed er dette området ikke en juridisk del av planen, foruten 

parkeringsareal SPA1, SGS1-2 og STJ1. Reguleringsbestemmelsene § 3.11.1 for 406 

detaljregulering Kistefos fastsetter at SPA1 kun vil benyttes til parkering i perioden fra april til 

oktober. 

 

Plan 388 som det henvises til fra SVV består av flere deler, da den brytes opp av et areal i Jevnaker 

kommune. Dette medfører at den delen av planen som overlapper med plan 406 har nasjonal plan-

ID 0605_389. Det er denne betegnelsen som brukes i det videre her. 

 

Planområdet 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 vil legge til rette for videreutvikling av museumsområdet innenfor egnede rammer, 

både på land og i tilknytning til elv og elvebredd. 

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. 

 

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

saksframlegg til 1. gangs behandling, som vedlagt. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.01.17 – 15.03.17. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt 20 uttalelser, noen av uttalelsene kom inn etter gitt frist, disse er også 
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ivaretatt som høringsinnspill. Uttalelsene følger som vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert av forslagstiller og rådmann i vedlegg 7.  

 

Innsigelser 

Det er kommet inn flere innsigelser til planen, tre av disse er rettet mot arealbruk i Jevnaker 

kommune og er håndtert og løst av Jevnaker kommune. Innsigelsene fra Norges vassdrags- og 

energidirektorat og Fylkesmannen i Oppland er imøtekommet i plan, men formelt er ikke 

innsigelsen trukket; dette vil ettersendes. Innsigelsen fra Statens vegvesen, region øst ble trukket i 

brev 04.05.17. 

 

Innsigelsen rettet mot arealbruk på Ringerike kommunes side er fremmet av Statens vegvesen, 

Region sør, og trukket i brev datert 23.05.17. Innsigelsen var rettet mot boliger i SFS6 innenfor 

byggegrense for vei samt helårs parkering på SPA1. I tillegg ble det gitt planfaglige råd om å endre 

helning på Kistefosveiens nedre del, dersom veien skal benyttes vinterstid og trafikkeres av buss. 

 

Som følge av innsigelse er plankartet endret ved at det er lagt en sone for videreføring av den delen 

av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015.  

Videre vil det i reguleringsbestemmelsene § 3.11.1 for 406 detaljregulering Kistefos fastsettes at 

SPA1 kun vil benyttes til parkering i perioden fra april til oktober. Dette medfører at 

innsigelsespunkt angående byggegrense for boligen utgår, da innsigelsen i sin helhet er knyttet til 

areal hvor Statens vegvesen egen plan fortsatt skal gjelde. 

 

I planforslaget som lå ute til høring var det tatt høyde for at det måtte gjennomføres tiltak for å sikre 

at turbusser kan møtes på en sikker måte langs den nye adkomstvegen, Kistefossveien. Stiftelsen 

Kistefos-Museet har som følge av anbefalinger fra Statens vegvesen valgt å gå bort fra løsning med 

snuplass for busser på planlagt ny parkeringsplass i felt SPA1. Det skal ikke tilrettelegges for at 

busser skal benytte den omlagte Kistefossveien som adkomst til anlegget. 

 

Kistefosveien vil forbli privat og veien vil ikke benyttes vinterstid for Kistefos-museet, kun til privat 

bruk for grunneier. 

 

Nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene.  

 

Endringer etter 1.gangs behandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 

Endringer 

plan 

Endring i plan, som følge av innspill 

§ 1.2.3 Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 skal det gjennomføres en geoteknisk 

vurdering. 

 

§ 1.2.4 Ved tiltak i og ved Randelva skal det ikke gjennomføres inngrep som forringer den 

økologiske og kjemiske tilstanden til resipienten. 

 

§ 1.2.6 Gang- og sykkelvegforbindelser gjennom området skal holdes åpen for fri ferdsel. 

Oppføring av gjerder tillates kun dersom det er nødvendig som sikringstiltak. 

 

§ 2.3.2 Oppføring av sanitærbygg på maks BYA 160 m2 tillates i felt BKB1. 

 

§ 2.3.3 Tillatt bygningshøyde for sanitærbygg i felt BKB1 er maksimum 6m over 
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gjennomsnittlig planert terreng, og ikke høyrere enn mønehøyden på 

"Magasinet". 

 

§ 2.3.4 Bestemmelse for estetiske forhold er endret i tråd med Riksantikvarens anbefalinger. 

 

§ 2.4.1 Bestemmelse for estetiske forhold er endret i tråd med Riksantikvarens anbefalinger. 

 

§ 2.5.1 For felt BKB tillates oppføring av bru og galleribygg, bestemmelsen fastsetter maksimal 

bygningshøyde til 15 m over gjennomsnittlig planert terreng, og maksimal BYA settes til 

2 000 m2. 

 

Midlertidige konstruksjoner i elva tillates etablert og fjernet i perioden mellom 15. juni 

og 15. september. Støpearbeider skal ikke skje i direkte tilknytning til elva. 

 

§ 3.8.1 Maksimal bredde på interne gangveger settes til 3 meter. Vegen skal dimensjoneres slik 

at den er fremkommelig for brann- og utrykningskjøretøy. 

 

Det skal sikres avbøtende tiltak i anleggsperioden, knyttet til felt SGG2, gangvei. 

Registrering av elvemuslingsforekomst skal flyttes til egnet habitat identifisert av 

fagkyndig, og følges opp iht. oppfølgingsprogram. Dette er langt inn som 

rekkefølgekrav § 9.3. 

 

§ 3.11.1 Parkering i felt SPA1 vil kun være tillatt i perioden april til oktober. 

 

Ved etablering av parkering skal kjøresterkt rekkverk/autovern etableres langs 

jernbanen. Videre skal det etableres sikringstiltak i form av gjerde på minimum 1,8 m 

høyde langs jernbanen. 

 

§ 7.1.1 Det vil ilegges byggeforbud i sone H310_1-3. Inngrep tillates ikke med mindre det kan 

dokumenteres at tilstrekkelig sikringstiltak kan etableres. 

I faresonen gis det ikke adgang til andre tiltak enn etablering av gangveg/adkomst i felt 

SGG2. Adkomst SGG2 kan etableres som en fylling på utsiden av skråningsfoten og 

fyllingen skal erosjonssikres til over flomvannstand. Det tillates ikke tekniske inngrep 

eller fjerning av vegetasjon. 

 

§ 7.2.1 Hensynssone H320_1 omfatter område som er utsatt for flom. 

Det tillates ikke etablering av nye tiltak lavere enn flomsonenivå 128,5 moh. for felt 

BKB2 og 118,5 moh. for feltene BKBE1-2 og BKB1-BKB8 med mindre det utføres 

tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom i tråd med de til enhver gjeldenende teknisk 

forskrift. 

Etablering av tiltak inkludert, flomforebyggende tiltak innenfor hensynssonen, må ikke 

forårsake økt fare for negative effekter mht oppstuving, erosjon og flomfare. 

Brukryssingen med galleriet skal utformes og dimensjoneres slik at den kan ta unna for 

en 500-årsflom og ikke gi økt fare for flom og erosjon. 

 

§ 7.4.1.1 Bestemmelse tilhørende Hensynssone H570_1-3 er endret i tråd med Riksantikvarens 

anbefalinger. 

 

Bestemmelsene til hensynssonen gjelder ikke for kraftverkene med tilhørende damanlegg 

og tekniske installasjoner som ligger innenfor hensynssonen. Disse er unntatt krav i 

plan- og bygningsloven da de behandles etter eget lovverk som forvaltes av NVE.  
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§ 7.4.1.2 Bestemmelse sikrer det automatisk fredete kulturminne ID161206, etter anmodning fra 

Buskerud fylkeskommune. 

 

§ 9.1 Det stilles rekkefølgekrav om at det før det gis brukstillatelse til galleribygg i felt BKB8 

skal fortau langs Samsmoveien fra felt BKB1 frem til Blåklokkeveien være opparbeidet 

i henhold til godkjente tekniske planer. Det stilles også vilkår om håndtering av trafikk 

inntil fortau er opparbeidet. 

 

§ 9.2 Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeidet på gangveg SGG2, skal registrert 

elvemuslingsforekomst være flyttet til egnet habitat identifisert av fagkyndig. 

 

    

Detaljplan-

kart 

Felt BKB8 er justert. Dette har medført at riggområdet og adkomst er noe endret. 

 

Detaljplan-

kart 

Det er laget et tematisk kart for bevaring av kulturmiljø og båndlegging av 

kulturminner. Oversikten er også lagt inn i detaljplankartet, her fremgår hvilke bygg 

som skal bevares og bebyggelse som forutsettes fjernet. 

 

Detaljplan-

kart 

Det er lagt inn hensynsone d) H730 for automatisk fredet kulturminne, ID161206.  

Detaljplan-

kart 

Faresone flom H320_1-9 omfatter nå også vannflaten i planområdet.  

    

ROS-

analysen 

ROS-analysen er utbedret med konkrete risikoreduserende tiltak, basert på rapporter 

utarbeidet av Norconsult. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Konsekvensutredning 

Oppland fylkeskommune har i sin uttalelse påpekt kravet om konsekvensutredning og har anbefalt 

at dette gjennomføres. Når det gjelder behov for konsekvensutredning, var dette gjenstand for 

vurdering ved oppstart av planforslaget, behandlet politisk i Ringerike kommune mars 2015. 

Ringerike kommune gjorde da følgende vurdering:  

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

dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal behandles etter forskrift om 

konsekvensutredning. 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.» 

 

Tilsvarende vurderinger ble gjort ved oppstart i Jevnaker kommune. Kommunenes lokalkunnskap 

om hvordan Kistefos-museet tidligere har gått frem ved oppføring av diverse kunstinstallasjoner har 

gjort dem fortrolige med at Kistefos-museet er en ansvarlig aktør og ikke tar unødige sjanser. Dette 

har også medført at store deler av planområdet var utredet i forhold til både ras- og skredfare, og 

forekomster av elvemusling i forkant av planarbeidet. Videre er Randselva regulert, og regulanten 

har hele tiden sittet på svært gode flomdata som de har delt med forslagsstiller. 

 



  Sak 34/17 

 

 Side 11 av 33   

 

Slik planforslaget foreligger i dag, er det lite som skiller dette fra de utredningene som ville vært 

gjort ved en eventuell konsekvensutredning, med unntak av et planprogram og en skjematisk 

fremstilling og avveining av ulike problemstillinger. Alt i alt er det gjennomført tilstrekkelige 

utredninger og prosjekteringer parallelt med planprosessen knyttet til både adkomstvei langs elva og 

selve byggingen av galleribrua (felt BKB8). Totalt sett anser man derfor at de formale kravene er 

imøtekommet, om enn gjennom en litt annen prosess enn ved planprogram og konsekvensutredning.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i Detaljreguleringsplan 389 for E16 Eggemoen – Olum fra 

26.03.15 (se planbeskrivelse s 20). Planområdet er i denne reguleringsplanen i hovedsak regulert til 

veg og annen veggrunn, samt LNRF, bolig og trase for jernbane.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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. 

 

Kommuneplanens arealdel  

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

Kommuneplanen i Ringerike kommune er nå under revidering. Ved vedtatt plan vil arealformålet 

for området oppdateres i kommuneplan.  

I kommuneplanens bestemmelse § 4 er det byggeforbud i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag, 

med mindre annet er bestemt i vedtatt reguleringsplan. 

 

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 ble innsendt. 

 30.08.16 var planen oppe til diskusjon i Planforum i Oppland. 

 29.09.16 ble det avholdt temadag med informasjon og befaring for regionale myndigheter 

på museumsområdet. Dagen ble avrundet med en planfaglig diskusjon. 

 31.10.16 ble det avholdt et drøftingsmøte mellom representanter fra Statens vegvesen 

region øst og Jevnaker kommune. Løsninger for trafikkavvikling og trafikksikkerhet var 

tema. 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Formannskapet og Kommunestyret i Jevnaker 

kommune. Planen ble da vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Behandling 

var henholdsvis 06.12.16 og 15.12.16, sak 82/16 og 130/16. 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen samt 

Formannskapet i Ringerike kommune. Planen ble da vedtatt sendt på høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn. Behandling var henholdsvis 12.12.16 og 24.01.17, sak 100/16 og 1/17.  

 

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på ca. 7 dekar.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Generelt 

Planbeskrivelsen inneholder vurderinger av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte tiltak som følge 

av reguleringsbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser for miljø 

og samfunn. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS), datert 04.05.17 har identifisert 24 relevante hendelser, hvorav 

17 karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak (GRØNN KATEGORI), 4 karakteriseres 

av risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko (ORANGE KATEGORI) 

samt 2 hendelser som karakteriseres med uakseptabel risiko (RØD KATEGORI); tiltak må 

iverksettes for å redusere risiko. 

 

Den første av de to hendelse som anses å være i kategori rød, omhandler geotekniske ustabilitet i 

deler av planområdet. Fareområdet er vist på plankart og det er i plan fastsatt Hensynssone 

H310_1-3 for område som er utsatt for ras- og skredfare. Det er byggeforbud i sone H310_1-3. 

Inngrep tillates ikke med mindre det kan dokumenters at tilstrekkelige sikringstiltak kan etableres jf. 

krav til sikkerhet mot skred angitt i byggteknisk forskrift. 

Den andre av de to hendelse som anses å være av kategori rød, er forekomst av radon innenfor 

planområdet. Med dagens regelverk og kunnskap om byggetekniske tiltak som radonsperrer, 

ventilering mv. anses fare forbundet med radoneksponering i nybygg å være redusert. 

 

De fire hendelsene som er plassert i kategori orange, er følgende fare/avbøtende tiltak: 

Område utsatt for flom i elv – Ved prosjektering og etablering av bygg- og kunstinstallasjoner i 

eller ved Randselva må det tas hensyn til flomfare. Det er i reguleringsbestemmelsene angitt at det 

skal foretas vannlinjeberegninger og gjøres vurderinger med hensyn til fare for endringer i 

strømningsforhold og oppstuving. Det skal foreligge uttalelse fra fylkeskommune, fylkesmannen og 

Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Fare forbundet med høyspentanlegg – Ved prosjektering og etablering av bygg- og 

kunstinstallasjoner må det tas hensyn til høyspentanlegg, dette er også sikret i 

reguleringsbestemmelsene. Hensynssone H370_1 omfatter område for høyspentluftstrekk, med 
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sikringssone på 15m fra høyspentlinje. Tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, og andre tiltak 

som medfører terrenginngrep eller annen anleggsvirksomhet i faresonen, skal godkjennes av 

linjeeier. 

Brannberedskap – 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.  

Fare forbundet med regulerte vannmagasiner – Sikkerhetstiltak ved damanleggene er i første rekke 

knyttet opp mot driften av kraftverkene. Rammene 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.    

 

De øvrige forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget 

ivaretatt gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelsene. 

Rådmann mener at forholdene nevnt i ROS-analysen i tilstrekkeliggrad er ivaretar  

 

Innsigelser 

Vurdering av innsigelser i samband med høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlagt 

merknadsbehandling. Etter dialog, utredninger og justeringer i planforslaget er to av 

innsigelsene trukket. Forholdene som har dannet grunnlag for innsigelsen fra NVE og 

Fylkesmannen i Oppland er nå ivaretatt og avklaring fra NVE og Fylkesmannen i Oppland vil 

ettersendes.  

 

Innsigelsen rettet mot areal i Ringerike kommune er nå avklart og de planfaglige råd fra 

vegmyndigheten er imøtekommet. 

 

Rådmann kan dermed anbefaler kommunestyret å vedta reguleringsplanen. 

 

Samlet vurdering 

Det endelige planforslaget er vurdert etter uttalelser som er kommet og justeringer som er 

foretatt, samt vurdert det opp mot kommunens overordna strategier og planer. Rådmannen er 

positiv til regulering av museumsområde og mener det er viktig å få et styringsverktøy som gir 

forutsigbar saksbehandling av tiltak innenfor det areal som reguleres. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Detaljplankart, datert 22.05.17 

3. Reguleringsbestemmelser, datert 22.05.17 

4. Planbeskrivelse, datert 22.05.17 

5. ROS-analyse, datert 04.05.17 

6. Tematisk kartutsnitt Kulturmiljø, datert 22.05.17 

7. Oppsummering av høringsuttalelser og innsigelser, med kommentarer forslagstiller og rådmann 

8. Vurdering av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sine innspill 

9. Kartleggingsrapport, elvemusling, datert 22.11.16 

10.Høringsuttalelser 
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a. Fylkesmannen i Oppland, 01.03.17 

b. Fylkesmannen i Oppland, 15.03.17 

c. Fylkesmannen i Buskerud, 14.03.17 

d. Fylkesmannen i Buskerud, 15.03.17 

e. Oppland fylkeskommune, 13.03.17 

f. Oppland fylkeskommune, 22.03.17 

g. Buskerud fylkeskommune, 07.04.17 

h. Statens vegvesen, Region øst, 01.03.17 

i. Statens vegvesen, Region sør, 10.03.17 

j. Bane NOR, 02.03.17 

k. Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), 01.03.17 

l. Riksantikvaren, 13.03.17 

m. Riksantikvaren, 20.03.17 

n. Randsfjorden Tremasse og Papirfabrikk AS, 09.03.17 

o. Glitre Energi Nett AS, 07.03.17 

p. Brakar, 02.02.17 

q. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA), 07.03.17 

r. Telenor, 01.09.15 

s. Norsk maritimt museum, 17.03.17 

t. Mattilsynet, 14.03.17 

11. Brev fra Statens vegvesen, Region øst, Trekking av innsigelse, datert 04.05.17 

12. Brev fra Statens vegvesen, Region sør, Trekking av innsigelse, datert 23.05.17 

13. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

14. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

15. Planforslaget (kart) slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

16. Planforslaget (bestemmelser) slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Gjeldende reguleringsplan 389 Eggemoen - Olum 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/5535-18   Arkiv: L32  

 

Tildeling av adressenavn til vei fra Osloveien til ny barneskole på 

Benterud  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017 

35/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning opphever vedtaket i sak 124/13 om Benterudgata 

som adressenavn. 

 

Administrasjonen får i oppgave å innhente forslag til adressenavn på veien fra Osloveien til den 

nye barneskolen på Benterud. Rådmannen legger deretter frem for HMA et begrunnet forslag 

til adressenavn. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

  

 

Sammendrag 

I 2013 vedtok Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) at adressenavnet Benterudgata 

skulle forlenges til å gjelde planlagt ny veiforbindelse fra Benterudgata til Osloveien ved Hønefoss 

Videregående skole. Men i forbindelse med planen for utbygging av den nye barneskolen på 

Benterud har en gått bort fra en gjennomgående vei i området. Forutsetningen for HMA sitt vedtak i 

2013 ble dermed endret og HMA vedtok derfor i møte 06.02.2017, sak 7/17 at 

  

«…  Administrasjonen får i oppgave å innhente forslag til adressenavn på veien fra Osloveien til 

den nye barneskolen på Benterud. Rådmannen legger deretter frem for HMA et begrunnet forslag 

til adressenavn.». 

   

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger brukt eller planlagt brukt til 

boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet 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 
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fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele 

adressenavn.  

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

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

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke være 

knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne 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/Hvilket-navn-skal-veien-ha/ .  

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

gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 

I forbindelse med at det var prosjektert en ny vei fra Osloveien til nåværende Benterudgata ba 

kommunen i 2013 om forslag til adressenavn. 

 

Følgende forslag til adressenavn kom inn: 

Rådhusalleen foreslått av Åse Torill Torjul, Harald Hardrådes gate foreslått av Eikli Borettslag 

v/Erling Bogstad. Ønsket å forlenge denne veien slik at hele strekningen fra Osloveien fikk dette 

navnet. Eikliveien ble også foreslått av Eikli Borettslag v/Erling Bogstad, med begrunnelse i at 

veistubben fra Eikliveien til Osloveien fikk dette adressenavnet. Ole Western foreslo 

Brenterudveien eller Benterudgata. Benterudgata ble også foreslått av Olav Norheim.  

 

Etter vedtaket i sak 7/17 i HMA sendte kommunen ut brev til historielag og eiere i området og ba 

om forslag til adressenavn (16/5535-5). Brevet ble samtidig lagt ut på kommunens hjemmeside. 

  

Adresseparsellen det ble bedt om navneforslag for er vist med rødfarget strek i kartet. 
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Eikli borettslag v/Karsten Sørensen (16/5535-6 og 8) foreslår at en beholder Harald Hardrådes 

gate som adressenavn, og at skolen adresseres til Gigstads vei. Helene Skillebekk (16/5535-7) 

foreslår Kunnskapsveien, Sirkusalleen og Meandergata. Sirkusalleen etter såkalte «Sirkusplassen» 

på Benterud der den nye skolen skal bygges, og Meandergata etter Storelva som danner en 

meander rundt landområdet ved Benterud. Per Morten Haukeland (16/5535-9) foreslår som Karsten 

Sørensen at Harald Hardrådes gate forlenges, eller at en bruker Rådhusalleen slik foreslått av Åse 

Torill Torjul i 2013. Benterudskolevei foreslås av Hilde Marie Steinhovden (16/5535-10). Hege 

Kvernberg Dahl og Geir Dahl (16/5535-15) mener at Benterudpassasjen er et godt navn da den 

fører ned til Benterud som bør være en del av navnet. Per Erik Berge (16/5535-19) mener at en bør 

tildele adressenavn slik at det berører færrest mulig med hensyn til omadressering. Han mener 

derfor at veien bør tildeles navnet Harald Hardrådes gate, og fra der den møter Gigstads vei 

tildeles gatestumpen inn til nyskolen adressenavnet Åttegangen eller 8-gangen ettersom elevene 

trolig skal gå der i åttetida om morgenene.  

 

I prosessen så langt har Oppmålingsavdelingen forstått det slik at barneskolen ville få hovedatkomst 

fra den nye veien som er bygd fra Osloveien til skoletomten. Men i forbindelse med søknad om 

rammetillatelse for barneskolen (17/111-3) viser tegningene at atkomsten (sennepsgulfarget strek) 

vil bli fra Gigstads vei, og ikke fra veien som nå skal tildeles adressenavn (blåfarget strek).  

 

 
 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (16/5535-21) har uttalt seg til tre adressenavn på 

forespørsel fra Oppmålingsavdelingen. De har ingen merknader til skrivemåten av Kunnskapsveien, 
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men tilrår ikke bruken av navnet. De mener kommunen i stedet bør bruke et lokalt stedsnavn som 

grunnlag for adressenavnet. Til Meandergata har de ingen merknader, hverken til skrivemåte eller 

valg av navn. Når det gjelder Benterudpassasjen stiller de spørsmål om det er riktig å bruke ordet 

passasje i dette tilfellet, med begrunnelse i ordbokens forklaring av passasje som ‘gjennomfart, 

passering’.  

 

Rådmannen minner om at Benterudgata ikke kan brukes da det allerede er i bruk som adressenavn. 

Bruken av «-alle», som er en gate/vei med trær på begge sider, heller ikke er passende som 

adressenavn siden det ikke er noen alle her, og utelukker derfor etter Rådmannens mening 

Rådhusalleen og Sirkusalleen. Benterudveien er veldig likt Benterudgata og er heller ikke å 

anbefale. I skrivende stund vet en ikke hvilket navn som velges for skolen, og derfor anbefales heller 

ikke Benterudskolevei som adressenavn. I 2013 ble det allerede foreslått at adressenavnet Harald 

Hardrådes gate også kan gjelde for denne veien. Rådmannen er enig i at det kan være en løsning, 

men ønsker primært å tildele et nytt navn til veien. Velger en Harald Hardrådes gate vil denne veien 

få en «t-form» med lange vinger som gjør at adressenummertildelingen vil bli vanskelig å forstå, 

vanskeliggjør eventuell senere fortetting og er dermed ikke med på å etablere et logisk og 

lettoppfattelig adressesystem. Å etablere en stikkvei fra Eikliveien til Osloveien er heller ikke 

ønskelig i forhold til sistnevnte punkt om et logisk og lettoppfattelig adressesystem. Å definere en 

egen kort adresseparsell fra krysset med Gigstads vei og til nyskolen vil ha som konsekvens at en 

får en kort gatestump som kanskje ikke blir tildelt noen adresse i hele tatt.  

 

Av de navnene som gjenstår, Kunnskapsveien, Meandergata og Benterudpassasjen har 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene merknader til både Kunnskapsveien og 

Benterudpassasjen, men ingen for Meandergata. Selv om Stedsnavntjenesten ikke tilrår å bruke 

Kunnskapsveien som adressenavn vil likevel Rådmannen foreslå dette navnet. Veien starter ved 

Hønefoss videregående skole og ender ved barneskolen, to «kunnskapsbygg» for læring og 

utvikling. Navnet har riktignok ikke noen historisk tilknytning til Benterud, som et lokalt stedsnavn 

ville hatt, men det mener Rådmannen den eksisterende Benterudgata ivaretar. Som tidligere nevnt 

vil trolig hovedinngangen til den nye skolen få adresse til Gigstads vei siden atkomsten blir derifra, 

og ikke adresseparsellen som nå skal tildeles adressenavn.  

 

 

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. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Informasjon og høringer 

Alle grunneierne langs veien og Ringerike historielag har fått tilsendt brev der de er gitt 

muligheten til å komme med forslag til veinavn. Brevet ble også lagt ut på kommunens 

nettside.   

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 
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offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at veien bør tildeles et eget adressenavn. Av de foreslåtte navnene anbefaler 

Rådmannen Kunnskapsveien med begrunnelse i at det er et lettoppfattelig navn, veien går mellom 2 

skoler med en barnehage mellom, og markerer med sitt navn at det er en vei som er knyttet til 

kunnskapsinnhenting, læring og utvikling.  

 

På grunnlag av dokumentasjon og argumenter fremlagt i dette saksframlegget anbefaler rådmannen 

følgende vedtak: 

  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 Kunnskapsveien. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 17/173-3   Arkiv: GNR 255/21  

 

Dispensasjon Gnr/bnr 255/21,33 og 38 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017 

36/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke tilsidesettes 

i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon fra kommuneplanen 

§ 2.1 og § 5.  

3. Viderebehandling av saken, inkludert fremtidig søknad om tillatelse delegeres videre til 

rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

Utskrift sendes  

Øystein Forsberg, Vestbyveien 37 B, 0976 OSLO. 

Alf Gunnar Navrud, Vikersundveien 138, 3533 TYRISTRAND. 

Tor Eirik Frog, Gamle Ådalsvei 48, 3525 HALLINGBY. 

Interimstyret for Hollerudhaden veilag v/ Inger Hulbak, Hulbakvegen 230, 3502 HØNEFOSS. 

 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for å bygge veier i et hyttefelt på Tyristrand. Hyttefeltet omfattes 

av kommuneplanen og er et LNF-område (landbruk-, natur- og friluftsområde). 

 

Rådmannen anbefaler på tross av naboprotester at dispensasjonssøknaden godkjennes.   
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Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 11.01.2017 søknad om dispensasjon fra Interimstyret for 

Hollerudhagen veilag. Det søkes om dispensasjon for opparbeidelse av veier i hyttefeltet på 

Tyristrand.  

 

Det er i denne saken kun søkt om dispensasjon, og ikke tillatelse til å gjennomføre tiltaket. Det 

er ikke uvanlig at det søkes om dispensasjon før tillatelse. Det nevnes også at saken er blitt 

behandlet av jordskifteretten. Jordskifteretten konkluderte med at det foreligger tilstrekkelig 

veirett. Det vil ikke foretas en vurdering av de privatrettslige forholdene i saken.  

 

Det er i forbindelse med dispensasjonssøknaden registrert tre merknader fra gnr/bnr 255/62, 

255/32 og 255/65. 

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/32, Asta Johanne Forsberg og Øystein Forsberg: 

Grunneierne av gnr/bnr 255/32 viser i brev datert 01.01.2017, til at de ikke har behov for vei 

frem til hytten. Etter deres oppfatning er ikke kostnadene i samsvar med nytten av tiltaket. Det 

presiseres at opparbeidelse av en vei vil bli godt synlig fra fjorden og anses som et unødvendig 

inngrep i naturen.  

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/65, Tor Eirik Frog: 

Grunneier av eiendom gnr/bnr 255/65 viser i brev datert 03.01.2017 til at planlagt vei vil ligge 

tett inntil hytten deres og vil trolig ikke kunne utvides etter dagens veistandard.  

 

For det andre vises det til at sprengning av fjell for opparbeidelse av vei i et tett hyttefelt 

vurderes å være unødvendig.  

 

For det tredje vises det til at opparbeidelse av veier i hyttefeltet vil føre til økt trafikk samt 

støy, noe som vil forringe verdien av hyttene langs veiene. 

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/62, Alf Gunnar Navrud: 

Grunneier av gnr/bnr 255/62 viser i brev datert 30.12.2016 til at tiltaket vil endre hyttens 

plassering fra å ligge i en blindvei, til å få vei langs hytten med en snuplass. Opparbeidelse av 

vei vil i følge Navrud føre til økt trafikk samt støy.  

 

For det andre hevdes det at tiltaket vil ødelegge eiendom gnr/bnr 255/62 parkering, snuplass 

samt redusere eiendommens areal. Navrud viser hovedsakelig til at tiltaket vil føre til bruks- og 

verdiforringelse for deres eiendom. 

  

For det tredje vises det til at tiltaket vil være til ulempe for naturen, da opparbeidelse av vei vil 

medføre større terrenginngrep og sprengning av vesentlige fjellmasser. Det er også flere trær 

som må fjernes.  

 

 



  Sak 36/17 

 

 Side 22 av 33   

 

 

Kommentarer fra Interimstyret for Hollerudhagen veilag: 

Interimstyret for Hollerudhagen veilag v/ Inger Hulbak påpeker i brev datert 06.02.2017 at 

dagens parkeringsløsning ikke er hensiktsmessig. I dag foreligger det en felles parkering på 

eiendom gnr/bnr 255/21. Eier av gnr/bnr 255/21 presiserer at dagens løsning oppleves som 

liten og trang, de fleste hytteeiere ønsker trolig også å kunne parkere på egen tomt.  

 

Til merknad om naturinngrep anfører Interimstyret at det ikke er registrert noen truede 

naturtyper i området, jfr. www.nibio.no. Det er nødvendig å fjerne noen trær samt sprengning 

av fjellmasser for å gjennomføre tiltaket. Det presiseres imidlertid at arbeidene vil foregå 

forskriftsmessig og at opparbeidelse av vei vurderes som nødvendig og naturlig utvikling.  

 

Avslutningsvis påpeker Interimstyret at det ved opprettelse av hyttetomtene ble holdt av 

parseller/ arealer til fremtidig opparbeidelse av vei. Opparbeidelse av vei samt bruk av en 

fremtidig vei er derfor påregnelig utvikling i hyttefeltet.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området reguleres av kommuneplanen og er registrert som et LNF-område (landbruk-, natur- 

og friluftsområde), kommuneplanen § 2.1 og § 5 kommer til anvendelse. 

 

Det er ikke tillatt å gjennomføre byggetiltak eller anleggstiltak i slike områder, med mindre 

tiltaket er ledd i stedbunden næring. Det er i denne saken tale om opparbeidelse av vei til 

hytter, og det vurderes ikke å være et ledd i stedbunden næring. Det må søkes om dispensasjon 

fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. Plan- og bygningsloven § 19-2 

gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket.  § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for 

dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre at «fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering».  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om dispensasjon for opparbeidelse av veier i hyttefeltet på 

Tyristrand vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer til inntekt til kommunen. (Etter 

selvkostprinsippet).  

 
 
Behov for informasjon og høringer 

Privatrettslige spørsmål i saken er blitt behandlet av Jordskifteretten, herunder fastsettelse av 

eiendomsgrensene.  
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Rådmannen kan ikke se at spørsmål vedrørende om dispensasjon kan gis i denne saken utløser 

behov for innhenting av informasjon eller høringer. Rådmannen kan heller ikke se at saken 

utløser behov for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.  

 

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken vil berøre spørsmål av prinsipiell betydning, saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 

5 for opparbeidelse av vei.  

 

Saken vil danne presedens ved at det i tilsvarende saker vil kunne bli vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5 for opparbeidelse av vei.  

Området er avsatt til LNF-formål (landbruk, natur og friluft).  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2: 

Av plan- og bygningsloven § 19-2 følger det at to vilkår må være oppfylt før en 

dispensasjonssøknad kan godkjennes. For det første må hensynene bak bestemmelsen det gis 

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad. For det andre må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 

De generelle hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 er å fremme og legge til 

rette for friluftsinteresser. Av innsendte lengde- og tverrprofilene følger det at 

terrenginngrepene ikke er store, det er riktignok noe fjellmasse samt trær som må fjernes dette 

er imidlertid naturlige inngrep ved opparbeidelse av veier. Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil 

ha noen særlige negative konsekvenser for naturmiljøet.   

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 

5, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsene søker å ivareta.  

 

Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Fordelene med 

dispensasjon i denne saken er at hytteeierne får realisert veiretten fastslått av jordskifteretten.  

Ved vurderingen av om dispensasjon bør gis er det også lagt vekt på at det allerede ved 

oppdeling av hyttetomtene var avsatt parseller/ arealer for fremtidig opparbeidelse av veier. 

Ulempene naboene anfører i merknadene har således vært påregnelige. Det er etter rådmannens 

vurdering også tale om relative korte strekninger, et moment som også taler for å godkjenne 

dispensasjonen. Rådmannen kan videre ikke se at det er noen særlige ulemper ved å innvilge 

dispensasjon.  
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Rådmannens samlede vurdering er etter dette at fordelene med dispensasjon er klart større enn 

ulempene. Rådmannen finner dermed at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2.  

 

 

Vedlegg 

1. Kart, datert 27.06.2016 

2. Vedtak fattet av jordskifteretten  

3. Kopi av merknader, datert 30.12.2016 

4. Kopi av merknader, datert 01.01.2017 

4. Kopi av kommentarer, datert 06.02.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Arkivsaksnr.: 17/2174-1   Arkiv: Q14  

 

Hovedplan vei  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering. 

2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i 

framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet. 

3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov. 

4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år. 

5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Samlet lengde av kommunal vei, inklusiv gang/sykkelvei, i Ringerike er på 254 km. Av dette er 

227 km kjøreveg, herav 170 km med faste dekker, 57 km er grusveger. 

 

Det kommunale veinettet har blitt til over tid med opprinnelse i smale kjerreveier beregnet for 

fortidens belastninger, kjøretøybredder og hastigheter. 

Modernisering av veiene gjennom årene har skjedd i bredden og med kun marginale 

avrettingslag for å kunne legge faste dekker. Forsterkning av bærelaget under asfalten for å 

oppnå bæreevne har ikke blitt prioritert. 

 

Over en årrekke har det i årsrapportene blitt vist til at drifts- og vedlikeholdsutgiftene for 

kommunale veier i Ringerike ligger langt under gjennomsnittet i landets kommuner. I perioden 

2006-2016 er nivået 61,1 % i forhold til Kostragruppe 13.  

 

Det er også slik at det historisk ikke er skilt nøye på kostnader på kommunal vei og tjenester 

overfor andre formål. For eksempel er brøyting av skoleområder, bofellesskap, 

administrasjonsbygg og andre offentlige arealer ikke loggført og belastet formålsbyggene. 

Registreringen er nå forbedret og kvaliteten i tallgrunnlaget styrkes i framtiden. 
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Kommunens utfordring er at den er geografisk stor, med til dels spredt bosetting og dermed 

mange meter vei som skal driftes og vedlikeholdes. 

 

For å få oversikt over tilstanden, er det utarbeidet en statusrapport. «Hovedplan Vei» er en 

kommunalteknisk fagplan med fokus på det eksisterende veinettet.  

 

Hovedplanen er ikke noen utviklingsplan. Plan- og reguleringsmessige utfordringer er ikke 

omhandlet her. Rapporten inkluderer heller ikke ressursbehov, kostnader eller beskrivelser av 

andre utfordringer knyttet til utvidelser av det kommunale vegnettet, fremtidig 

befolkningsvekst og etablering av nye boligfelt, endret vegstandard, endret miljøprofil eller 

trafikksikkerhet. 

 

Hovedplan Vei har altså som mål å vise behovet for årlige drifts- og vedlikeholdsmidler. Der 

forfallet er så stort at total rehabilitering må til, er investeringsmidler til å fjerne oppstått forfall 

tatt inn i rapporten. 

 

Beskrivelse av saken 

Rapporten «Hovedplan vei» viser følgende årlige behov; 

 

For å drifte og vedlikeholde vegnettet slik at det ikke forfaller ytterligere er behov for kr. 12,3 

mill i årlige driftsmidler og kr. 8,6 mill i årlige vedlikeholdsmidler (vesentlig fornyelse av 

eksisterende vegdekker), tilsammen 20,9 mill eller kr. 82 380 pr kilometer vei.  

 

Rapporten beskriver et akkumulert forfall på kr. 129,6 mill. Det er finansiert og igangsatt 

utbedring på deler av dette behovet (bruer/veglys), slik at gjenværende behov er i størrelsen kr. 

98 mill. For å innhente forfallet over hhv. 8, 12 og 16 år er behovet for styrket vedlikehold  

kr. 12,5 mill, 8,2 mill og 6,15 mill. Alternativene med driftsmidler i tabellform; 

 

Fjerne etterslep på vedlikehold over 8-årsperiode 

Aktivitet Årlig Pr. km 
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kostnad 

Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier 12 300 000 54 200 

Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)   8 600 000 37 900 

Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard) 12 500 000 55 100 

Driftsbehov årlig i perioden 33 400 000 147 200 

 

Fjerne etterslep på vedlikehold over 12 årsperiode 

Aktivitet Årlig 

kostnad 

Pr. km 

Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier 12 300 000 54 200 

Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)   8 600 000 37 900 

Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard)   8 200 000 36 100 

Driftsbehov årlig i perioden 29 100 000 128 200 

 

Fjerne etterslep på vedlikehold over 16 årsperiode 

Aktivitet Årlig kostnad Pr. km 

Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier 12 300 000 54 200 

Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)   8 600 000 37 900 

Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard)   6 150 000 27 100 

Driftsbehov årlig i perioden 27 050 000 119 200 

 

Driftsbehovet er fordelt på antall kilometer kjøreveg, 227 kilometer. 

 

For å skifte ut og rehabilitere vegobjekter på grunn av elde og mangelfull funksjon beskrives 

behov for årlig kr. 8,4 mill. Disse tiltakene innebærer som regel økt kvalitet/standard og kan 

finansieres over investeringsmidler. Avskrivning og renter på lånekapital kommer da i tillegg til 

driftskostnadene. 

 

Alt dette er altså kostnader for å opprettholde den standard det kommunale vegnettet er bygget 

for i dag. Alt som følger av endrede krav vil komme i tillegg. 

 

Det kommunale veinettet med dekker og overbygning, overvannssystem, sideareal og 

veielementer har som rapporten viser vært under forfall i mange. Tilstrekkelig bæreevne 

mangler i store deler av veinettet og dette begrenser bla næringslivets transportøkonomi da de 

må transportere med redusert last. 

 

Manglende bæreevne påvirker også veiholders vedlikeholdsutgifter da veiene må repareres 

oftere. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at kommunen står overfor betydelige utfordringer på denne sektoren. I tillegg 

til det etterslepet som har oppstått over tid, ser vi en utvikling hvor stadig tyngre og lengre 

kjøretøy tillates på det sentrale vegnettet. Dette medfører press fra næringslivet for at også 

kommunale veier åpnes for slik trafikk. Kollektivtrafikken får stadig lengre kjøretøy og 

framkommeligheten på småveiene blir en utfordring. Bruer må opprustes til tyngre akseltrykk. 
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Bygge- og anleggsvirksomhet med mye massetransport er kanskje den største belastningen for 

veinettet, og denne aktiviteten er stor og forventes å øke i framtida. Forventet befolkningsvekst 

vil også medføre nye utbyggingsområder med veinett kommunen må overta til drift- og 

vedlikehold i framtiden. 

 

Trafikksikkerhet for gående og syklende og trygge skoleveier er viktig og vil kreve store 

uttellinger for å oppnå tilfredsstillende nivå. 

 

Ringerike kommune har de siste par årene økt sin satsning for å rette opp forfall, både gjennom 

investeringsprogram for opprustning av bruer og generelt på prioriterte vegstrekninger. 

 

KOSTRA-tall viser at Ringerike kommune i gjennomsnitt i perioden 2006-2016 har brukt 

brutto kr. 96 400 pr km veg. For å opprettholde standarden og hente inn akkumulert forfall 

over 16 år kreves årlig kr. 119 200.- pr km eller totalt ca kr. 5,2 mill i økte driftsrammer i 

forhold til gjennomsnitt siste 10-årsperioden.  

Skal forfallet hentes raskere, øker behovet – på 12 år kreves årlig kr. 128 200 pr km eller totalt 

ca kr. 7,2 mill, på 8 år kreves årlig kr. 147 200.- eller totalt ca kr. 11,5 mill. 

  

Oppgradering til høyere standard på bæreevne, trafikksikkerhet og framkommelighet for alle 

vil kreve langt høyere uttellinger og andre finansieringskilder som infrastrukturkrav til private 

utbyggere i reguleringsplanene og eventuelt brukerbetaling. Statusrapporten viser at dersom 

veinettet skulle bygges opp etter dagens standardkrav, vil dette ha en kostnad på 1,2 mrd 

kroner. Deler av dette behovet vil komme til syne i «Ringerikspakka» og i områdeplan for 

Hønefoss. 

 

Administrasjonen som skal arbeide med drift-, vedlikehold og opprustning har behov for stabile 

rammer for å arbeide langsiktig med å bygge opp under de prioriterte samfunnsbehovene. 

Planmessig og forebyggende vedlikehold vil alltid være rimeligere enn full gjenoppbygging i 

form av akutte tiltak som tvinger seg fram, og rådmannen anbefaler derfor å styrke sektoren 

for å redusere de totale kostnadene på lang sikt. 

 

Hovedplan vei gir status og grunnlag for valg av ambisjonsnivå for sektoren for det neste 10-

året. Rådmannen velger primært et forsiktig ambisjonsnivå i lys av kommunens investerings-

nivå på mange sektorer og foreslår å legge opp til å innhente forfallet over 16 år. Dette 

ambisjonsnivået vil innebære at akkumulert forfall vil øke noe de første årene for så å bygges 

ned gjennom perioden. 

 

 



  Sak 37/17 

 

 Side 29 av 33   

 

 

Vedlegg 

Hovedplan veg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Jan I. Skillebekk 
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Arkivsaksnr.: 17/1274-3   Arkiv: Q80 &30  

 

Trafikksikkerhetsplan ut på høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 sendes ut på høring med 

høringsfrist 15.08.17. 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har ingen gyldig trafikksikkerhetsplan. Siste plan var gjeldende fra 2001 – 

2004.  

Arbeidet med trafikksikkerhet har siden 2004 blitt ivaretatt i planprosesser og av teknisk 

forvaltning, men dette har ikke inngått i noen helhetlig plan. 

Vegdirektoratet oppfordrer sterkt alle kommuner til å ha trafikksikkerhetsplaner. En gjeldende 

plan er også en forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal støtte til 

trafikksikkerhetstiltak. 

Årlig søknadsfrist for å kunne søke slik støtte er 1. november.  

Vedlagt følger et til høringsutgave av trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 

2021. 

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Følgende instanser er vurdert som høringsparter: Trygg Trafikk i Buskerud, Hønefoss 

politistasjon, barnehagenes samarbeidsutvalg og Nettbuss Ringerike. Grunnskolenes 

samarbeidsutvalg har nylig vært høringsinstans i sak om særlig trafikkfarlige skoleveier. 

Høringsfrist settes til 15.08.17.  

 



  Sak 38/17 

 

 Side 31 av 33   

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en gyldig trafikksikkerhetsplan. 

Trafikksikkerhet angår alle kommunens innbyggere, og det er særlig viktig at de gruppene som 

er direkte høringsparter gis anledning til å uttale seg. I en periode med økt vekst er 

trafikksikkerhet grunnleggende viktig. 

 

Vedlegg 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 – høringsutgave. 

 Ulykkesstatistikk 2006 - 2015 fra Statens Vegvesen 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 



  Sak 39/17 

 

 Side 32 av 33   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/2060-2   Arkiv: M77  

 

Resolusjon vedr. fyrverkeri Buskerud bygdekvennelag 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 «Tidligere vedtak om lokale forskrift består» 

 

  

 

Sammendrag 

Saken har vært behandlet politisk i kommunestyret de siste to år. Ny forskrift ble vedtatt i 

2015, og nytt vedtatt opprettholdt i 2016. (Saksfremleggene er vedlagt). Forbudet har hatt en 

god effekt og det har vært lite skader i forbindelse med nyttårsfeiringen i sentrum. 

Brannvesenet mener at denne effekten vil forsterkes dersom forbudet blir utvidet. Dette vil 

også medføre en innskrenking av privatpersoners lovlige aktiviteter på nyttårsaften, spesielt 

utenfor tettstedene. Hovedkomitèen bør derfor vurdere den enkeltes handlingsfrihet opp mot 

den effekten dette sikkerhetstiltaket vil gi.  

 

Innledning / bakgrunn 

Buskerud bygdekvinnelag har i en resolusjon bedt samtlige kommuner i Buskerud om å 

behandle et totalforbud mot oppskyting av fyrverkeri, deres resolusjon ligger vedlagt. 

Resolusjonen ber kommunene å etablere et lokalt totalforbud mot oppskyting av fyrverkeri for 

private for å forebygge skader på personer.  

 

Beskrivelse av saken 

Det er ikke tvil om at et slikt forbud vil føre til en forebyggende effekt, og vil ha en konsekvens 

for nyttårsfeiring for de personer som feirer nyttårsaften utenfor tettsteder hvor fyrverkeri skal 

skytes opp. Det er derfor en politisk avveining om hvorvidt en slik innskrenkning skal foretas 

for å forebygge skader. Til nå er eksisterende forbud knyttet til sentrumsområdene i Hønefoss 

etter en risikovurdering. Det er dette som bes utvidet til å gjelde hele kommunen. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Lokal forskrift – fyrverkeri saksfremlegg ble behandlet i kommunestyret 24/11-16 med 

arkivsak 16/5356. Saken ble enstemmig vedtatt.  

Saken ble fremmet som en konsekvens av behandlingen i 2015 der Lokal forskrift om 

forbudssoner for oppskyting av fyrverkerkeri ble vedtatt og Høyre foreslo følgende:  

 «F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri.  

Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot fyrverkeri kan utvides for å verne 

trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.» 

 

Økonomiske forhold 

Dersom det blir etablert et forbud må kommunen koste fyrverkeri på forskjellige steder dersom 

det skal bli noe fyrverkeri. Kostnad for dette er ukjent. 

 

Alternative løsninger 

 «Lokal forskrift sendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling av total 

forbud mot fyrverkeri»  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen skal ivareta sikkerheten til innbyggerne og har derfor valgt å vedta en lokal 

forskrift der det har vært nødvendig. Samtidig er aktiviteten lovlig i et begrenset tidsrom noe 

som gjør at kommunen innskrenker handlingsrommet til innbyggerne i kommunen ved å forby 

aktiviteten.  

 

Vedlegg 

 

- Resulusjon om oppskyting av fyrverkeri 

- Lokal forskrift – fyrverkeri saksfremlegg inkl. vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/309 18.04.2017 DS  159/17 R/TEK/NILILY GNR 95/2, 95/24, 95/44 

  

Oppfylling av masser gnr/bnr 95/2, 95/24 og 95/44 

 

17/1387 26.04.2017 DS  177/17 R/TEK/ANEWEB GNR 141/26 

Kjell Arne Johansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 141/26 - Saksentjernveien 293 

 

17/1572 26.04.2017 DS  179/17 R/TEK/AEMYH GNR 318/355 

Stig Jørgensen  

Bygging av oppløft på taket Gnr/bnr 318/355 - Schjongsgate 16 

 

17/111 27.04.2017 DS  180/17 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

17/1359 28.04.2017 DS  181/17 R/TEK/NILILY GNR 39/87 

Solveig Granum Jøta  

Fasadeendring Gnr/bnr 39/87 - Harald Hardrådesgate 3 

 

15/8576 28.04.2017 DS  182/17 R/TEK/INGRIS GNR 272/3 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 272/3 - Ådalsveien 92 

 

17/1498 02.05.2017 DS  183/17 R/TEK/HALA GNR 316/143 

Geir Engen  

Dispensasjon Gnr/bnr 316/143 - Nansenveien 74 

 

17/772 02.05.2017 DS  184/17 R/TEK/AEMYH GNR 298/43 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/43 - Setertjern 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/1587 02.05.2017 DS  185/17 R/TEK/BERLE GNR 317/29 

Ole Jonny Bersås Vaslien  

Bygging av veranda Gnr/bnr 317/29 - Ullerålsgata 24 

 

17/1581 02.05.2017 DS  186/17 R/TEK/N46 GNR 248/2 

Skjærdalen Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 248/2 - Vælertangen 

 

17/1623 02.05.2017 DS  187/17 R/TEK/BERLE GNR 276/15 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 276/15 - Engveien 9 

 

15/1614 02.05.2017 DS  188/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Utvidelse av kommunalt renseanlegg Gnr/bnr 44/3 

 

17/1837 03.05.2017 DS  189/17 R/TEK/BERLE GNR 271/254 

Lisbeth Iren Thunberg  

Oppføring av veranda og bod Gnr/bnr 271/254 - Laftonveien 3 

 

17/1789 03.05.2017 DS  190/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-283 - Setertjern 

 

17/1713 03.05.2017 DS  191/17 R/TEK/HALA GNR 38/206 

Stian Fuglesang Olsen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 38/206 - Folefossveien 14 

 

17/1695 03.05.2017 DS  192/17 R/TEK/AEMYH GNR 298/54 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/54 - Setertjernveien 

 

17/1838 03.05.2017 DS  193/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 250 - Setertjern 

 

17/1840 03.05.2017 DS  194/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 254 - Setertjern 

 

17/1841 03.05.2017 DS  195/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1- tomt 265 - Setertjern 

 

17/1844 03.05.2017 DS  196/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 268 - Setertjern 

 

15/8978 04.05.2017 DS  197/17 R/TEK/HALA GNR 94/6 

  

Bruksendring Gnr/bnr 94/6 - Hvalsmoen nedre leir 

 

17/1517 04.05.2017 DS  198/17 R/TEK/AEMYH GNR 305/287 

Ole Ronny Dokkebakke Gran  

Bruksendring Gnr/bnr 305/287 - Einerveien 23 

 

17/1845 04.05.2017 DS  199/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 269 - Setertjern 

 

17/1846 04.05.2017 DS  200/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 270 - Setertjern 

 

17/1847 04.05.2017 DS  201/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-271 - Setertjern 

 

17/1849 04.05.2017 DS  202/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 272 - Setertjern 

 

17/1791 04.05.2017 DS  203/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 -285 - Setertjern 

 

17/1656 04.05.2017 DS  204/17 R/TEK/HALA GNR 39/64 

  

Utvikling av bi-leilighet Gnr/bnr 39/64 - Bråtaveien 1 

 

17/839 04.05.2017 DS  205/17 R/TEK/LARLIN PLN 365 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

356-01 - Mindre endring av detaljregulering - Tanberglia  

 

17/1850 04.05.2017 DS  206/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 274 - Setertjern 

 

17/1720 04.05.2017 DS  207/17 R/TEK/BERLE GNR 56/78 

Per Runar Jansen  

Endring av garasjetak Gnr/bnr 56/78 - Huginveien 25 

 

17/1688 05.05.2017 DS  209/17 R/TEK/AEMYH GNR 71/24 

Jørgen Pedersen Støa  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 71/24 - Drolshammarveien 161 

 

17/1794 05.05.2017 DS  210/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1- 286 - Setertjern 

 

17/1785 05.05.2017 DS  211/17 R/TEK/HALA GNR 317/234 

  

Flytting av innkjøring Gnr/bnr 317/234 - Parkgata 33 

 

17/1851 05.05.2017 DS  212/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-279 - Setertjern 

 

17/1793 08.05.2017 DS  213/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 -287 - Setertjern 

 

17/1935 08.05.2017 DS  214/17 R/TEK/HALA GNR 87/448 

  

Etablering av tre skolepavilijonger Gnr/bnr 87/448 og 1 - Tyrimyrveien 1 

 

17/1839 08.05.2017 DS  215/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - 253 - Setertjern 

 

17/1852 08.05.2017 DS  216/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-288 - Setertjern 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/1790 08.05.2017 DS  217/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1- 284 - Setertjern 

 

17/1853 08.05.2017 DS  218/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-289 - Setertjern 

 

17/1854 08.05.2017 DS  219/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-290 - Setertjern 

 

17/1855 08.05.2017 DS  220/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-291 - Setertjern 

 

17/1848 09.05.2017 DS  221/17 R/TEK/NILILY GNR 37/155 

  

Oppføring av virksomhetsskilt Gnr/bnr 37/155 - Dronning Åstasgate 4 

 

17/1877 09.05.2017 DS  222/17 R/TEK/BERLE GNR 142/1 

Elling Helgesen Tuft  

Oppføring av flislager Gnr/bnr 142/1 og 4 

 

14/73 09.05.2017 DS  223/17 R/TEK/HALA GNR 317/298 

  

Gnr. 317/298 - Strandgata 1 - Bruksendring  

 

17/1738 09.05.2017 DS  224/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/47 

  

Oppføring av 3 småhus Gnr/bnr 86/47 - Slettåkerveien 

 

17/2008 10.05.2017 DS  225/17 R/TEK/KNUKOL GNR 262/156 

Knut Magne Stigsrud  

Dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplan Gnr/bnr 262/156 Nakkerudgata 12 

 

17/1861 11.05.2017 DS  226/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Oppføring av undervisningsbygg Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/1892 11.05.2017 DS  227/17 R/TEK/BERLE GNR 95/190 

Alf Eirik Olavsen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 95/190 - Slettveien 29 

 

17/1291 12.05.2017 DS  228/17 R/TEK/BOLA GNR 134/135 

  

Varsel om registrering, særskilt brannobjekt - Ringkollstua  

 

17/1971 15.05.2017 DS  229/17 R/TEK/BERLE GNR 169/20 

Bjørn Olav Nyhus  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 169/20 - Tranbyveien 267 

 

17/1865 15.05.2017 DS  230/17 R/TEK/AEMYH GNR 103/251 

Eli Kjerstadmo  

Bygging av tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 103/251 - Haugkollen 13 

 

17/1996 16.05.2017 DS  231/17 R/TEK/BERLE GNR 50/92 

Nils Kristian Nicolaysen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/92 - Nedre Begnamoen 13 

 

17/2059 16.05.2017 DS  232/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - Tomt 267 

 

17/1895 16.05.2017 DS  233/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/60 

  

Bygging av tilbygg til bolig og garasje Gnr/bnr 86/60 - Rabbaveien 46 

 

17/1985 16.05.2017 DS  234/17 R/TEK/BERLE GNR 128/60 

Kristoffer Nikolaisen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 128/60 - Fåfengveien 1 

 

17/2069 16.05.2017 DS  235/17 R/TEK/INGRIS GNR 179/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 179/1 - Strømsoddveien 377 

 

16/6133 18.05.2017 DS  236/17 R/TEK/NILILY GNR 95/2 

  

Deponering av masser Gnr/bnr 95/2 - Vestern 

 

17/2020 18.05.2017 DS  237/17 R/TEK/HALA GNR 38/222 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Eneboliger i rekker m.m. Gnr/bnr 38/222 - Tanberglia 

 

16/542 18.05.2017 DS  238/17 R/TEK/AEMYH GNR 37/1 

  

Tilbygg og ombygging Gnr/bnr 37/1 - Hesselberg 

 

17/2025 18.05.2017 DS  239/17 R/TEK/BERLE GNR 3/19 

Harald Sauro  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 3/19 - Norderhovveien 27/29 

 

17/2128 18.05.2017 DS  240/17 R/TEK/HALA GNR 78/31 

  

Tilbygg Gnr/bnr 78/31 - Aklangveien 13 

 

17/1910 19.05.2017 DS  241/17 R/TEK/AEMYH GNR 18/46 

  

Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 18/46 - Barlindveien 

 

17/2007 19.05.2017 DS  242/17 R/TEK/BERLE GNR 287/18 

Marta Nowakowska  

Bygging av terrasse Gnr/bnr 287/18 

 

17/2074 22.05.2017 DS  243/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Riving Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

17/2054 22.05.2017 DS  244/17 R/TEK/AEMYH GNR 45/17 

Knut Erik Ødegård  

Bruksendring Gnr/bnr 45/17 - Høybyveien 46 

 

17/2158 22.05.2017 DS  245/17 R/TEK/AEMYH GNR 130/12 

  

Installering av pipe/varmeanlegg Gnr/bnr 130/12 - Viulveien 89 

 

17/1896 23.05.2017 DS  246/17 R/TEK/HALA GNR 87/39 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 87/39 - Rabbaveien 47 

 

17/1958 23.05.2017 DS  247/17 R/TEK/OLAVA GNR 318/375 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Deling av eiendom Gnr/bnr 318/375 - Stabellsgate 2 

 

17/372 23.05.2017 DS  248/17 R/TEK/OLAVA GNR 245/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 245/1 - Maurerud 

 

17/1937 23.05.2017 DS  249/17 R/TEK/AEMYH GNR 317/305 

Halvor Nordli  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 317/105 - Bekkegata 1 

 

17/2168 23.05.2017 DS  250/17 R/TEK/INGRIS GNR 62/76 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 62/76 - Vemeveien 74 

 

16/3208 23.05.2017 DS  251/17 R/TEK/ANEWEB GNR 132/58 

Bent Vangli  

Erstatte eksisterende ved og redskapsbod Gnr/bnr 132/58 - Ringkollen 

 

17/972 24.05.2017 DS  252/17 R/TEK/OLAVA GNR 285/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 285/1 - Buttingsrud 

 

17/1984 24.05.2017 DS  253/17 R/TEK/AEMYH GNR 57/71 

  

Montering av trappeheis Gnr/bnr 57/71 - Vallhallveien 20 

 

17/304 24.05.2017 DS  254/17 R/TEK/ANEWEB GNR 125/19 

  

Tilbygg Gnr/bnr 125/19 - Ringkollen 

 

17/2102 24.05.2017 DS  255/17 R/TEK/OLAVA GNR 285/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr/fnr 285/1 

 

17/2031 24.05.2017 DS  256/17 R/TEK/BERLE GNR 275/46 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 275/46 - Oddaveien 3 

 

16/4150 24.05.2017 DS  257/17 R/TEK/HALA GNR 317/164, 317/166, 

317/168 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

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

 

17/2237 24.05.2017 DS  258/17 R/TEK/INGRIS GNR 293/92 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/92 - Skarrudseterveien 35 

 

17/2056 24.05.2017 DS  259/17 R/TEK/HALA GNR 52/4 

  

Nytt anlegg - Konstruksjon Gnr/bnr 52/4 - Vestre Ådal 12 

 

17/1935 26.05.2017 DS  260/17 R/TEK/HALA GNR 87/448 

  

Etablering av tre skolepavilijonger Gnr/bnr 87/448 og 1 - Tyrimyrveien 1 

 

17/1740 26.05.2017 DS  261/17 R/TEK/NILILY GNR 273/7 

  

Oppføring av 2 småhus Gnr/bnr 273/7 - Dølerud 

 

17/2153 29.05.2017 DS  262/17 R/TEK/HALA GNR 120/1 

Stiftelsen Kistefos-Museet  

Skulptur Gnr/bnr 120/1 - Hadelandsveien 814 

 

17/1964 29.05.2017 DS  263/17 R/TEK/AEMYH GNR 102/68 

  

Bygging av varmesentral Gnr/bnr 102/68 med flere 

 

15/6476 29.05.2017 DS  264/17 R/TEK/HALA GNR 317/154 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/597og 317/598 - Glatveds gate 3 - 5 - 7 - 

9- 11 - 13 - 15 

 

17/430 29.05.2017 DS  265/17 R/TEK/NILILY GNR 284/126 

Arild Dalsbotten  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 284/126 - Ådalsveien 559 

 

17/2091 29.05.2017 DS  266/17 R/TEK/HALA GNR 38/209 

  

Tilbygg - Fasadeendring Gnr/bnr 38/209 - Hvervenmoveien 49 1&2 etasje 

 

17/2125 30.05.2017 DS  267/17 R/TEK/HALA GNR 39/213 
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Riving av bygg Gnr/bnr 39/213 - Benterudgata 24 

 

17/2020 30.05.2017 DS  268/17 R/TEK/HALA GNR 38/222 

  

Eneboliger i rekker m.m. Gnr/bnr 38/222 - Tanberglia 

 

17/2063 30.05.2017 DS  269/17 R/TEK/BERLE GNR 271/111 

Knut Erik Mælingen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 271/111 - Hensveien 122 

 

17/731 30.05.2017 DS  270/17 R/TEK/ANEWEB GNR 133/12 

  

Utvidelse av hytte Gnr/bnr 133/12/12 - Ringkollen 

 

16/2904 30.05.2017 DS  271/17 R/TEK/HALA GNR 317/341 317/343 

  

Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341,317/343 - Lagesens gate 10 og 12 

 

17/2027 31.05.2017 DS  272/17 R/TEK/AEMYH GNR 78/16 

  

Riving av gamle driftsbygninger og oppføring av nytt uthus/garasje Gnr/bnr 78/16 - 

Aklangveien 12 

 

17/989 31.05.2017 DS  273/17 R/TEK/ANEWEB GNR 131/46 

  

Riving og oppføring av uthus, samt godkjenning av utført tilbygg Gnr/bnr 131/46 - 

Øyangen 

 

17/2172 31.05.2017 DS  274/17 R/TEK/BERLE GNR 259/32 

Andrzej Kowalski  

Tilbygg Gnr/bnr 259/32 - Bråtenveien 21 

 

17/2209 31.05.2017 DS  275/17 R/TEK/INGRIS GNR 282/15 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 282/15 - Fjøsvikveien 15 

 

17/2160 31.05.2017 DS  277/17 R/TEK/AEMYH GNR 244/232 

  

Installering av pipe/varmeanlegg Gnr/bnr 244/232 - Bruksjordet 12 B 

 

17/2113 01.06.2017 DS  278/17 R/TEK/HALA GNR 102/129 
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Endring - Bygningstekniske installasjoner Gnr/bnr 102/129 - Nedre Klekkenvei 1 

 

15/7558 01.06.2017 DS  280/17 R/TEK/HALA GNR 56/384 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 56/384 - Bålerudveien 74 

 

17/1041 01.06.2017 DS  281/17 R/TEK/AEMYH GNR 62/76 

Stian Håkonsen  

Riving av bolig og bygging av ny bolig Gnr/bnr 62/76 - Vemeveien 74 
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Ihht. liste 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/839-15 15751/17 PLN 365  04.05.2017 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 

 

Saken er behandlet som saksnr. 205/17 etter delegert myndighet fra Hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement. Vedtaket blir meddelt 

hovedutvalget i første møte. 

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas mindre endring av 0605_356-01 

Tanberglia boligområde. Ny planID er 0605_356-02.   

 

2. Endringen medfører følgende endringer i plankartet: 

Gang og sykkelvei (GS) justeres slik at den blir liggende ca. 1,5 fra strømførende 

høyspentlinje ved Arnegårdsveien. Dette vil gi mindre inngrep i skråning mot 

Konglefaret. Vendehammer ved BK11, beliggende inne i nytt boligområde flyttes slik 

at den blir liggende på motsatt side i forhold til gjeldende reguleringsplan. Gang og 

sykkelvei (GS) flyttes tilsvarende over til motsatt side. Endringen vil gi en slakere gang 

– og sykkelvei og en unngår atkomstveger over gangveien på denne siden av gaten.  

Parkering PI1 endres til annet vegareal- grønt. Det anses at det ikke er behov for 

parkeringsplasser her.  

Parkering (PI4) inne i nytt boligområde endres til lekeareal/grøntformål. Det vil være 

tilstrekkelig med parkering på PI2.  

Bestemmelsene for parkering (PI2) endres slik at det vil være mulig å legge 

parkeringen under bakken her.  

Parkering på PI3 gjøres om til adkomst for boligområde (BK4). Resten tilføres til 

grøntstruktur -turdrag (TD1).  

Deler av Grønnstruktur –turdrag (TD1) gjøres om til lekeplass.  

Områdene turveg (TV) justeres noe for å tilpasse disse bedre til terrenget. 

Hovedintensjonen med tilgjengelighet for disse skal opprettholdes.  

 

3. Endringen medfører følgende endringer i bestemmelser: 
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Bestemmelsene i siste avsnitt i fellesbestemmelsenes § 1.1 er endret til kun å gjelde 

nærlekeplass. Rekkefølgebestemmelsene for lekeareal skal knyttes opp til utbygging av 

delfeltene.  

 

 

Lovhenvisninger og behandlingsmåte 

Saken er behandlet som en mindre endring av reguleringsplan i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-14.  

Berørte myndigheter og eierne og festere av eiendommer som er direkte berørt av vedtaket er 

gitt anledning til å uttale seg iht. plan- og bygningsloven § 12-14. Vi har mottatt følgende 

merknader til planendringen:  

 

Fylkesmannen i Buskerud 

Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at disse endringene kommer i konflikt med nasjonale eller 

viktige regionale interesser som vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen spesielle merknader til 

forslag om endring av reguleringsplanen for Tanberglia. 

 

Glitre Energi  

Endring av avstand mellom gang og sykkelvei til mast for vår høyspentlinje til 1,5 meter er ikke 

en ideell løsning slik vi ser det. Vi kan imidlertid gå for en slik løsning forutsatt det settes opp 

en sikring som hindrer påkjørsel av fundamentene ved brøyting ol. 

Dette kan gjøres i form av et autovern. 

 

Forslagsstiller Block Watne har tidligere vært i dialog med Glitre energi og avklart sikring av 

mast. Selve utformingen tas i forbindelse med byggesaken.  

 

Sameiet Trygstad Terrasse v/  Solveig-Alma Halaas Lyster 

Styrets henvendelse gjelder en bekymring for hele skråningen bak terrasseblokkene langs 

Tandbergmoveien og ikke bare mot strøm mast. Det er tatt ut mye masse i skråningen både 

tidligere og ifm. bygging av terrasseblokkene. I tillegg fører utbygging av Tanberglia og 

ombygging av Tandbergmoveien, til mer trafikk - inklusiv anleggstrafikk - på toppen av 

skråningen. Det er med bakgrunn i dette at Styret har stilt spørsmål om ROS-analyser. 

 

Vi ser at det nevnes at utbyggeren ved utbygging av Trygstad og gravearbeid i skråningen, ikke 

har funnet grunnlag for bekymringer. Vi stiller spørsmål om det i tillegg skal utføres en grundig 

vurdering av en sakkyndig 3. part, slik at disse observasjonene fra utbyggeren kan bli bekreftet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er gjennomført en uavhengig vurdering av geotekniker/ingeniørgeolog hos Multiconsult 

som konkluderer med at tiltaket ikke vil påvirke stabiliteten nevneverdig. Forslagsstiller vil 

være ansvarlig for tiltaket og gjennomføringen. Sameiet har også mulighet til å komme med 

merknad i forbindelse med den påfølgende byggesaken.  
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Klagerett 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker etter dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 

29. 

For informasjon om klagerett, se kommunens nettside:  

www.ringerike.kommune.no → arealplaner → reguleringsplaner → klagerett 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Grethe Tollefsen 

leder areal- og byplankontoret 

 

                   Ken Ove Heiberg 

        rådgiver 

 

Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Planbestemmelser 

2. Plankart  

 

Adressater: 

Fylkesmannen i Buskerud, Beredskaps, Justis og kommunalavd. 

Konglefaret borettslag, v/ Solveig-Alma Halaas Lyster 

Glitre Energi v/  Ole Andre Fosshaug 

Teknisk utbygging, Ringerike kommune, v/ Jostein Nybråten  

 

Kopi:  

Block Watne v/Eivind Jensen 
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RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING , AREAL- OG BYPLANKONTORET

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 356 - 0 2 Detaljplan for Tanbergli a

1.gangs behandling i planutvalget 3.12.2012 sak 149/12
Offentlig høring 4.12.2012 sak 263/12
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.06.2014
Formannskapet 17.06.2014
Vedtatt av kommunestyret 26.06.2014
Mindre endring 27.06.2014
Mindre endring 22.12.2016

REGULERINGSFORMÅL

Regulert områ de vises med reguleringsgrense på plankart. Det er to plankart til denne planen:

1. Plankart over boligområdene.
2. Plankart som omfatter vegen fra Hvervenkastet frem til boligområdene.

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6:

1. Bebyggelse og anlegg,
–  Bo ligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse BF1
–  Bo ligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse B K1 -11
–  Bo ligbebyggelse-blokkbebyggelse BB1
–  Barnehage BH1
–  Lekeplass LEK1 - 5
–  Annet uteop pholdsareal AU1 -2

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
–  Veg V1 -2
–  Kjøreveg KV 1-4
–  Annen veggrunn grøntareal AVG
–  Gang -/sykkelveg GS1 -5
–  Parkering Pl 2
–  Ho ldeplasser HP1 -2

3. Grønnstruktur
–  Turdrag TD1 -2
–  Turveg TV 1-5

4. Hensynssone
–  Sikringssone frisikt
–  Faresoner høyspenningsanlegg
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–  Hensynssone bevaring naturmiljø

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i
plan- og bygningslovens § 12-7.

§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§1.1 Felles bestemmelser

1. Byggegrense (2)

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet og er satt
ut fra overordnede geotekniske vurderinger. Men dersom geotekniske sakkyndige ved stedlige
geotekniske undersøkelser kan anbefale en mindre byggegrenseavstand til utenforliggende
terreng , kan de viste byggegrensene fravikes ved rammesøknadsbehandlingen.

2. Lekeplass (4)

Det skal opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet.

Lekearealene skal være av to ulike typer: Sandlekeplass og nærlekeplass.

Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå
som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy.

Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med en avstand på mindre enn 50 m.
Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde sitteplasser for voksne.

Nærlekeplasser skal inneholde sandkasse, huskestat iv, noe fastdekke, lekeapparater og benker
med bord.

3. Radon. (4)

Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal.

4. Støy (3).

Rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med grenseverdier i
tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T -1442 (2012) . Grenseverdiene skal
også tilfredsstill es for utvendig oppholdsplass.
Prosjekterte støytiltak samt d okumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt , skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført.
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Det skal tilbys støytiltak på følgende eiendommer:
Gnr /bnr: 37/79, 37/81, 37/88, 37/91, 37/106, 37/107, 37/109, 37/126, 38/81, 44/23, 44/28,
44,29, 44/30, 44/32, 44/38, 44/44, 44/70, 44/71, 44/72, 44/73.

5 . Utearealer. (4)

Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved
utomhusplan som framlegges ved byggesøknad. I f elles uteoppholdsareal kan det anlegges
lekeplass. Universell utforming skal, i den grad det er mulig , legges til grunn for utforming av
felles uteoppholdsarealer.

For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger:
- Minste totale uteoppholdsareal skal være 25 m2 pr. boenhet (medberegnet balkonger)
- Minste felles uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet.

6. Grunnforhold

Fø r områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht. sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht. dette.

7. Transformatorkiosker

Innenfor områder avsatt til bebyggelse, lek og uteoppholdsareal kan det anlegges
transformatorkiosker med tilhørende sikkerhetssoner og gjerder.

8. Overvannsanlegg

I områder for turdrag, lek og uteopphold kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann.

§ 2 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse.

Disse områdene er delt i frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og
blokkbebyggelse.

1. Frittliggende småhusbebyggelse BF1 (1)

Området BF1 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse.

1a . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 40 %.

Det kan maksimalt bygges 2 leiligheter pr tomt.

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig
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1b. Byggehøyde (1)

Bygning oppføres med sal tak. Gesimshøyde for ferdig utplanert terreng skal i gjennomsnitt
være maksimalt 5m . Tilsvarende maksimal mønehøyde skal være 7,5m.

1c. Bebyggelsens utforming (1)

Fasader skal utformes slik at del området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk
uttrykk.

1d. Parkering (4 og 7)

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.

For boligene plasseres det 2 stk sykkelparkeringer.

2. Konsentrert småhusbebyggelse BK1-11 (1)

Områdene BK1-11 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse.

2a . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA i feltene BK1 -8 skal totalt være 75 %. For
feltene BK9 -11 skal m aksi malt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA totalt være 70 %.

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.

2b. Byggehøyde (1)

Alle takformer er tillatt innen plano mrådet , men kun é n type er tillatt for hvert del område.

Maksimal mønehøyde skal være 8,0m, men for BK4 kan maksimal byggehøyde være 8,5m.
Der takformen ikke har møne skal maksimal høyde være tilsvarende. For BK4 skal m aksimal
byggehøyde ikke overstige kotehøyde 158 m.

Hø ydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får beskåret sin
utsikt. Dette skal dokumenteres samlet for hvert delområde.
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2c. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk , tilpasset nærområdet .

2d. P arkering (4 og 7)

Par kering kan anlegge s i felles parkering skjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Pa rkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.

Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer.

3. Område for blokk bebyggelse BB1 (1)

Område BB1 skal nyttes til bl okkbebyggelse.

3a . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 75 %.

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.

3b. Byggehøyde (1)

Bygning er kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde 12 m.

Gesimshøydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får
beskåret sin utsikt. Dette skal dokumenteres ved søknad.

På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan.

3c. Bebyggelsens utforming (1)

Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk , tilpasset nærområdet .

3d. Parkering (4 og 7)

Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
Under PI2 kan det anlegges p-kjeller i tilknytning til BB1 og for beboere i BB1. Det skal legges tilrette
for felles renovasjonsløsning til BB1 innenfor arealet PI2. Denne løsningen skal godkjennes av
Ringerike kommune før godkjennelse av byggesøknad.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.

Pr bolig skal det være 2 stk sykk elparkeringer.
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§ 1.3 Område for barnehage BH1 (1)

Område BH1 skal nyttes til b arnehage .

1 . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 50%.

2. Byggehøyde (1)

Alle takformer er tillatt . Maksimal gesimshøyde 9 m.

3. Bebyggelsens utforming (1)

Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk ,
tilpasset nærområdet .

4. Parkering (4 og 7)

Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.

§1.4 Lekeplass

1. Formål (1)

Områ dene LEK1 - 5 skal ny ttes til felles lek og oppholdsar eal.

2. Utforming/bruk (4)

Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan s om
framlegges ved byggesøknad.

Områdene skal inneholde sandkasser, lekeapparater samt møbler for sitteplasser tilpasset hvert enkelt
områdes størrelse, form og nærområdes behov for slike.

Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer.

Lekearea let stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.
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1. Formål (1)

Områdene AU1 - 2 skal nyttes til felles lek og uteoppholdsareal.

2. Utforming/bruk (4)

Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som
framlegges ved byggesøknad.

Områdene skal tilrettelegges for fri lek og opphold. I begge områdene kan vegetasjonen
holdes nede mht . å tilrettelegge for skilek.

Område A U1 kan tilrettelegges med skitrekk og andre anlegg for aking.

Område AU2 kan tillates fylt opp og planert mht. å tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel.
Ved utførelse av tiltak skal de faglige geotekniske råd i NGI-rapport 20110293-00-3-R kap.7
p, plan ering av raviner følges. Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til
forurensning av bekkedraget.

Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.

§3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§3.1 Fellesbestemmelser

1. Vegstandard (4)

Vegenes standard skal godkjennes av kommunen. Sidearealene skal behandles tiltalende . De
skal tilpasses bevegelseshemmede iht. TEK § 10 -2.

§3.2 Veg

1. Formål

Veg V1 skal nyttes til felles veg.

§3.3 Kjøreveg

1. Formål

Vegene K V1 - 2 samt KV 4 skal nyttes til offentlig kjøreveg. Veg KV 3 skal nyttes til felles
kjøreveg.
Veg KV4 er snuplass for buss, som er midlertidig inntil vegen skal føres videre til nye felt iht.
kommunedelplanen for Krakstadmarka .

§1.5 Annet uteoppholdsareal
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1. Formål

Fortau skal opparbeides med fast dekke og belysning.

§3.5 Annen veggrunn - grøntareal

1. Formål

Områdene skal behandles med kortvokst vegetasjon/gress.

§3.5 Gang - /sykkel veg

1. Formål.

Vegene GS 1- 6 sk al nyttes til offentlig gang -/sykkelveg.

§3.6 P arkering

1. Formål (1/7)

Område PI 2 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen planområdet . Under terreng
kan det tillates p-kjeller i tilknytning til BB1 .
.

§3.7 Holdeplasser

1. Holdeplasser.

Områdene HP 1-2 skal nyttes til holdeplass for busser.
HP1 -2 skal nyttes til kantstopp for busser. Kantstein ved fortau/ gang/sykkelvei tilpasses
høyde for slike stopp iht. gjeldende normer.

§4 GRØN NSTRUKTUR

§4.1 Turdrag

1. Formål. (1)

Område ne TD1 -2 skal nyttes til turdrag.

2. Utforming/bruk (4)

I disse områdene kan det anlegges stier og anlegg for felles opphold, inkludert benker og
andre utemøbler. Områdene kan i en viss utstrekning planeres og gis harde flater.

§3.4 Fortau
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I den grad det te rrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om
universell utforming.

§4.2 Turveg

1. Formål. (1)

Områdene TV1 - 5 skal nyttes til turveger.

2. Utforming/bruk (4)

I disse områdene skal det anlegges stier. Områdene kan planeres og gis harde flater.

I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om
universell utforming. Tilpasning av skråninger kan tillates over formålsgrenser der terrenget
tilsier det. Skråningene skal opparbeides og det skal gis en myk og naturlig overgang mellom nytt og
eksisterende terreng .

§5 HENSYNSSONE R

§5.1 Sikringssone f risikt (2/4)

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.

§5.2 Faresoner . (2/6)

Gjelder høyspenningsanlegg. I disse sonene er det ikke lov med bygninger for varig opphold.

§5.3 Hensynssone bevaring naturmiljø.

Gjelder bekkedrag. I disse områdene, også der planen tillater inngrep, skal en sørge for at
stedlig grunnvannsnivå ikke endres vesentlig. Stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad
bevares. Tiltak i planområdet skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til
forurensning av bekkedraget.

§6 TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING (4)

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal, så langt det ligger til rette for det ,
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.
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1. Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12 -7 pkt. 10.

2. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer.

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

4. Det k an ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er
i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.

5. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for
bygget kan g is.

6. Felles uteoppholdsareal (inkludert lekeplass) for hvert delområde skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis.

7. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter,
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl. sykkelparkering, plass for
renovasjon og lekeplass.

8. Før iverksetting av tiltak i h.h.t reguleringsplanen skal det foretas arkeologisk utgraving av
det berørte automatisk fredete k ulturminneområdet (bosettingsspor og fangstgraver, id
161342) i planområdet

Kulturminneområdet id 161343 kan fjernes uten vilkår for utgraving.
Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres
slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.

9. Gangveg og belysning skal ferdigstilles samtidig med utbedring av atkomstvegen til feltet.

10. Før det gis igangsettingstillatelse skal støybelastningen for eksisterende bebyggelse langs
atkomstvei beregnes ut fra full utbygging av detaljplanområdet.

11. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for eksisterende bebyggelse langs atkomstvei
være utført. Støytiltak skal gjennomføres der støyberegningene viser at bebyggelse
kommer innenfor gul sone som følge av planen og skal kontrolleres og dimensjoneres ut i
fra full utbygging av kommunedelplan Krakstadmarka slik at de gir tilfredsstillende
støydemping også ved senere utbygging uten behov for senere endring.

§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/309 18.04.2017 DS  159/17 R/TEK/NILILY GNR 95/2, 95/24, 95/44 

  

Oppfylling av masser gnr/bnr 95/2, 95/24 og 95/44 

 

17/1387 26.04.2017 DS  177/17 R/TEK/ANEWEB GNR 141/26 

Kjell Arne Johansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 141/26 - Saksentjernveien 293 

 

17/1572 26.04.2017 DS  179/17 R/TEK/AEMYH GNR 318/355 

Stig Jørgensen  

Bygging av oppløft på taket Gnr/bnr 318/355 - Schjongsgate 16 

 

17/111 27.04.2017 DS  180/17 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

17/1359 28.04.2017 DS  181/17 R/TEK/NILILY GNR 39/87 

Solveig Granum Jøta  

Fasadeendring Gnr/bnr 39/87 - Harald Hardrådesgate 3 

 

15/8576 28.04.2017 DS  182/17 R/TEK/INGRIS GNR 272/3 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 272/3 - Ådalsveien 92 

 

17/1498 02.05.2017 DS  183/17 R/TEK/HALA GNR 316/143 

Geir Engen  

Dispensasjon Gnr/bnr 316/143 - Nansenveien 74 

 

17/772 02.05.2017 DS  184/17 R/TEK/AEMYH GNR 298/43 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/43 - Setertjern 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/1587 02.05.2017 DS  185/17 R/TEK/BERLE GNR 317/29 

Ole Jonny Bersås Vaslien  

Bygging av veranda Gnr/bnr 317/29 - Ullerålsgata 24 

 

17/1581 02.05.2017 DS  186/17 R/TEK/N46 GNR 248/2 

Skjærdalen Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 248/2 - Vælertangen 

 

17/1623 02.05.2017 DS  187/17 R/TEK/BERLE GNR 276/15 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 276/15 - Engveien 9 

 

15/1614 02.05.2017 DS  188/17 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Utvidelse av kommunalt renseanlegg Gnr/bnr 44/3 

 

17/1837 03.05.2017 DS  189/17 R/TEK/BERLE GNR 271/254 

Lisbeth Iren Thunberg  

Oppføring av veranda og bod Gnr/bnr 271/254 - Laftonveien 3 

 

17/1789 03.05.2017 DS  190/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-283 - Setertjern 

 

17/1713 03.05.2017 DS  191/17 R/TEK/HALA GNR 38/206 

Stian Fuglesang Olsen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 38/206 - Folefossveien 14 

 

17/1695 03.05.2017 DS  192/17 R/TEK/AEMYH GNR 298/54 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/54 - Setertjernveien 

 

17/1838 03.05.2017 DS  193/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 250 - Setertjern 

 

17/1840 03.05.2017 DS  194/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 254 - Setertjern 

 

17/1841 03.05.2017 DS  195/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1- tomt 265 - Setertjern 

 

17/1844 03.05.2017 DS  196/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 268 - Setertjern 

 

15/8978 04.05.2017 DS  197/17 R/TEK/HALA GNR 94/6 

  

Bruksendring Gnr/bnr 94/6 - Hvalsmoen nedre leir 

 

17/1517 04.05.2017 DS  198/17 R/TEK/AEMYH GNR 305/287 

Ole Ronny Dokkebakke Gran  

Bruksendring Gnr/bnr 305/287 - Einerveien 23 

 

17/1845 04.05.2017 DS  199/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 269 - Setertjern 

 

17/1846 04.05.2017 DS  200/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 270 - Setertjern 

 

17/1847 04.05.2017 DS  201/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-271 - Setertjern 

 

17/1849 04.05.2017 DS  202/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 272 - Setertjern 

 

17/1791 04.05.2017 DS  203/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 -285 - Setertjern 

 

17/1656 04.05.2017 DS  204/17 R/TEK/HALA GNR 39/64 

  

Utvikling av bi-leilighet Gnr/bnr 39/64 - Bråtaveien 1 

 

17/839 04.05.2017 DS  205/17 R/TEK/LARLIN PLN 365 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

356-01 - Mindre endring av detaljregulering - Tanberglia  

 

17/1850 04.05.2017 DS  206/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - tomt 274 - Setertjern 

 

17/1720 04.05.2017 DS  207/17 R/TEK/BERLE GNR 56/78 

Per Runar Jansen  

Endring av garasjetak Gnr/bnr 56/78 - Huginveien 25 

 

17/1688 05.05.2017 DS  209/17 R/TEK/AEMYH GNR 71/24 

Jørgen Pedersen Støa  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 71/24 - Drolshammarveien 161 

 

17/1794 05.05.2017 DS  210/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1- 286 - Setertjern 

 

17/1785 05.05.2017 DS  211/17 R/TEK/HALA GNR 317/234 

  

Flytting av innkjøring Gnr/bnr 317/234 - Parkgata 33 

 

17/1851 05.05.2017 DS  212/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-279 - Setertjern 

 

17/1793 08.05.2017 DS  213/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 -287 - Setertjern 

 

17/1935 08.05.2017 DS  214/17 R/TEK/HALA GNR 87/448 

  

Etablering av tre skolepavilijonger Gnr/bnr 87/448 og 1 - Tyrimyrveien 1 

 

17/1839 08.05.2017 DS  215/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - 253 - Setertjern 

 

17/1852 08.05.2017 DS  216/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-288 - Setertjern 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/1790 08.05.2017 DS  217/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1- 284 - Setertjern 

 

17/1853 08.05.2017 DS  218/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-289 - Setertjern 

 

17/1854 08.05.2017 DS  219/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-290 - Setertjern 

 

17/1855 08.05.2017 DS  220/17 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1-291 - Setertjern 

 

17/1848 09.05.2017 DS  221/17 R/TEK/NILILY GNR 37/155 

  

Oppføring av virksomhetsskilt Gnr/bnr 37/155 - Dronning Åstasgate 4 

 

17/1877 09.05.2017 DS  222/17 R/TEK/BERLE GNR 142/1 

Elling Helgesen Tuft  

Oppføring av flislager Gnr/bnr 142/1 og 4 

 

14/73 09.05.2017 DS  223/17 R/TEK/HALA GNR 317/298 

  

Gnr. 317/298 - Strandgata 1 - Bruksendring  

 

17/1738 09.05.2017 DS  224/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/47 

  

Oppføring av 3 småhus Gnr/bnr 86/47 - Slettåkerveien 

 

17/2008 10.05.2017 DS  225/17 R/TEK/KNUKOL GNR 262/156 

Knut Magne Stigsrud  

Dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplan Gnr/bnr 262/156 Nakkerudgata 12 

 

17/1861 11.05.2017 DS  226/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Oppføring av undervisningsbygg Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/1892 11.05.2017 DS  227/17 R/TEK/BERLE GNR 95/190 

Alf Eirik Olavsen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 95/190 - Slettveien 29 

 

17/1291 12.05.2017 DS  228/17 R/TEK/BOLA GNR 134/135 

  

Varsel om registrering, særskilt brannobjekt - Ringkollstua  

 

17/1971 15.05.2017 DS  229/17 R/TEK/BERLE GNR 169/20 

Bjørn Olav Nyhus  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 169/20 - Tranbyveien 267 

 

17/1865 15.05.2017 DS  230/17 R/TEK/AEMYH GNR 103/251 

Eli Kjerstadmo  

Bygging av tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 103/251 - Haugkollen 13 

 

17/1996 16.05.2017 DS  231/17 R/TEK/BERLE GNR 50/92 

Nils Kristian Nicolaysen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/92 - Nedre Begnamoen 13 

 

17/2059 16.05.2017 DS  232/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1 - Tomt 267 

 

17/1895 16.05.2017 DS  233/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/60 

  

Bygging av tilbygg til bolig og garasje Gnr/bnr 86/60 - Rabbaveien 46 

 

17/1985 16.05.2017 DS  234/17 R/TEK/BERLE GNR 128/60 

Kristoffer Nikolaisen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 128/60 - Fåfengveien 1 

 

17/2069 16.05.2017 DS  235/17 R/TEK/INGRIS GNR 179/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 179/1 - Strømsoddveien 377 

 

16/6133 18.05.2017 DS  236/17 R/TEK/NILILY GNR 95/2 

  

Deponering av masser Gnr/bnr 95/2 - Vestern 

 

17/2020 18.05.2017 DS  237/17 R/TEK/HALA GNR 38/222 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Eneboliger i rekker m.m. Gnr/bnr 38/222 - Tanberglia 

 

16/542 18.05.2017 DS  238/17 R/TEK/AEMYH GNR 37/1 

  

Tilbygg og ombygging Gnr/bnr 37/1 - Hesselberg 

 

17/2025 18.05.2017 DS  239/17 R/TEK/BERLE GNR 3/19 

Harald Sauro  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 3/19 - Norderhovveien 27/29 

 

17/2128 18.05.2017 DS  240/17 R/TEK/HALA GNR 78/31 

  

Tilbygg Gnr/bnr 78/31 - Aklangveien 13 

 

17/1910 19.05.2017 DS  241/17 R/TEK/AEMYH GNR 18/46 

  

Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 18/46 - Barlindveien 

 

17/2007 19.05.2017 DS  242/17 R/TEK/BERLE GNR 287/18 

Marta Nowakowska  

Bygging av terrasse Gnr/bnr 287/18 

 

17/2074 22.05.2017 DS  243/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Riving Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

17/2054 22.05.2017 DS  244/17 R/TEK/AEMYH GNR 45/17 

Knut Erik Ødegård  

Bruksendring Gnr/bnr 45/17 - Høybyveien 46 

 

17/2158 22.05.2017 DS  245/17 R/TEK/AEMYH GNR 130/12 

  

Installering av pipe/varmeanlegg Gnr/bnr 130/12 - Viulveien 89 

 

17/1896 23.05.2017 DS  246/17 R/TEK/HALA GNR 87/39 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 87/39 - Rabbaveien 47 

 

17/1958 23.05.2017 DS  247/17 R/TEK/OLAVA GNR 318/375 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Deling av eiendom Gnr/bnr 318/375 - Stabellsgate 2 

 

17/372 23.05.2017 DS  248/17 R/TEK/OLAVA GNR 245/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 245/1 - Maurerud 

 

17/1937 23.05.2017 DS  249/17 R/TEK/AEMYH GNR 317/305 

Halvor Nordli  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 317/105 - Bekkegata 1 

 

17/2168 23.05.2017 DS  250/17 R/TEK/INGRIS GNR 62/76 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 62/76 - Vemeveien 74 

 

16/3208 23.05.2017 DS  251/17 R/TEK/ANEWEB GNR 132/58 

Bent Vangli  

Erstatte eksisterende ved og redskapsbod Gnr/bnr 132/58 - Ringkollen 

 

17/972 24.05.2017 DS  252/17 R/TEK/OLAVA GNR 285/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 285/1 - Buttingsrud 

 

17/1984 24.05.2017 DS  253/17 R/TEK/AEMYH GNR 57/71 

  

Montering av trappeheis Gnr/bnr 57/71 - Vallhallveien 20 

 

17/304 24.05.2017 DS  254/17 R/TEK/ANEWEB GNR 125/19 

  

Tilbygg Gnr/bnr 125/19 - Ringkollen 

 

17/2102 24.05.2017 DS  255/17 R/TEK/OLAVA GNR 285/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr/fnr 285/1 

 

17/2031 24.05.2017 DS  256/17 R/TEK/BERLE GNR 275/46 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 275/46 - Oddaveien 3 

 

16/4150 24.05.2017 DS  257/17 R/TEK/HALA GNR 317/164, 317/166, 

317/168 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

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

 

17/2237 24.05.2017 DS  258/17 R/TEK/INGRIS GNR 293/92 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/92 - Skarrudseterveien 35 

 

17/2056 24.05.2017 DS  259/17 R/TEK/HALA GNR 52/4 

  

Nytt anlegg - Konstruksjon Gnr/bnr 52/4 - Vestre Ådal 12 

 

17/1935 26.05.2017 DS  260/17 R/TEK/HALA GNR 87/448 

  

Etablering av tre skolepavilijonger Gnr/bnr 87/448 og 1 - Tyrimyrveien 1 

 

17/1740 26.05.2017 DS  261/17 R/TEK/NILILY GNR 273/7 

  

Oppføring av 2 småhus Gnr/bnr 273/7 - Dølerud 

 

17/2153 29.05.2017 DS  262/17 R/TEK/HALA GNR 120/1 

Stiftelsen Kistefos-Museet  

Skulptur Gnr/bnr 120/1 - Hadelandsveien 814 

 

17/1964 29.05.2017 DS  263/17 R/TEK/AEMYH GNR 102/68 

  

Bygging av varmesentral Gnr/bnr 102/68 med flere 

 

15/6476 29.05.2017 DS  264/17 R/TEK/HALA GNR 317/154 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/597og 317/598 - Glatveds gate 3 - 5 - 7 - 

9- 11 - 13 - 15 

 

17/430 29.05.2017 DS  265/17 R/TEK/NILILY GNR 284/126 

Arild Dalsbotten  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 284/126 - Ådalsveien 559 

 

17/2091 29.05.2017 DS  266/17 R/TEK/HALA GNR 38/209 

  

Tilbygg - Fasadeendring Gnr/bnr 38/209 - Hvervenmoveien 49 1&2 etasje 

 

17/2125 30.05.2017 DS  267/17 R/TEK/HALA GNR 39/213 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Riving av bygg Gnr/bnr 39/213 - Benterudgata 24 

 

17/2020 30.05.2017 DS  268/17 R/TEK/HALA GNR 38/222 

  

Eneboliger i rekker m.m. Gnr/bnr 38/222 - Tanberglia 

 

17/2063 30.05.2017 DS  269/17 R/TEK/BERLE GNR 271/111 

Knut Erik Mælingen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 271/111 - Hensveien 122 

 

17/731 30.05.2017 DS  270/17 R/TEK/ANEWEB GNR 133/12 

  

Utvidelse av hytte Gnr/bnr 133/12/12 - Ringkollen 

 

16/2904 30.05.2017 DS  271/17 R/TEK/HALA GNR 317/341 317/343 

  

Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341,317/343 - Lagesens gate 10 og 12 

 

17/2027 31.05.2017 DS  272/17 R/TEK/AEMYH GNR 78/16 

  

Riving av gamle driftsbygninger og oppføring av nytt uthus/garasje Gnr/bnr 78/16 - 

Aklangveien 12 

 

17/989 31.05.2017 DS  273/17 R/TEK/ANEWEB GNR 131/46 

  

Riving og oppføring av uthus, samt godkjenning av utført tilbygg Gnr/bnr 131/46 - 

Øyangen 

 

17/2172 31.05.2017 DS  274/17 R/TEK/BERLE GNR 259/32 

Andrzej Kowalski  

Tilbygg Gnr/bnr 259/32 - Bråtenveien 21 

 

17/2209 31.05.2017 DS  275/17 R/TEK/INGRIS GNR 282/15 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 282/15 - Fjøsvikveien 15 

 

17/2160 31.05.2017 DS  277/17 R/TEK/AEMYH GNR 244/232 

  

Installering av pipe/varmeanlegg Gnr/bnr 244/232 - Bruksjordet 12 B 

 

17/2113 01.06.2017 DS  278/17 R/TEK/HALA GNR 102/129 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Endring - Bygningstekniske installasjoner Gnr/bnr 102/129 - Nedre Klekkenvei 1 

 

15/7558 01.06.2017 DS  280/17 R/TEK/HALA GNR 56/384 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 56/384 - Bålerudveien 74 

 

17/1041 01.06.2017 DS  281/17 R/TEK/AEMYH GNR 62/76 

Stian Håkonsen  

Riving av bolig og bygging av ny bolig Gnr/bnr 62/76 - Vemeveien 74 

 



 

REFERATSAKER 
 

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

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

17/839-15 04.05.2017 R/TEK/KENH PLN 365 

15751/17 Fylkesmannen i Buskerud 

Melding om delegert vedtak - 356-02 - Mindre endring av detaljregulering - 

Tanberglia  
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MELDING OM DELEGERT VEDTAK 

 

Saken er behandlet som saksnr. 205/17 etter delegert myndighet fra Hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement. Vedtaket blir meddelt 

hovedutvalget i første møte. 

 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas mindre endring av 0605_356-01 

Tanberglia boligområde. Ny planID er 0605_356-02.   

 

2. Endringen medfører følgende endringer i plankartet: 

Gang og sykkelvei (GS) justeres slik at den blir liggende ca. 1,5 fra strømførende 

høyspentlinje ved Arnegårdsveien. Dette vil gi mindre inngrep i skråning mot 

Konglefaret. Vendehammer ved BK11, beliggende inne i nytt boligområde flyttes slik 

at den blir liggende på motsatt side i forhold til gjeldende reguleringsplan. Gang og 

sykkelvei (GS) flyttes tilsvarende over til motsatt side. Endringen vil gi en slakere gang 

– og sykkelvei og en unngår atkomstveger over gangveien på denne siden av gaten.  

Parkering PI1 endres til annet vegareal- grønt. Det anses at det ikke er behov for 

parkeringsplasser her.  

Parkering (PI4) inne i nytt boligområde endres til lekeareal/grøntformål. Det vil være 

tilstrekkelig med parkering på PI2.  

Bestemmelsene for parkering (PI2) endres slik at det vil være mulig å legge 

parkeringen under bakken her.  

Parkering på PI3 gjøres om til adkomst for boligområde (BK4). Resten tilføres til 

grøntstruktur -turdrag (TD1).  

Deler av Grønnstruktur –turdrag (TD1) gjøres om til lekeplass.  

Områdene turveg (TV) justeres noe for å tilpasse disse bedre til terrenget. 

Hovedintensjonen med tilgjengelighet for disse skal opprettholdes.  

 

3. Endringen medfører følgende endringer i bestemmelser: 
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Bestemmelsene i siste avsnitt i fellesbestemmelsenes § 1.1 er endret til kun å gjelde 

nærlekeplass. Rekkefølgebestemmelsene for lekeareal skal knyttes opp til utbygging av 

delfeltene.  

 

 

Lovhenvisninger og behandlingsmåte 

Saken er behandlet som en mindre endring av reguleringsplan i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-14.  

Berørte myndigheter og eierne og festere av eiendommer som er direkte berørt av vedtaket er 

gitt anledning til å uttale seg iht. plan- og bygningsloven § 12-14. Vi har mottatt følgende 

merknader til planendringen:  

 

Fylkesmannen i Buskerud 

Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at disse endringene kommer i konflikt med nasjonale eller 

viktige regionale interesser som vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen spesielle merknader til 

forslag om endring av reguleringsplanen for Tanberglia. 

 

Glitre Energi  

Endring av avstand mellom gang og sykkelvei til mast for vår høyspentlinje til 1,5 meter er ikke 

en ideell løsning slik vi ser det. Vi kan imidlertid gå for en slik løsning forutsatt det settes opp 

en sikring som hindrer påkjørsel av fundamentene ved brøyting ol. 

Dette kan gjøres i form av et autovern. 

 

Forslagsstiller Block Watne har tidligere vært i dialog med Glitre energi og avklart sikring av 

mast. Selve utformingen tas i forbindelse med byggesaken.  

 

Sameiet Trygstad Terrasse v/  Solveig-Alma Halaas Lyster 

Styrets henvendelse gjelder en bekymring for hele skråningen bak terrasseblokkene langs 

Tandbergmoveien og ikke bare mot strøm mast. Det er tatt ut mye masse i skråningen både 

tidligere og ifm. bygging av terrasseblokkene. I tillegg fører utbygging av Tanberglia og 

ombygging av Tandbergmoveien, til mer trafikk - inklusiv anleggstrafikk - på toppen av 

skråningen. Det er med bakgrunn i dette at Styret har stilt spørsmål om ROS-analyser. 

 

Vi ser at det nevnes at utbyggeren ved utbygging av Trygstad og gravearbeid i skråningen, ikke 

har funnet grunnlag for bekymringer. Vi stiller spørsmål om det i tillegg skal utføres en grundig 

vurdering av en sakkyndig 3. part, slik at disse observasjonene fra utbyggeren kan bli bekreftet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er gjennomført en uavhengig vurdering av geotekniker/ingeniørgeolog hos Multiconsult 

som konkluderer med at tiltaket ikke vil påvirke stabiliteten nevneverdig. Forslagsstiller vil 

være ansvarlig for tiltaket og gjennomføringen. Sameiet har også mulighet til å komme med 

merknad i forbindelse med den påfølgende byggesaken.  
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Klagerett 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker etter dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 

29. 

For informasjon om klagerett, se kommunens nettside:  

www.ringerike.kommune.no → arealplaner → reguleringsplaner → klagerett 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Grethe Tollefsen 

leder areal- og byplankontoret 

 

                   Ken Ove Heiberg 

        rådgiver 

 

Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Planbestemmelser 

2. Plankart  

 

Adressater: 

Fylkesmannen i Buskerud, Beredskaps, Justis og kommunalavd. 

Konglefaret borettslag, v/ Solveig-Alma Halaas Lyster 

Glitre Energi v/  Ole Andre Fosshaug 

Teknisk utbygging, Ringerike kommune, v/ Jostein Nybråten  

 

Kopi:  

Block Watne v/Eivind Jensen 
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RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING , AREAL- OG BYPLANKONTORET

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 356 - 0 2 Detaljplan for Tanbergli a

1.gangs behandling i planutvalget 3.12.2012 sak 149/12
Offentlig høring 4.12.2012 sak 263/12
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.06.2014
Formannskapet 17.06.2014
Vedtatt av kommunestyret 26.06.2014
Mindre endring 27.06.2014
Mindre endring 22.12.2016

REGULERINGSFORMÅL

Regulert områ de vises med reguleringsgrense på plankart. Det er to plankart til denne planen:

1. Plankart over boligområdene.
2. Plankart som omfatter vegen fra Hvervenkastet frem til boligområdene.

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6:

1. Bebyggelse og anlegg,
–  Bo ligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse BF1
–  Bo ligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse B K1 -11
–  Bo ligbebyggelse-blokkbebyggelse BB1
–  Barnehage BH1
–  Lekeplass LEK1 - 5
–  Annet uteop pholdsareal AU1 -2

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
–  Veg V1 -2
–  Kjøreveg KV 1-4
–  Annen veggrunn grøntareal AVG
–  Gang -/sykkelveg GS1 -5
–  Parkering Pl 2
–  Ho ldeplasser HP1 -2

3. Grønnstruktur
–  Turdrag TD1 -2
–  Turveg TV 1-5

4. Hensynssone
–  Sikringssone frisikt
–  Faresoner høyspenningsanlegg
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–  Hensynssone bevaring naturmiljø

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i
plan- og bygningslovens § 12-7.

§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§1.1 Felles bestemmelser

1. Byggegrense (2)

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet og er satt
ut fra overordnede geotekniske vurderinger. Men dersom geotekniske sakkyndige ved stedlige
geotekniske undersøkelser kan anbefale en mindre byggegrenseavstand til utenforliggende
terreng , kan de viste byggegrensene fravikes ved rammesøknadsbehandlingen.

2. Lekeplass (4)

Det skal opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet.

Lekearealene skal være av to ulike typer: Sandlekeplass og nærlekeplass.

Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå
som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy.

Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med en avstand på mindre enn 50 m.
Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde sitteplasser for voksne.

Nærlekeplasser skal inneholde sandkasse, huskestat iv, noe fastdekke, lekeapparater og benker
med bord.

3. Radon. (4)

Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal.

4. Støy (3).

Rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med grenseverdier i
tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T -1442 (2012) . Grenseverdiene skal
også tilfredsstill es for utvendig oppholdsplass.
Prosjekterte støytiltak samt d okumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt , skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført.
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Det skal tilbys støytiltak på følgende eiendommer:
Gnr /bnr: 37/79, 37/81, 37/88, 37/91, 37/106, 37/107, 37/109, 37/126, 38/81, 44/23, 44/28,
44,29, 44/30, 44/32, 44/38, 44/44, 44/70, 44/71, 44/72, 44/73.

5 . Utearealer. (4)

Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved
utomhusplan som framlegges ved byggesøknad. I f elles uteoppholdsareal kan det anlegges
lekeplass. Universell utforming skal, i den grad det er mulig , legges til grunn for utforming av
felles uteoppholdsarealer.

For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger:
- Minste totale uteoppholdsareal skal være 25 m2 pr. boenhet (medberegnet balkonger)
- Minste felles uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet.

6. Grunnforhold

Fø r områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht. sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht. dette.

7. Transformatorkiosker

Innenfor områder avsatt til bebyggelse, lek og uteoppholdsareal kan det anlegges
transformatorkiosker med tilhørende sikkerhetssoner og gjerder.

8. Overvannsanlegg

I områder for turdrag, lek og uteopphold kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann.

§ 2 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse.

Disse områdene er delt i frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og
blokkbebyggelse.

1. Frittliggende småhusbebyggelse BF1 (1)

Området BF1 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse.

1a . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 40 %.

Det kan maksimalt bygges 2 leiligheter pr tomt.

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig
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1b. Byggehøyde (1)

Bygning oppføres med sal tak. Gesimshøyde for ferdig utplanert terreng skal i gjennomsnitt
være maksimalt 5m . Tilsvarende maksimal mønehøyde skal være 7,5m.

1c. Bebyggelsens utforming (1)

Fasader skal utformes slik at del området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk
uttrykk.

1d. Parkering (4 og 7)

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.

For boligene plasseres det 2 stk sykkelparkeringer.

2. Konsentrert småhusbebyggelse BK1-11 (1)

Områdene BK1-11 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse.

2a . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA i feltene BK1 -8 skal totalt være 75 %. For
feltene BK9 -11 skal m aksi malt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA totalt være 70 %.

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.

2b. Byggehøyde (1)

Alle takformer er tillatt innen plano mrådet , men kun é n type er tillatt for hvert del område.

Maksimal mønehøyde skal være 8,0m, men for BK4 kan maksimal byggehøyde være 8,5m.
Der takformen ikke har møne skal maksimal høyde være tilsvarende. For BK4 skal m aksimal
byggehøyde ikke overstige kotehøyde 158 m.

Hø ydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får beskåret sin
utsikt. Dette skal dokumenteres samlet for hvert delområde.
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2c. Bebyggelsens utforming (1)
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk , tilpasset nærområdet .

2d. P arkering (4 og 7)

Par kering kan anlegge s i felles parkering skjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Pa rkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.

Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer.

3. Område for blokk bebyggelse BB1 (1)

Område BB1 skal nyttes til bl okkbebyggelse.

3a . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 75 %.

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig.

3b. Byggehøyde (1)

Bygning er kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde 12 m.

Gesimshøydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad får
beskåret sin utsikt. Dette skal dokumenteres ved søknad.

På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan.

3c. Bebyggelsens utforming (1)

Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk , tilpasset nærområdet .

3d. Parkering (4 og 7)

Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.
Under PI2 kan det anlegges p-kjeller i tilknytning til BB1 og for beboere i BB1. Det skal legges tilrette
for felles renovasjonsløsning til BB1 innenfor arealet PI2. Denne løsningen skal godkjennes av
Ringerike kommune før godkjennelse av byggesøknad.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.

Pr bolig skal det være 2 stk sykk elparkeringer.
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§ 1.3 Område for barnehage BH1 (1)

Område BH1 skal nyttes til b arnehage .

1 . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 50%.

2. Byggehøyde (1)

Alle takformer er tillatt . Maksimal gesimshøyde 9 m.

3. Bebyggelsens utforming (1)

Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk ,
tilpasset nærområdet .

4. Parkering (4 og 7)

Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.

§1.4 Lekeplass

1. Formål (1)

Områ dene LEK1 - 5 skal ny ttes til felles lek og oppholdsar eal.

2. Utforming/bruk (4)

Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan s om
framlegges ved byggesøknad.

Områdene skal inneholde sandkasser, lekeapparater samt møbler for sitteplasser tilpasset hvert enkelt
områdes størrelse, form og nærområdes behov for slike.

Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer.

Lekearea let stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.
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1. Formål (1)

Områdene AU1 - 2 skal nyttes til felles lek og uteoppholdsareal.

2. Utforming/bruk (4)

Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som
framlegges ved byggesøknad.

Områdene skal tilrettelegges for fri lek og opphold. I begge områdene kan vegetasjonen
holdes nede mht . å tilrettelegge for skilek.

Område A U1 kan tilrettelegges med skitrekk og andre anlegg for aking.

Område AU2 kan tillates fylt opp og planert mht. å tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel.
Ved utførelse av tiltak skal de faglige geotekniske råd i NGI-rapport 20110293-00-3-R kap.7
p, plan ering av raviner følges. Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til
forurensning av bekkedraget.

Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.

§3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§3.1 Fellesbestemmelser

1. Vegstandard (4)

Vegenes standard skal godkjennes av kommunen. Sidearealene skal behandles tiltalende . De
skal tilpasses bevegelseshemmede iht. TEK § 10 -2.

§3.2 Veg

1. Formål

Veg V1 skal nyttes til felles veg.

§3.3 Kjøreveg

1. Formål

Vegene K V1 - 2 samt KV 4 skal nyttes til offentlig kjøreveg. Veg KV 3 skal nyttes til felles
kjøreveg.
Veg KV4 er snuplass for buss, som er midlertidig inntil vegen skal føres videre til nye felt iht.
kommunedelplanen for Krakstadmarka .

§1.5 Annet uteoppholdsareal
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1. Formål

Fortau skal opparbeides med fast dekke og belysning.

§3.5 Annen veggrunn - grøntareal

1. Formål

Områdene skal behandles med kortvokst vegetasjon/gress.

§3.5 Gang - /sykkel veg

1. Formål.

Vegene GS 1- 6 sk al nyttes til offentlig gang -/sykkelveg.

§3.6 P arkering

1. Formål (1/7)

Område PI 2 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen planområdet . Under terreng
kan det tillates p-kjeller i tilknytning til BB1 .
.

§3.7 Holdeplasser

1. Holdeplasser.

Områdene HP 1-2 skal nyttes til holdeplass for busser.
HP1 -2 skal nyttes til kantstopp for busser. Kantstein ved fortau/ gang/sykkelvei tilpasses
høyde for slike stopp iht. gjeldende normer.

§4 GRØN NSTRUKTUR

§4.1 Turdrag

1. Formål. (1)

Område ne TD1 -2 skal nyttes til turdrag.

2. Utforming/bruk (4)

I disse områdene kan det anlegges stier og anlegg for felles opphold, inkludert benker og
andre utemøbler. Områdene kan i en viss utstrekning planeres og gis harde flater.

§3.4 Fortau
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I den grad det te rrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om
universell utforming.

§4.2 Turveg

1. Formål. (1)

Områdene TV1 - 5 skal nyttes til turveger.

2. Utforming/bruk (4)

I disse områdene skal det anlegges stier. Områdene kan planeres og gis harde flater.

I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om
universell utforming. Tilpasning av skråninger kan tillates over formålsgrenser der terrenget
tilsier det. Skråningene skal opparbeides og det skal gis en myk og naturlig overgang mellom nytt og
eksisterende terreng .

§5 HENSYNSSONE R

§5.1 Sikringssone f risikt (2/4)

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.

§5.2 Faresoner . (2/6)

Gjelder høyspenningsanlegg. I disse sonene er det ikke lov med bygninger for varig opphold.

§5.3 Hensynssone bevaring naturmiljø.

Gjelder bekkedrag. I disse områdene, også der planen tillater inngrep, skal en sørge for at
stedlig grunnvannsnivå ikke endres vesentlig. Stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad
bevares. Tiltak i planområdet skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til
forurensning av bekkedraget.

§6 TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING (4)

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal, så langt det ligger til rette for det ,
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.
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1. Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12 -7 pkt. 10.

2. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer.

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

4. Det k an ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er
i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.

5. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for
bygget kan g is.

6. Felles uteoppholdsareal (inkludert lekeplass) for hvert delområde skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis.

7. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter,
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl. sykkelparkering, plass for
renovasjon og lekeplass.

8. Før iverksetting av tiltak i h.h.t reguleringsplanen skal det foretas arkeologisk utgraving av
det berørte automatisk fredete k ulturminneområdet (bosettingsspor og fangstgraver, id
161342) i planområdet

Kulturminneområdet id 161343 kan fjernes uten vilkår for utgraving.
Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres
slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.

9. Gangveg og belysning skal ferdigstilles samtidig med utbedring av atkomstvegen til feltet.

10. Før det gis igangsettingstillatelse skal støybelastningen for eksisterende bebyggelse langs
atkomstvei beregnes ut fra full utbygging av detaljplanområdet.

11. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for eksisterende bebyggelse langs atkomstvei
være utført. Støytiltak skal gjennomføres der støyberegningene viser at bebyggelse
kommer innenfor gul sone som følge av planen og skal kontrolleres og dimensjoneres ut i
fra full utbygging av kommunedelplan Krakstadmarka slik at de gir tilfredsstillende
støydemping også ved senere utbygging uten behov for senere endring.

§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyre 

 
Arkivsaksnr.: 15/337-50   Arkiv: PLN 406  

 

2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas. 

 

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. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 

26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.  

 

 

 

 

 

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Kistefos-museet legges nå frem for 2. gangs behandling. Planområdet 

omfatter areal i to kommuner; Jevnaker og Ringerike. Planarbeidet har foregått i samarbeid 

mellom de to kommunene. Formelt behandler den enkelte kommune kun arealer innenfor egen 

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

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

(nasjonal arealdel ID). 

 

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

vedtatt detaljplan vil museet få et styringsverktøy som gir forutsigbar og effektiv saksbehandling 

av tiltak innenfor det areal som reguleres. Planen vil sikre at nødvendig hensyn tas gjennom 

båndlegging av faresoner for ras og skred, flom, samt høyspenningsanlegg. I tillegg vil områder 

med særlig hensyn for bevaring av kulturminner båndlegges og det vil stilles rekkefølgekrav for å 

sikre at det tas tilstrekkelig hensyn til myke trafikanter samt vern om elvemusling som befinner seg 

i elva. 



 

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

kraftstasjonene. Dette området foreslås avsatt til kombinert formål, privat tjenesteyting 

/fornøyelsespark/energianlegg. Eiendommen til Kistefos-museet er utvidet vestover langs elva, 

disse områdene tillegges også det nye formålet, foruten energianlegg. De deler av planområdet 

som ligger på Ringerikssiden vil i ny plan i hovedsak reguleres til landbruksformål, kombinert 

formål, privat tjenesteyting /fornøyelsespark samt parkering. 

 

Tiltak innenfor planområdet skal ta hensyn til m.a. eksisterende natur- og kulturverdier, 

boligområde, landbruksareal samt vei- og jernbane. 

 

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

inn totalt 20 uttalelser, fire av disse inneholdt også innsigelsespunkter. Innsigelsene fra Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE), Fylkesmannen i Oppland og Statens vegvesen, region øst 

var rettet mot arealbruk i Jevnaker kommune, og er håndtert og løst av Jevnaker kommune. En var 

rettet mot Ringerike kommune, innsigelsen var sendt inn av Statens vegvesen, region sør og 

omhandlet arealbruk innenfor Statens vegvesen sine egen plan, 389 E16 Eggemoen - Olum. 

Uttalelser og innsigelse var i hovedsak rettet mot følgende temaer:   

 Mangler mht. sikkerhet og risikoreduserende tiltak knytta til ras, skred og flom.  

 Mangelfull ROS-analyse. Det er stilt krav om komplettering av ROS-analysen blant annet 

for tilstrekkelig vurderinger av risikoreduserende tiltak som gjelder flom- og skredfare. 

 Bedre sikring av elvemusling gjennom tydeligere bestemmelser og konkrete krav knyttet 

til anleggsarbeid ved elv og elvebredde. 

 Innstramming av krav om geoteknisk undersøkelser ved tiltak. 

 Sikring av allmenhetens tilgang til vassdragsmiljøet. 

 Sikkerhet og trygg ferdsel for de myke trafikanter. 

 Tydeligere bestemmelser vedrørende bevaring av kulturmiljø og båndlegging av 

kulturminner 

 M.fl. 

 

 

Det endelige planforslaget er vurdert etter uttalelser som er kommet og justeringer som er 

foretatt, samt sett opp mot kommunens overordna strategier og planer. Rådmann er positiv til 

regulering av museumsområde og mener det er viktig å få et styringsverktøy som gir 

forutsigbar saksbehandling av tiltak innenfor det areal som reguleres. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

I Jevnaker kommune er planområdets arealer i stor grad bebygd. Bebyggelsen rommer bl.a. 

galleribygg, museumsbygg, administrasjonsbygning samt to kraftstasjoner. Nedre del av 

Samsmoen boligområde er også tatt med i planforslaget fordi Kistefos Træsliperi A/S eier 

arealene omkring boligtomtene og deler av Samsmoveien.  

 

Planområdets arealer i Ringerike kommune er i hovedsak i dag benyttet til beiteområde, samt noe 

dyrkbart areal. Beiteområdet 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 kulturminner 

i området. Område som berøres av planforslaget er naturmark, naturlik mark og naturbeite. 

Hensynet til kulturlandskapet skal sikres gjennom plan.  



 

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.  

 

Ytterligere beskrivelse av dagens situasjon fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. 

Se også saksframlegg til 1. gangs behandling, se vedlegg. 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling, og består av:  

 Plankart, datert 22.05.17 

 Reguleringsbestemmelser, datert 22.05.17  

 Planbeskrivelse, datert 22.05.17 

 ROS-analyse, datert 04.05.17 

 

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 Randselva (H320_1-9) 

 Fare forbundet med etablering av tiltak under høyspentanlegg (H370_1) 

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

samt område med automatisk fredet kulturminne (H570_1-2 og H730_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) 

 

Som følge av innsigelse fra Statens vegvesen, Region sør, er plankartet endret ved at det er lagt en 

sone for videreføring for den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – 

Olum, vedtatt 26.03.2015. Dermed er dette området ikke en juridisk del av planen, foruten 

parkeringsareal SPA1, SGS1-2 og STJ1. Reguleringsbestemmelsene § 3.11.1 for 406 

detaljregulering Kistefos fastsetter at SPA1 kun vil benyttes til parkering i perioden fra april til 

oktober. 

 

Plan 388 som det henvises til fra SVV består av flere deler, da den brytes opp av et areal i 

Jevnaker kommune. Dette medfører at den delen av planen som overlapper med plan 406 har 

nasjonal plan-ID 0605_389. Det er denne betegnelsen som brukes i det videre her. 

 

Planområdet 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 vil legge til rette for videreutvikling av museumsområdet innenfor egnede rammer, 

både på land og i tilknytning til elv og elvebredd. 

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. 

 

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

saksframlegg til 1. gangs behandling, som vedlagt. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.01.17 – 15.03.17. I samme periode ble 

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



uttalelse. Det kom inn totalt 20 uttalelser, noen av uttalelsene kom inn etter gitt frist, disse er også 

ivaretatt som høringsinnspill. Uttalelsene følger som vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert av forslagstiller og rådmann i vedlegg 7.  

 

Innsigelser 

Det er kommet inn flere innsigelser til planen, tre av disse er rettet mot arealbruk i Jevnaker 

kommune og er håndtert og løst av Jevnaker kommune. Innsigelsene fra Norges vassdrags- og 

energidirektorat og Fylkesmannen i Oppland er imøtekommet i plan, men formelt er ikke 

innsigelsen trukket; dette vil ettersendes. Innsigelsen fra Statens vegvesen, region øst ble trukket i 

brev 04.05.17. 

 

Innsigelsen rettet mot arealbruk på Ringerike kommunes side er fremmet av Statens vegvesen, 

Region sør, og trukket i brev datert 23.05.17. Innsigelsen var rettet mot boliger i SFS6 innenfor 

byggegrense for vei samt helårs parkering på SPA1. I tillegg ble det gitt planfaglige råd om å 

endre helning på Kistefosveiens nedre del, dersom veien skal benyttes vinterstid og trafikkeres av 

buss. 

 

Som følge av innsigelse er plankartet endret ved at det er lagt en sone for videreføring av den 

delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015.  

Videre vil det i reguleringsbestemmelsene § 3.11.1 for 406 detaljregulering Kistefos fastsettes at 

SPA1 kun vil benyttes til parkering i perioden fra april til oktober. Dette medfører at 

innsigelsespunkt angående byggegrense for boligen utgår, da innsigelsen i sin helhet er knyttet til 

areal hvor Statens vegvesen egen plan fortsatt skal gjelde. 

 

I planforslaget som lå ute til høring var det tatt høyde for at det måtte gjennomføres tiltak for å 

sikre at turbusser kan møtes på en sikker måte langs den nye adkomstvegen, Kistefossveien. 

Stiftelsen Kistefos-Museet har som følge av anbefalinger fra Statens vegvesen valgt å gå bort fra 

løsning med snuplass for busser på planlagt ny parkeringsplass i felt SPA1. Det skal ikke 

tilrettelegges for at busser skal benytte den omlagte Kistefossveien som adkomst til anlegget. 

 

Kistefosveien vil forbli privat og veien vil ikke benyttes vinterstid for Kistefos-museet, kun til 

privat bruk for grunneier. 

 

Nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og kommentarer til 

høringsuttalelsene.  

 

Endringer etter 1.gangs behandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 

Endringer 

plan 

Endring i plan, som følge av innspill 

§ 1.2.3 Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 skal det gjennomføres en geoteknisk 

vurdering. 

 

§ 1.2.4 Ved tiltak i og ved Randelva skal det ikke gjennomføres inngrep som forringer den 

økologiske og kjemiske tilstanden til resipienten. 

 

§ 1.2.6 Gang- og sykkelvegforbindelser gjennom området skal holdes åpen for fri ferdsel. 

Oppføring av gjerder tillates kun dersom det er nødvendig som sikringstiltak. 

 



§ 2.3.2 Oppføring av sanitærbygg på maks BYA 160 m2 tillates i felt BKB1. 

 

§ 2.3.3 Tillatt bygningshøyde for sanitærbygg i felt BKB1 er maksimum 6m over 

gjennomsnittlig planert terreng, og ikke høyrere enn mønehøyden på 

"Magasinet". 

 

§ 2.3.4 Bestemmelse for estetiske forhold er endret i tråd med Riksantikvarens anbefalinger. 

 

§ 2.4.1 Bestemmelse for estetiske forhold er endret i tråd med Riksantikvarens anbefalinger. 

 

§ 2.5.1 For felt BKB tillates oppføring av bru og galleribygg, bestemmelsen fastsetter maksimal 

bygningshøyde til 15 m over gjennomsnittlig planert terreng, og maksimal BYA settes til 

2 000 m2. 

 

Midlertidige konstruksjoner i elva tillates etablert og fjernet i perioden mellom 15. juni 

og 15. september. Støpearbeider skal ikke skje i direkte tilknytning til elva. 

 

§ 3.8.1 Maksimal bredde på interne gangveger settes til 3 meter. Vegen skal dimensjoneres slik 

at den er fremkommelig for brann- og utrykningskjøretøy. 

 

Det skal sikres avbøtende tiltak i anleggsperioden, knyttet til felt SGG2, gangvei. 

Registrering av elvemuslingsforekomst skal flyttes til egnet habitat identifisert av 

fagkyndig, og følges opp iht. oppfølgingsprogram. Dette er langt inn som 

rekkefølgekrav § 9.3. 

 

§ 3.11.1 Parkering i felt SPA1 vil kun være tillatt i perioden april til oktober. 

 

Ved etablering av parkering skal kjøresterkt rekkverk/autovern etableres langs 

jernbanen. Videre skal det etableres sikringstiltak i form av gjerde på minimum 1,8 m 

høyde langs jernbanen. 

 

§ 7.1.1 Det vil ilegges byggeforbud i sone H310_1-3. Inngrep tillates ikke med mindre det kan 

dokumenteres at tilstrekkelig sikringstiltak kan etableres. 

I faresonen gis det ikke adgang til andre tiltak enn etablering av gangveg/adkomst i felt 

SGG2. Adkomst SGG2 kan etableres som en fylling på utsiden av skråningsfoten og 

fyllingen skal erosjonssikres til over flomvannstand. Det tillates ikke tekniske inngrep 

eller fjerning av vegetasjon. 

 

§ 7.2.1 Hensynssone H320_1 omfatter område som er utsatt for flom. 

Det tillates ikke etablering av nye tiltak lavere enn flomsonenivå 128,5 moh. for felt 

BKB2 og 118,5 moh. for feltene BKBE1-2 og BKB1-BKB8 med mindre det utføres 

tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom i tråd med de til enhver gjeldenende teknisk 

forskrift. 

Etablering av tiltak inkludert, flomforebyggende tiltak innenfor hensynssonen, må ikke 

forårsake økt fare for negative effekter mht oppstuving, erosjon og flomfare. 

Brukryssingen med galleriet skal utformes og dimensjoneres slik at den kan ta unna for 

en 500-årsflom og ikke gi økt fare for flom og erosjon. 

 

§ 7.4.1.1 Bestemmelse tilhørende Hensynssone H570_1-3 er endret i tråd med Riksantikvarens 

anbefalinger. 

 



Bestemmelsene til hensynssonen gjelder ikke for kraftverkene med tilhørende damanlegg 

og tekniske installasjoner som ligger innenfor hensynssonen. Disse er unntatt krav i 

plan- og bygningsloven da de behandles etter eget lovverk som forvaltes av NVE.  

 

§ 7.4.1.2 Bestemmelse sikrer det automatisk fredete kulturminne ID161206, etter anmodning fra 

Buskerud fylkeskommune. 

 

§ 9.1 Det stilles rekkefølgekrav om at det før det gis brukstillatelse til galleribygg i felt BKB8 

skal fortau langs Samsmoveien fra felt BKB1 frem til Blåklokkeveien være opparbeidet 

i henhold til godkjente tekniske planer. Det stilles også vilkår om håndtering av trafikk 

inntil fortau er opparbeidet. 

 

§ 9.2 Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeidet på gangveg SGG2, skal registrert 

elvemuslingsforekomst være flyttet til egnet habitat identifisert av fagkyndig. 

 

  

Detaljplan-

kart 

Felt BKB8 er justert. Dette har medført at riggområdet og adkomst er noe endret. 

 

Detaljplan-

kart 

Det er laget et tematisk kart for bevaring av kulturmiljø og båndlegging av 

kulturminner. Oversikten er også lagt inn i detaljplankartet, her fremgår hvilke bygg 

som skal bevares og bebyggelse som forutsettes fjernet. 

 

Detaljplan-

kart 

Det er lagt inn hensynsone d) H730 for automatisk fredet kulturminne, ID161206.  

Detaljplan-

kart 

Faresone flom H320_1-9 omfatter nå også vannflaten i planområdet.  

  

ROS-

analysen 

ROS-analysen er utbedret med konkrete risikoreduserende tiltak, basert på rapporter 

utarbeidet av Norconsult. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Konsekvensutredning 

Oppland fylkeskommune har i sin uttalelse påpekt kravet om konsekvensutredning og har anbefalt 

at dette gjennomføres. Når det gjelder behov for konsekvensutredning, var dette gjenstand for 

vurdering ved oppstart av planforslaget, behandlet politisk i Ringerike kommune mars 2015. 

Ringerike kommune gjorde da følgende vurdering:  

  «Forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 

15 dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal behandles etter forskrift om 

konsekvensutredning. 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.» 

 

Tilsvarende vurderinger ble gjort ved oppstart i Jevnaker kommune. Kommunenes lokalkunnskap 

om hvordan Kistefos-museet tidligere har gått frem ved oppføring av diverse kunstinstallasjoner 

har gjort dem fortrolige med at Kistefos-museet er en ansvarlig aktør og ikke tar unødige sjanser. 

Dette har også medført at store deler av planområdet var utredet i forhold til både ras- og 



skredfare, og forekomster av elvemusling i forkant av planarbeidet. Videre er Randselva regulert, 

og regulanten har hele tiden sittet på svært gode flomdata som de har delt med forslagsstiller. 

 

Slik planforslaget foreligger i dag, er det lite som skiller dette fra de utredningene som ville vært 

gjort ved en eventuell konsekvensutredning, med unntak av et planprogram og en skjematisk 

fremstilling og avveining av ulike problemstillinger. Alt i alt er det gjennomført tilstrekkelige 

utredninger og prosjekteringer parallelt med planprosessen knyttet til både adkomstvei langs elva 

og selve byggingen av galleribrua (felt BKB8). Totalt sett anser man derfor at de formale kravene 

er imøtekommet, om enn gjennom en litt annen prosess enn ved planprogram og 

konsekvensutredning.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i Detaljreguleringsplan 389 for E16 Eggemoen – Olum fra 

26.03.15 (se planbeskrivelse s 20). Planområdet er i denne reguleringsplanen i hovedsak regulert 

til veg og annen veggrunn, samt LNRF, bolig og trase for jernbane.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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. 

 

Kommuneplanens arealdel  

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

Kommuneplanen i Ringerike kommune er nå under revidering. Ved vedtatt plan vil arealformålet 

for området oppdateres i kommuneplan.  

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

vassdrag, med mindre annet er bestemt i vedtatt reguleringsplan. 

 

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 ble innsendt. 

 30.08.16 var planen oppe til diskusjon i Planforum i Oppland. 

 29.09.16 ble det avholdt temadag med informasjon og befaring for regionale myndigheter 

på museumsområdet. Dagen ble avrundet med en planfaglig diskusjon. 

 31.10.16 ble det avholdt et drøftingsmøte mellom representanter fra Statens vegvesen 

region øst og Jevnaker kommune. Løsninger for trafikkavvikling og trafikksikkerhet var 

tema. 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Formannskapet og Kommunestyret i Jevnaker 

kommune. Planen ble da vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 

Behandling var henholdsvis 06.12.16 og 15.12.16, sak 82/16 og 130/16. 



 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen samt 

Formannskapet i Ringerike kommune. Planen ble da vedtatt sendt på høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn. Behandling var henholdsvis 12.12.16 og 24.01.17, sak 100/16 og 1/17.  

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på ca. 7 dekar.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Generelt 

Planbeskrivelsen inneholder vurderinger av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte tiltak som 

følge av reguleringsbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser 

for miljø og samfunn. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS), datert 04.05.17 har identifisert 24 relevante hendelser, 

hvorav 17 karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak (GRØNN KATEGORI), 4 

karakteriseres av risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko (ORANGE 

KATEGORI) samt 2 hendelser som karakteriseres med uakseptabel risiko (RØD KATEGORI); 

tiltak må iverksettes for å redusere risiko. 

 

Den første av de to hendelse som anses å være i kategori rød, omhandler geotekniske ustabilitet i 

deler av planområdet. Fareområdet er vist på plankart og det er i plan fastsatt Hensynssone 

H310_1-3 for område som er utsatt for ras- og skredfare. Det er byggeforbud i sone H310_1-3. 

Inngrep tillates ikke med mindre det kan dokumenters at tilstrekkelige sikringstiltak kan etableres 

jf. krav til sikkerhet mot skred angitt i byggteknisk forskrift. 

Den andre av de to hendelse som anses å være av kategori rød, er forekomst av radon innenfor 

planområdet. Med dagens regelverk og kunnskap om byggetekniske tiltak som radonsperrer, 

ventilering mv. anses fare forbundet med radoneksponering i nybygg å være redusert. 

 

De fire hendelsene som er plassert i kategori orange, er følgende fare/avbøtende tiltak: 

Område utsatt for flom i elv – Ved prosjektering og etablering av bygg- og kunstinstallasjoner i 

eller ved Randselva må det tas hensyn til flomfare. Det er i reguleringsbestemmelsene angitt at det 

skal foretas vannlinjeberegninger og gjøres vurderinger med hensyn til fare for endringer i 



strømningsforhold og oppstuving. Det skal foreligge uttalelse fra fylkeskommune, fylkesmannen 

og Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Fare forbundet med høyspentanlegg – Ved prosjektering og etablering av bygg- og 

kunstinstallasjoner må det tas hensyn til høyspentanlegg, dette er også sikret i 

reguleringsbestemmelsene. Hensynssone H370_1 omfatter område for høyspentluftstrekk, med 

sikringssone på 15m fra høyspentlinje. Tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, og andre tiltak 

som medfører terrenginngrep eller annen anleggsvirksomhet i faresonen, skal godkjennes av 

linjeeier. 

Brannberedskap – 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.  

Fare forbundet med regulerte vannmagasiner – Sikkerhetstiltak ved damanleggene er i første 

rekke knyttet opp mot driften av kraftverkene. Rammene 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.    

 

De øvrige forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget 

ivaretatt gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelsene. 

Rådmann mener at forholdene nevnt i ROS-analysen i tilstrekkeliggrad er ivaretar  

 

Innsigelser 

Vurdering av innsigelser i samband med høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlagt 

merknadsbehandling. Etter dialog, utredninger og justeringer i planforslaget er to av 

innsigelsene trukket. Forholdene som har dannet grunnlag for innsigelsen fra NVE og 

Fylkesmannen i Oppland er nå ivaretatt og avklaring fra NVE og Fylkesmannen i Oppland vil 

ettersendes.  

 

Innsigelsen rettet mot areal i Ringerike kommune er nå avklart og de planfaglige råd fra 

vegmyndigheten er imøtekommet. 

 

Rådmann kan dermed anbefaler kommunestyret å vedta reguleringsplanen. 

 

Samlet vurdering 

Det endelige planforslaget er vurdert etter uttalelser som er kommet og justeringer som er 

foretatt, samt vurdert det opp mot kommunens overordna strategier og planer. Rådmannen er 

positiv til regulering av museumsområde og mener det er viktig å få et styringsverktøy som gir 

forutsigbar saksbehandling av tiltak innenfor det areal som reguleres. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Detaljplankart, datert 22.05.17 

3. Reguleringsbestemmelser, datert 22.05.17 

4. Planbeskrivelse, datert 22.05.17 



5. ROS-analyse, datert 04.05.17 

6. Tematisk kartutsnitt Kulturmiljø, datert 22.05.17 

7. Oppsummering av høringsuttalelser og innsigelser, med kommentarer forslagstiller og rådmann 

8. Vurdering av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sine innspill 

9. Kartleggingsrapport, elvemusling, datert 22.11.16 

10.Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oppland, 01.03.17 

b. Fylkesmannen i Oppland, 15.03.17 

c. Fylkesmannen i Buskerud, 14.03.17 

d. Fylkesmannen i Buskerud, 15.03.17 

e. Oppland fylkeskommune, 13.03.17 

f. Oppland fylkeskommune, 22.03.17 

g. Buskerud fylkeskommune, 07.04.17 

h. Statens vegvesen, Region øst, 01.03.17 

i. Statens vegvesen, Region sør, 10.03.17 

j. Bane NOR, 02.03.17 

k. Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), 01.03.17 

l. Riksantikvaren, 13.03.17 

m. Riksantikvaren, 20.03.17 

n. Randsfjorden Tremasse og Papirfabrikk AS, 09.03.17 

o. Glitre Energi Nett AS, 07.03.17 

p. Brakar, 02.02.17 

q. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA), 07.03.17 

r. Telenor, 01.09.15 

s. Norsk maritimt museum, 17.03.17 

t. Mattilsynet, 14.03.17 

11. Brev fra Statens vegvesen, Region øst, Trekking av innsigelse, datert 04.05.17 

12. Brev fra Statens vegvesen, Region sør, Trekking av innsigelse, datert 23.05.17 

13. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

14. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

15. Planforslaget (kart) slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

16. Planforslaget (bestemmelser) slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Gjeldende reguleringsplan 389 Eggemoen - Olum 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

 



Oversiktskart planom råde

Kartet illustrerer plassering av d etaljplan forslag 0605_406 Kistefos





JEVNAKER KOMMUNE
P lan 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: 22.05.2017

1. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og
arealforvaltning, Ringerike kommune
1. gangs behandling i formannskapet, Ringerike kommune

Dato: 12.12.16 , Sak 100/1 6
Dato: 24.01.17, Sak 01/17

1. gangs behandling i formannskapet, Jevnaker kommune Dato: 06.12.16 , Sak 82/16
Høring og offentlig ettersyn Dato: 25.01.17 - 15.03.17
2. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og
arealforvaltning, Ringerike kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy
2. gangs behandling f ormannskapet, Ringerike kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy
Vedtatt av kommunestyret, Ringerike kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy
2. gangs behandling i formannskapet, Jevnaker kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy
Vedtatt av kommunestyret, Jevnaker kommune Dato:dd.mm.åå, Sak xx/yy

Det regulerte området er vist med plangrense på detaljplan datert 22.05 .2016.
Detaljplanen har tre vertikalnivå. Vertikalnivå 1 gjelder for arealformål under grunnen,
herunder kulvert/jernbaneundergang. Vertikalnivå 2 gjelder for arealformål på
grunnen/vannoverflaten. Vertikalnivå 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
Gang - og sykkelveg, offentlig o_SGS3

AREALFOR MÅL 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 tjenesteyting/fornøyelsespark/energianlegg

BFS1 - 5
BKB1 - 7
BKBE1 - 2

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)
Kjøreveg, offentlig
Kjøreveg, felles
Fortau, offentlig
Gang - og sykkelveg, offentlig
Gangveg
Annen veggrunn – grøntareal, offentlig

o_SKV 1
f_SKV 1 - 6
o_SF1 - 2
o_SGS1 - 2
SGG1 - 4
o_SVG1 - 8
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Trasé for jernbane, offentlig
Parkering

o_STJ1
SPA1

GRØNNSTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 3)
Naturområde , offentlig o_GN 1 - 7

LANDBRUKS - , NATUR - OG FRILUFTSOMRÅDER
SAMT REINDRIFT (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 5)
Landbruksformål LL1 - 2

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
H370_1

INFRASTRUKTURSONER (§11 - 8, Ledd B)
Rekkefølgekrav infrastruktur H430_1

SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN (§11 - 8, Ledd C)
Bevaring av kulturmiljø H570_1 - 3

BÅNDLEGGINGSSONER (§11 - 8, Ledd D)
Båndlegging etter lov om kulturminner

H730_1

SONE FOR VIDEREFØRING AV REGULERINGSPLAN (§11 - 8, Ledd F )
Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde H910_1

BESTEMMELSESOMRÅDER
Området er regulert for følgende bestemmelsesområder, jf. plan - og bygningslovens § 12 - 7 nr.1 og 2:

Anlegg - og riggområde, samferdsel
Anlegg - og riggområde, bygg

#AR1 - 2
#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 tjenesteyting/fornøyelsespark/energianlegg

BKB8 og
BRU1
BRU2
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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 tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om
forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og
tilgjengelighetslove n), teknis k fors krift og gjeldende veiledere. (S e regjeringens
rundskriv Q - 29 /2010 om universell utforming).

Hensynet til universell utforming må avveies i forhold til natur/terreng og
kulturminnevern. Det skal tilstrebes universell utforming med materialbruk
tilpa sset kulturminnet/omgivelsene.

1.2 .2 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT 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 fylket funnet blir gjort,
slik at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan
gjennomføres, og eventuel le vilkår for dette.

1.2.3 GEOTEKNISKE VURDERINGER
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20 - 1 skal det gjennomføres en
geoteknisk vurdering.

1.2.4 TILTAK I OG VED RANDSELVA
Det skal ikke gjennomføres inngrep som forringer den økologiske og kjemiske
tilstanden til resipienten.

Ved anleggsarbeid som medfører fare for oppvirvling 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.
- Un ngå lagring av masser ved elva.
- Forberede beredskapstiltak som spyleflom for skadebegrensning ved uhell.
- Flytting av elvemuslingsforekomster.

Avbøtende tiltak skal tilpasses det enkelte bygge - og anleggstiltak slik at det på
best mulig måte sikres at elvemusling, elvemuslinglarver, ørretrogn, - og yngel
ikke skades av slam og finstoff. Av hensyn til elvemuslinglarver, ørretrogn, - og
yngel bør anleggsarbeid unngås i perioden mel lom 15.september og 15.juni.
Videre skal det sikres at storørreten har fri gang i gytetida, mellom 15. september
og 31. oktober.
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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 skal foreligge uttalelse fra
fylkeskommune, fylkesmannen og Norges vassdrags - og energidirekt orat.

1.2.5 VEGETASJON
Ek sisterende vegetasjon s kal i størst mulig grad bevares. Det skal tas særlig
hensyn til vegetasjon i en seks meters buffersone langs Randselva. Tynnin g,
nødvendig vedlikehold og skjøtsel er tillatt.

1.2.6 ALLMENNHETENS TILGANG TIL VASSDRAGSMILJØ
Gang - og sykkelvegforbindelser gjennom området skal holdes åpne for fri ferdsel.
Oppføring av gjerder tillates kun dersom det er nødvendig som sikringstiltak.

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12 - 5, LEDD NR.1)
2 .1 FELLESBESTEMMELSER
2 . 1.1 Dokumentasjonskrav (pbl § 12 - 7, punkt 11)

Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av bebyggelse, jf. plan - og
bygningslovens § 20 - 1, skal det sendes inn situasjonsplan og snitt som viser:

Bebyggelsens plassering og volum.
Forhold til omkringliggende 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 - 5 omfatter areal regulert til frittliggende småhusbebyggelse.

2.2 .2 Utnyttelse (PBL § 12 - 7, punkt 5)
Pr osent bebygd areal (% BYA) = 30 % BYA. Maks BRA for garasje/uthus = 50 m².

2.2 .3 Høyder, (PBL § 12 - 7, punkt 1)
Tillatt møne høyde for bygning er er maksimum 8 m over gjennomsnittlig planert
terreng. Tillatt gesimshøyde for bygninger er maksimum 6m over gjennomsnittlig
planert terreng . Garasje/uthus skal ha maks høyde = 7 m gjennomsnittlig planert
terreng .

2.2 .4 Estetiske forhold (PBL § 12 - 7, punkt 1)
By gninger skal tilpasses terreng og eksisterende bebyggelse.

2.2.5 Parkering ( PBL § 12 - 7, punkt 7)
Det avsettes maks 2 biloppstillingsplasser pr boenhet .
Biloppstillingsplasser kan være i garasje.
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2.3 KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK

2.3.1 Formål (pbl § 12 - 7, punkt 1)
Felt BKB1 - 7 omfatter areal regulert til privat tjenesteyting og fornøyelsespark, og
består av museums - og galleribygg, samt omkringliggende skulpturpark.

2.3.2 Utnyttelse (PBL § 12 - 7, punkt 5)
Det tillates oppført sanitærbygg på maks imum BYA 160m2 i felt BKB1, innenfor
linje som markerer bebyggelse som inngår i planen.

2.3.3 Høyder, (PBL § 12 - 7, punkt 1)
Tillatt bygningshøyde for sa nitærbygg i felt BKB1 er maksimum 6 m over
gjennomsnittl ig planert terreng, og ikke høy ere enn mønehøyden på "Magasinet".

2.3.4 Estetiske forhold (PBL § 12 - 7, punkt 1)
Eksisterende bygninger som er oppført mellom 1889 og 1955 skal bevares
uendret eller føres tilbake til opprinnelig eller eldre utførelse basert på
dokumentert grunnlag, eller kulturminnefaglig anbefaling av regional
kulturminneforvaltning. Ved oppføring av ny bebyggelse skal det tas særlig
hensyn til eksisterende bebyggelse. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal
hentes fra eksisterende bebyggelse: Høyde, lengde/bredde, grunnflate,
volumoppbygging, takform og materialbruk. Det tillates bruk av moderne
materialer og byggeteknikker (Se 7. 3 .1.1).

Utrednings - og dokumentasjonsbehov ved oppføring av nye skulpturer 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. Ved oppføring av nye skulpturer innenfor
hensynssonen skal det foreligge uttalelse fra regional kulturminnemyndighet.
(Se 7. 3 .1.1.)

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 tjenesteyting, fornøyelsespark, og
energianlegg. Privat tjenesteyting, fornøyelsespark, omfatter museums - og
galleribygg og omkringliggende skulpturpark. Energianlegg omfa tter kraftverkene
Kistefoss I og II med tilhørende damanlegg og tekniske installas joner hvor det
foregår produksjon av fornybar energi.

2.4.2 Estetiske forhold (PBL § 12 - 7, punkt 1)
Eksisterende bygninger som er oppført mellom 1889 og 1955 skal bevares
uendret eller føres tilbake til opprinnelig eller eldre utførelse basert på
dokumentert grunnlag, eller kulturminnefaglig anbefaling av regional
kulturminneforvaltning. Ved oppføring av ny bebyggelse skal det tas særlig
hensyn til eksisterende bebyggelse. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal
hentes fra eksisterende bebyggelse: Høyde, lengde/bredde, grunnflate,
volumoppbygging, takform og materialbruk. Det tillates bruk av moderne
materialer og byggeteknikker (Se 7. 3 .1.1).
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Utrednings - og dokumentasjonsbehov ved oppføring av nye skulpturer 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. Ved oppføring av nye skulpturer innenfor
hensynssonen skal det foreligge uttalelse fra regional kulturminnemyndighet.
(Se 7. 3 .1.1.)

NIVÅ 3
2.5 KOMBINERT FORMÅL

PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK
2.5.1 Formål (pbl § 12 - 7, punkt 1)

Felt BKB8 og BRU1 omfatter areal regulert til privat t jenesteyting og
fornøyelsespark.
I felt BKB8 tillates oppføring av bru og galleribygg.
Maks bygningshøyde for BKB8 settes til 15 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.
Maks bruksareal på bygg i BKB8 settes til B YA m2 = 2000m2

Tiltak i felt BKB8 skal dimensjoneres i forhold til vannivå ved 500 - års flom,
i nkludert sikkerhetsmargin. Det vil si flomsonenivå 118, 8 moh.

Krav til avbøtende tiltak i anleggsperiode, knyt tet til felt BKB8 :
Midlertidige konstruksjoner i elva tillates etablert og fjernet i perioden me llom 15.
juni og 15. september. Støpearbeider skal ikke skje i direkte tilknytning til elva.
Se punkt 1.2.4 for øvrige bestemmelser knyttet til tiltak i og ved Randselva.

2.6 KOMBINERT FORMÅL
PRIVAT TJENESTEYTING/FORNØYELSESPARK/ENERGIANLEGG

2.6.1 Formål (pbl § 12 - 7, punkt 1)
Felt BRU2 omfatter areal regulert til privat 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 funksjon i driften av energianlegget
tillates. Det skal tas særlig hensyn til materialbruk og utførelse slik at brua
fremstår som en integ rert del av museums - og skulpturparkområdet.

3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
(PBL § 12 - 5, LEDD NR.2)

3.1 FELLESBESTEMMELSER
3.1.1 Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges
som vist på teknisk plan.

NIVÅ 1
3.3 GANG - OG SYKKELVEG
3.3.1 Formål (pbl § 12 - 7, punkt 1 og 14)

Felt o_SGS3 skal vær e offentlig gang - og sykkelveg.
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NIVÅ 2
3.5 K JØREVEG
3.5.1 Formål (pbl § 12 - 7, punkt 1 og 14 )

Felt o_SKV1 skal være offentlig veg.
Felt f_SKV6 er adkomst til felt SPA1 , og boligeiendom gnr.120/bnr.5.

Felt f_SKV1 - 5 er felles
adkomstveger for
eiendommene som er angitt i
tabellen til høyre. Ansvar for
drift 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, 150/620, 150/850,

150/764.
f_SKV4 150/607, 150/608.
f_SKV5 150/609, 150/612, 150/611,

150/610.

3.6 FORTAU
3.6.1 Formål (pbl § 12 - 7, punkt 1 og 14)

Felt o_ SF1 - 2 skal vær e offentlig fortau.

3.7 GANG - OG SY KKELVEG
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 be dre tilpasning ved plassering av nye installasjoner.
Vegen skal dimensjoneres slik at den er fremkommelig for brann - og
utrykningskjøretøy . Maksimal bredde på gangveg settes til 3 meter.
Kjøring for vedlikehold, varelevering og andre nødvendige funksjoner knyttet til
driften av galleri - og museum, samt kraftstasjonene er tillatt.

Ved etablering av adkomstveg, f elt SGG 2 , skal r egistr ert elvemuslingsfor ekomst
f lyttes til egnet habitat identifisert a v fagkyndig, og følges opp i henhold til
oppfølgingsprogram utformet av fagkyndig.

3.9 ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL
3.9 .1 Formål (pbl § 12 - 7, punkt 1 og 14 )

Felt o_SVG1 - 8 skal være offentlig, og benyttes til grøfter og sidearealer 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 PARKERI NG
3.11 .1 Formål (pbl § 12 - 7, punkt 1)

Felt SPA1 skal være parkering i perioden april til oktober.
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Ved etablering av parkering skal kjøresterkt rekkverk/autovern etableres langs
jernbanen. Videre skal det etableres sikringstiltak i form av flettverksgjerde på
minimum 1,8 m høyde langs jernbanen.

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 FRILUFTSOMRÅDE SAMT
REINDRIFT (PBL § 12 - 5, LEDD NR.5)
NIVÅ 2

5.1 LANDBRUKSFORMÅL
5.1.1 Formål (pbl § 12 - 7, punkt 1)

Felt L L 1 - 2 skal benyttes til landbruksformål, og Jordloven § 9 og § 12 skal gjelde.
Etablering av kunstinstallasjoner er tillatt på beitedyras premisser.

6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
(PBL § 12 - 5, LEDD NR. 6)
NIVÅ 2

6.1 NATUROMRÅDE I SJØ O G VASSDRAG
6.1.1 Formål (pbl § 12 - 7, punkt 1)

Felt VNV1 - 3 skal avsettes 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.

7 HENSYNSSONER (PBL § 12 - 6)
NIVÅ 2

7. 1 FARESONER (pbl §§ 12 - 6, og 11 - 8 , ledd A.3)
7.1.1 Ras - og skredfare

Hensynssone H310_1 - 3 omfatter område som e r utsatt for ras - og skredfare. Det er
byggeforbud i sone H310_1 - 3. Inngrep tillates ikke med mindre det kan
dokumenters at tilstrekkelige sikringstiltak kan etableres jf. krav til sikkerhet mot
skred angitt i bygg teknisk forskrift.
I faresonen gis det ikke adgang til andre tiltak enn etablering av gangveg/ adkomst i
felt SGG2. Adkomst SGG2 ka n etableres som en fyllin g på utsiden av skråningsfoten,
og f yllingen skal erosjonssikres til over flomvannstand.
Det tillates ikke tekniske inngrep eller fjerning av vegetasjon i skråningen

7.2.1 Flomfare
Hensynssone H320_1 omfatter område som er utsatt for flom. Det tillates ikke
etablering av nye tiltak lavere enn flomsonenivå 128, 8 moh. for felt BKB2 og
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118, 8 moh. for felte ne BKBE1 - 2 og BKB1 - 8 , med mindre det utføres tiltak som
sikrer ny bebyggelse mot flom i tråd med krav til sikkerhet mot flom angitt i
byggteknisk forskrift.
Etablering av tiltak inkludert, flomforebyggende tiltak innenfor hensynssonen, må
ikke forårsake øk t fare for negative effekter med hensyn til oppstuving, erosjon og
flomfare.
Brukryssingen med galleri i felt BKB8 skal utformes og dimensjoneres slik at den
kan ta unna for en 500 - årsflom , og ikke gi økt fare for flom og erosjon.

7.3 .1 Høyspenningsanlegg
Hensynssone H370_1 o mfatter område for høyspentluftstrekk, med sikringssone
på 15 m fra høyspentlinje. Tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 , og andre
tiltak som medfører terrenginngrep eller annen anleggsvirksomhet i faresonen , ska l
godkjennes av linjeeier.

7. 2 INFRASTRUKTURSONER (pbl §§ 12 - 6, og 11 - 8 , ledd B )
7. 2 .1 Hensynssone H430_1 o mfatter område hvor det skal opparb eides parkeringsplass.

Tiltak tillates ikke igangsatt før arbeidet med Randselva bru og omlegging av
Kistefossveien er ferdigstilt og avsluttet. Før det gis rammetillatelse for tiltak i
dette området skal det foreligge uttalelse fra Statens vegvesen og BaneNor.

7.3 SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN (pbl §§ 12 - 6, og 11 - 8 , ledd C)
7.3 . 1 Bevaring av kulturmiljø
7.3 .1.1 Hensynssone H570_1 - 3 omfatter område med bygninger og anlegg som skal

bevares. Eksisterende bygninger og konstruksjoner som er avmerket med
hensynssone på plankartet, tillates ikke revet, fjernet eller flyttet. Unntaket er
flytting av bygninger der det foreligger dokumentasjon på at bygningen
opprinnelig eller tidligere har hatt en a nnen plassering innenfor hensynssonen.
Eksisterende bygninger som er avmerket med hensynssone er regulert med
eksisterende gesimshøyde, takform og etasjeantall. Bygninger og andre
konstruksjoner skal bevares uendret eller føres tilbake til opprinnelig elle r eldre
utførelse basert på dokumentert grunnlag, eller kulturminnefaglig anbefaling av
regional kulturminneforvaltning.

Før rammetillatelse gis for tiltak på bygninger og konstruksjoner som er vernet,
skal uttalelse foreligge fra regional kulturminnefo rvaltning. Dersom bebyggelse
som er vernet, ved brann eller annen uopprettelig skade, må erstattes av
nybygg, tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner, høyder og
formuttrykk som den bygning som erstattes.

«Tresliperiet» skal bevares med eksisterende konstruksjoner og faste
interiører som etasjeskiller, rominndeling og overflater fra før 1955.
«Fyrhuset» skal bevares med eksisterende konstruksjoner og faste
interiører som etasjeskiller, rominndeling og over flater fra før 1955.
«Smie og verksted» skal bevares med eksisterende konstruksjoner og
faste interiører som etasjeskiller, rominndel ing og overflater fra før
1955.
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Formålet med bevaring av faste interiører er å sikre bygningenes innbyrdes
sammenheng og s truktur. Mindre endringer i forbindelse med den museale
virksomheten på Kistefos kan tillates under forutsetning at det ikke motvirker
reguleringens formål. Alle tiltak utover vanlig vedlikehold skal forelegges
regional kulturminneforvaltning for uttalelse .

Innenfor hensynssonen tillates det ikke oppført ny bebyggelse, ut over det som
er fastsatt i plankartet Ved oppføring av nye skulpturer innenfor hensynssonen
skal det foreligge uttalelse fra regional kulturminnemyndighet.

Hager og utomhusområder :
De åp ne rommene mellom bygningene skal bevares, men mindre endringer kan
tillates dersom det ikke medfører vesentlig reduksjon av anleggets funksjonelle
sammenheng. Endringer skal skje i samråd med regional
kulturminneforvaltning. Eksisterende hager avmerket me d hensynssone på
plankartet (bestyrerboligen, reparatørboligen og formannsboligen) skal bevares
som formavgrensede hageanlegg.

Hagene tillates oppgradert forutsatt:
1) Hagene bevarer sitt preg som hager tilknyttet villabebyggelsen.
2) Hagene tilbakeføres til opprinnelig eller eldre utførelse basert på
dokumentert grunnlag, eller kulturminnefaglig anbefaling fra regional
kulturminneforvaltning.

Ved forandringer ut over vanlig vedlikehold må det gis melding om dette til
regional kul turminneforvaltning slik at forholdet kan vurderes. Det er tillatt å
tilbakeføre terreng og synliggjøre rester etter områdets historiske bygninger og
konstruksjoner, når dette skjer på dokumentert grunnlag.

Bestemmelsene til hensynssonen gjelder ikke for kraftverkene med tilhørende
damanlegg og tekniske installasjoner som ligger innenfor hensynssonen. Disse
er unntatt krav i plan - og bygningsloven da de behandles etter eget lovverk som
forvaltes av NVE.

7. 4 BÅNDLEGGINGSSONER (§11 - 8, Ledd D)
7. 4 .1 Båndlegging etter lov om kulturminner

Innenfor område H730_1 ligger et automatisk fredet kulturminne som er båndlagt
etter kulturminneloven av 1978. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i
grunnen eller andre tiltak innenfor sonen uten tillatel se f ra
kulturminnemyndighetene.

7 .5 SONE FOR VIDEREFØRING AV REGULERINGSPLAN (§11 - 8, Ledd F)
7 .5.1 Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Innenfor område H910_1 skal reguleringsplan nr. 389, E16 Eggemoen – Olum
fortsatt gjelde.
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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 #AR 1 - 2 omfatter midlertidige anlegg - og riggområde som

i anleggsperioden ved bygging av fortau langs Samsmoveien kan benyttes som
riggplass, og til lagring av materialer, utstyr og lignende.

Etter avsluttet anleggsperiode opphører den midlertidige bruken, området
istandsettes til godkjent formål i samsvar med vedtatt detaljplan. Det skal gis
skriftlig me lding til kommunen når tilbakeføring er gjennomført.

8.2 A NLEGG - OG RIGGOMRÅDE FOR BYGG
8.2.1 Bestemmelsesområdene #BR1 - 2 omfatter midlertidige a nlegg - og riggområde r

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 lastbegrensninger på riggområdene.
Anleggsområder skal sikres slik at uvedkomne ikke kan komme inn på områdende.

Etter avsluttet anleggsperiode opphøre r den midlertidige bruken, området
istandsettes til godkjent formål i samsvar med vedtatt detaljplan. Det skal gis
skriftlig melding til kommunen når tilbakeføring er gjennomført.

9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
9.1 Før det gis brukstillatelse til galleribygg i felt BKB8 skal fortau langs

Samsmoveien fra felt BKB1 frem til Blåklokkeveien være opparbeidet i henhold
til godkjente tekniske planer. Inntil fortau er opparbeidet, vil følgende vilkår være
gje ldende for all b ygge - og an leggstrafikk utløst av Kistefos - museet langs
Samsmoveien:

Massetransport utenfor Kistefos - museets område skal kun foregå med
lastebil (ikke med anleggsmaskiner).
Anleggstrafikken skal foregå etter enveiskjøringsprinsippet, dvs.
anleggskjøretøy k jører fra E16 til Kistefos s via Samsmoveien, og fra
Kistefos s til E16 via Bergerfossveien. Omkjøringen skiltes ut fra godkjent
skiltplan. Denne skal godkjennes av Jevnaker kommune.
Anleggstrafikken skal foregå utenom de tider skolebarn skal gå eller
transp orteres til/fra skole.

9. 2 Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeid på gangveg SGG 2 , skal
registrert elvemuslingsforekomst være flyttet til egnet habitat identifisert av
fagkyndig i henhold til notat fra NIVA datert 28.april 2017 .
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1. INNLEDNING

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 huse r 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 utvidelse 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 skulpturpark området.

COWI AS er engasjert av Stiftelsen Kistefos - Museet og AS Kistefos Træsliberi for å bistå i
prosessen, og til å utarbeide planforslag. Prosjektleder hos COWI AS er landskapsarkitekt Heidi
Bergom, og kontaktperson hos Stiftelsen Kist efos - Museet og AS Kistefos Træsliberi er Tor Ove
Hamborg. Saksbeh andlere og kontaktpersoner i Jevnaker kommune og Ringerike kommune er
henholdsvis Sigri Rosø og Mari Solheim Sandsund.
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2. PLANPROSESS OG M EDVIRKNING

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 i hovedsak 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
Kistefos s, 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 .

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 E1 6 og omlegging av
Kistefossveien . Offentlige instanser fra de to fylke ne
Oppland o g Buskerud har vært invitert til informasjonsmøte
og omvisning på Kistefos - M useet høsten 2016, og
planforslaget har vært diskutert i planforum i Oppland.

Planforslag et ble 1.gangsbehandlet i planutvalgene i
kommunene ved årsskiftet 2016/17, og var på høring og
offentlig ettersyn i perioden 25.januar til 15. mars 2017.
Kommunenes merknadsbehandling følger som vedlegg til
saksfremlegg til 2.gangsbehandling og stadfestin g av plan.
Diagrammet til høyre viser normal planprosess i henhold til
plan - og bygningsloven.

Byggesak for bro/g alleribygg et - "Kunstbroen"
P arallelt med planarbeidet har Kistefos - Museet jobbet med byggesøknad for oppføring av et nytt
galleribygg som s kal spenne over Randselva . 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. D AGENS SITUASJON

3.1. P lanområdets avgrensing
Illustrasjonen under viser avgrensing av planområdet slik det er foreslått i foreliggende planforslag.

Figur 1: Ortofoto ov er området. Plangrense markert med blå linje. Kommune - og f ylkesgrense med fiolett linje.
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3.2. Beskrivelse av planområdet

3.2.1 Beliggenhet

Kistefos - Museet ligger ved Kistefoss ved Randselva, 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 parkeringsplasser i enden av disse vegene.

F igur 2: Kistefoss sett fra nord. Dagens museumsområde markert med blå ring.

3.2.2 Landskap, natur og grønnstruktur

Kistefoss - Museet ligger godt skjermet i dalsøkket som følger Randselva. På vestsiden stiger
terrenget opp mot det flate og barskogkledde Eggemo platå et. Den 70 meter høye s kråningen 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 terrengs pr ang opp mot slakt hellende landbruksare aler i Åsbygda . Mellom elva og
jo rdbrukslandskapet 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

Ved parkeringen i nord passerer man museets administrasjonsbygg på vei inn i skulpturparken, som
er åpen for publikum hele året. De gamle industribygningene som nå huser galleri og museum er
bygd på knaus er ved det oppdemmede fossestryket som i sin tid ga kraft til treforedlingen. Vann fra
elva ledes til turbiner inne i byggene, og Randsfjord Tremasse - & Papirfabrikk AS (RTP) driver i
dag to kraftstasjoner inne på området.

Figur 4 . Ortofoto som viser d agens museumsområde , Randselva, jernbanen og en liten del av Samsmoen.
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Figur 5: Eiendomsforhold rundt Kistefoss.

Museumsområdet rundt gamle Kistefos Træsliberi og Kraftstasjon Kistefoss består av mange
eiendomsteiger, der Kistefos Træsliberi AS eie r 150/1044, 150/873, 150/4 og 150/790 i sin helhet. I
tillegg har Kistefos Træsliberi AS 1/9 andel i 150/822, der Randsfjord Tremasse og Papirfabrikk
AS eier resterende 9/10. Randsfjord Tremasse og Papirfabrikk eier også 150/823. Alle disse ligger i
Jevnak er kommune. Videre eier Viul Kraft AS 150/101 i Jevnaker kommune og 120/7 i Ringerike
kommune. Karl Ivar Blyberg eier 120/1 i Ringerike kommune.

En rekke andre eiendommer er også berørt av planforslaget, men disse ligger mer perifert i forhold
til museum sdriften og listes derfor ikke opp her.

Skulpturparken har vokst frem mellom og rundt bygningene, damanlegget og bruene. Brua ved
utløpet av fossen gir adkomst til parkeringsplassen i sør . Denne ligger inntil et landbruksareal som
benyttes til beite. Bei teområdet strekker seg fra skråningen nedenfor jernbanen og til elva. Omkring
halvparten av beitet ligger i skog, og vegetasjonen langs elva holdes nede av beitedyra.
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Figur 6 : Beiteskog langs Randselva.

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 dag en, er elvebreddene plastret med stein. Det er kun langs grusskråningen ved
elvas vestbredd at kantvegetasjonen er noenlunde intakt og upåvirket av kraftproduksjon og
industri.

Figur 7 : Plastringstiltak ved kraftverket Kistefoss II.
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3.2.3.1 Kistefoss kraftverk
Elven og muligheten til å utnytte fossefallet med turbiner til drift av tresliperiet var starten på
industrihistorien på Kistefoss. I dag nyttes fossefallet til produksjon av fornybar energi og er det
størst vannkraftverket i Jevnaker kommune.

K raftverket eies av Randsfjorden Tremasse og Papirfabrikk AS (RTP) som eies av Viul Kraft. Viul
Kraft AS eies 50 % av Ringerikskraft og 50 % av Hadeland Kraftproduksjon.

Bak disse selskapene ligger kommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Ringerike og Hole. Vider e er
Buskerud Fylke og Drammen kommune med på eiersiden gjennom sitt eierskap i Glitre Energi
Kraftproduksjon AS. Samlet har eierne en rekke anlegg og en betydelig produksjon av fornybar
energi i Oppland og Buskerud.

Figur 8 : Elementer i Kistefoss kraftstasjon .

Damanlegget er i hovedsak bygget i 1948 og består av:
En damkonstruksjon i betong med faste overløp
En klappluke for flomavledning rundt området
En buedam mot Tresliperiet som sikrer at en eventuell flom ikke skal gå inn under
sliperimuseet og forårsake skade
Glideluker for mulig avstengning av inntaksmagasin ved vedlikehold
Tappeluke for mulig tørrlegging av flomluke ved lavere vannføringer for vedlikehold
Inntak til kraftverkene Kistefoss I og II

Kistefoss I

Buedam
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Hoveddata for kraftverket:

Kistefoss I

Turbintype Horisontal dobbel Francis

Satt i drift 1942

Årsproduksjon (estimert) 7 GWh

Slukeevne 23,6 m3/s

Fallhøyde 10,2 m

Effekt turbin 1.583 kW

Kistefoss II

Turbintype Vertikal Kaplan

Satt i drift 1956

Årsproduksjon (estimert) 28 GWh

Slukeevne 28 m3/s

Fallhøyde 11,2 m

Effekt turbin 4.730 kW

Figur 9: Skisse av Kistefoss II slik det var da det ble bygget i 1955.
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3.2.4 Trafikkforhold

I ses ongen 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 Samsmove ien.
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 omklassifisert 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.

Fi gur 10 : Krysset Eggemoveien (E16) x Samsmoveien, sett fra sørvest.

Figur 11 : 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 12 : Krysset Samsmoveie n x Blåklokkeveien, sett fra øst.
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Frem til Blåk lokkeveien 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 1 3 : Samsmoveien ved kryssende HSP - trasé. Retning mot Kistefoss.

Figur 14 : Vegprofiler, Samsmoveien.

Avstanden fra E16 til Kistefoss langs Bergerfossvegen er ca. 1,6 kilometer. Vegen har langsgående
fortau et lite stykke fra krysset med Kistefossvegen. 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 1 5 : Fortau ved krysset mot Kistefossvegen. Kurve ved krysset mot E16 midt i bildet.

Figur 16 : Bergerfossvegen , med Randelva på østsiden og den bratte skråningen opp mot Samsmoen på vestsiden.

Figur 1 7 : Vegprofil, Bergerfossvegen ca. 50 meter nord for Bergerfoss Kraftstasjon.
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Bergerfossvegen går langs elva på store deler av strekningen, og kan m ed 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 18 : Kommunens renseanlegg sett fra Bergerfossve gen. 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 Nasjo nal 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 ve d fylkesveg 241 er svært enkelt utformet, men her skal Vegvesenet
etablere et nytt kryss som tåler større påtrykk når Kistefossveien skal oppgraderes og delvis
legges om i forbindelse med byggingen av ny E16 gjennom Jevnaker.

F igur 19 : 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
Kist efos - Museet, og de få boligene som har adkomst fra Kistefossveien.
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F igur 20 : 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 avlø psnett. 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 forsyn es 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 jordkabler.

Det går en høyspenttrasé gjennom
området. D en ligge r i skråningen opp
mot Samsmo e n , skjærer over Randselva
rett vest for Tresliperiet, krysser
beiteområdet og skjærer over elva igjen
like sør for planområdet. Det er s att opp
to kunst verk i nærheten av kraftlinja. De
er anlagt på Jevnaker siden , og t iltakene
er klarert med Hadeland Energi. Figur 21 : Teknisk infrastruktur.
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3.2.6 Grunnforhold
Kistefoss ligger ved den nordøstre kanten av Eggemoplatået, 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 stor e grusmoene ble lagt igjen da is breen trakk seg tilbake
ved s lutten av siste istid for ca. 95 00 år siden.

Figur 22 : Kart med verdivurdering av grusfore komst er . 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 berg g runnen
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. K nausene 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 23 : Forenklet illustrasjon av platebe vegelsene.
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skifre som er typiske bergarter i de lavereliggende delene av Oslofeltet. En antar at skillet
mellom de gaml e grunnfjellsbergartene og de yngre kambrosilurske bergartene går et stykke ves t
for Kistefoss, ca. på linje med vestsiden av Randsfjorden.

Figur 24 : 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 breelvav setninger.
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 2 5 : Fjellskrenten mellom Randselva og jernbanen. Den bratte grusskråningen langs Eggemoplatået.



Detaljplan for Kistefoss Plan nr. 69 Jevnaker kommune. Plan nr. 0605_406 Ringer ike kommune.

Planbeskrivelse . Sist revidert 22.05.2017

Side 19 av 44

19

.

3.3. Pl anstatus

3.3 .1 Kommuneplaner

I gjeldende kommunepla n for Jevnaker
kommune 2016 - 2026, vedtatt
26.05.16 , er arealene rundt
i ndustribyggene avsatt til
næringsbebyggelse . Ved
administrasjonsbygget er det avsatt
areal til trafikkområde/parkering, og
eksisterende boligtomter er avsatt til
boligformål. Skråningene opp mot
Samsmoen, og ned mo t elva er avsatt
til friområde. Elva er avsa tt til
henholdsvis vannareal for allment
friluftsliv og naturområde i vassdrag.
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 2 6 : 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 rådma nnen 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. E n tar høyde for at arealbruken og
retningslinjene s om angis i den reviderte arealplanen vil sam svare godt med Kistefos - Museet s
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 Kistefossve ien 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 - o g skulpturparkområdet.

Reguleringsplanen for E16 strekning Eggemoen - Olum ble vedtatt i Jevnaker kommune 5.mars
2015 og Ringerike kommune 26.mars 2015. På Ringerikesiden er planen delt i to, og den har
følgelig fått to plan nummer. Henholdsvis nr. 388 for d elen som strekker seg fra eksisterende E16 på
Eggemoen, og frem til neset på Eggemoplatået, og nr. 389 for delen som strekker seg fra Randselva
til Kleggerud/Delet. Statens vegvesen varslet oppstart av arbeid med planer for strekningen
Nymoen - Eggemoen i ma i 2016.

Figur 27 : Plangrense sammenstilt med utsnitt av reguleringsplan for E16, Eggemoen - Olum .

Figur 28 : I llustrasjon av Randselva bru , sett fra Kistefoss . (Hentet fra Multiconsults planbeskrivelse).
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4. B E SKRIVELSE AV PLANF ORSLAGET

4.1. P lankartet

Figu r 29 : Utsnitt av planforslaget. (Viser arealformål på vertikalnivå 2) .
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4.2. B eskrivelse
Kjernen i planen er de sentrale museums - og skulpturparkområdene rundt det gamle tresliperiet og
kraftstasjonene. Her tilrettelegges det for videreutvikling 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 u tvide området i harmoni med omkringliggende terreng og natur.
Det skal også tas hensyn til de to kraftstasjonene som eies av AS Randsfjord Tremasse - &
Papirfabrikk . Detaljplanen legger ingen rammer som påvirker driften av kraftstasjonene .

Figur 30 : Skulpturparken og Tresliperiet. Kraftstasjonen Kistefoss II til høyre.

Figur 31 : Fra skulpturparken.

Planområdets er i sin helhet på ca.420 daa, og str ekker seg fra den planlagte motorvegbrua og
jernbaneundergangen i sør, til den nedre delen av Samsmoe n i nord. Boligeiendommene er tatt med
i planforslaget fordi Kistefos Træslib eri AS eier arealene rundt bolig tomtene 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 d eler av området som Statens vegvesen har regulert til ny adkomstveg og
annen veggrunn er at Kistefos - Museet ønsker å se på muligheten for å anlegge ny parke ringsplass
øst for jernbanen . Dette har vært diskutert med Vegvesenet, både i prosessen med utarbeid elsen av
reguleringsplanen for E16, og i arbeidet med detaljplanen for Kistefoss. Forslaget om plassering av
parkeringsplass ved brufestet til Randselva bru ble første diskutert i møter med Jevnaker kommune
og Vegvesenets planleg gingsleder for E16 - prosjekt et da regulerings planen 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.

Med bakgrunn i innsig else fra Statens vegvesen , samt planfaglige råd, er plankartet endret slik at
delen som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen - Olum er angitt med sone for videreføring
av reguleringsplan . Det medfører at Vegvesenets plankart med tilhørende bestem melser fortsatt vil
gjelde f or området som dekkes av sonen.

Videreføringssonen dekker ikke over delen av Kistefossveien som skal omklassifiseres til gang - og
sykkelveg, eller felt SPA1 hvor detaljplanen tilrettelegger for etablering av p arkering . Delen av
BaneNor sin jernbanelinje som krysser over fremtidig gang - og sykkelveg er også tatt med i
d etaljplanen for Kistefoss for å vise sammenhengen mellom Kistefos - museets anlegg, og den
ønskede parkerings - og snuplassen . Det er kun felt SPA1 og adkomstveg inn til feltet som utgjør en
endring av Vegvesenets plan nr. 389.

Dette medfører at Vegvesenets innsigelsespunkt angående byggegrense for boligeiendom
gnr.120/bnr.5 utgår, da innsigelsen er knyttet til areal hvor Vegves enets plan fortsatt skal gjelde.
Videre vil det i reguleringsbestemmelsene § 3.11 for plan nr. 0605_ 406 fastsettes at SPA1 kun vil
benyttes til parkering i perioden fra april til oktober.

For å imøtekomme BaneNor sine innspill til planen er det også satt krav til at det ved anlegning av
parkering i felt SPA1 skal etableres kjøresterkt rekkverk/autovern, samt sikringstiltak i form av
flettverksgjerde på minimum 1,8 m høyde langs jernbanen.

Kistefossveien er privat i dag og vil fortsette å være privat ett er at Vegvesenet har lagt den om som
del av arbeidet med byggingen av ny E16. Vegen blir ikke benyttet som adkomst til Kistefos -
museet på vinterstid ettersom sesongen varer fra mai til oktober.

Se for øvrig punkt 5 . 10 for nærmere beskrivelse og vurdering av planforslagets p åvirkning på
samferdselsanlegg .

Planforslaget inneholder en rekke hensynssoner 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 etableri ng 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 naturmiljø i kantvegetasjonen langs Randselva.
Hensyn til bevari ng av kulturmiljø i det sentrale museumsområdet med eldre bebyggelse.
Bevaring av automatisk fredet kulturminne lokalisert i beiteskogen sør for Randselva.
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5. V IRKNINGER 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
redeg jøres også for t iltak som skal iverksettes for å sikre at videreutviklingen av museet og
skulpturparken gjøres innenfor rammer som iva retar 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 32 : Tilbygg til "T resliperiet " ( 1948 ) , smie - og verksted ( 1889 - 92) , Kunsthallen/ " Nybruket " ( 1896 ) .

Figur 33: Moderne pumpehus og toalettbygg i forkant a v 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 n ytt
gal leribygg over Randselva. Prosjektet planlegges realisert innen se song åpningen i 2019 , og
galleriet vil det s tå i klar kontrast til den ombygde industribebyggelsen.

Figur 34 : 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 nybygg, samtidig som tilpasningsarkitektur benyttes
der dette vurderes som riktig.

5.2. Drift og utvikling av kraftproduksjon
Vannkraftanlegg og lignende som er gitt kons esjon etter industrikonsesjonsloven,
vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven er unntatt krav i plan - og bygnin gsloven da disse
forvaltes i henhold til det lovv erk de er gitt konsesjon etter.

Det er Norges Vassdrags - og Energidirektorat (NVE) som forvalter dette lovverket. Det er også
NVE som setter krav til anleggene i forhold t il lovverket og damforskriften.

Damforskriftens retningslinjer for sikkerhet for personell på og rundt anlegget , og eventuelle pålegg
fra NVE , må følges av kraftprodusent for å oppfylle krav stilt i konsesjonen.

Det har tidligere vært godt samarbeid i forbindelse med nødvendige bygge - og anleggsarbeider fra
både museets og kraftprodusentens side, og det er forventet fortsatt god d ialog rundt dette.
Rammene som angis i reguleringsplanen vil i kke legge bånd på videre drift eller den
bedriftsøkonomiske utviklingen av kraftproduksjon sanleggene som ligger i området , s i d e n d e t te
r e gu l e r e s a v e g e t l o v v e r k . D e j u r i d i s ke vil i k ke endres fra dagens situasjon.

5.3. Kulturminner
Tresliperiet ble bygget i 1889, og produksjonen av tremasse startet i 1890. Anleggene var i drif t 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 bygning ene 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 3 5 : Kistefoss ca. 1900. Tresliperiet ( 18 89), smie og verksted , (1889 - 92 ) , N ybygget (1896).
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Stif t elsen Kistefos - Museet samarbeider med Riksantikvaren om registering av kvalitet på den
gamle industribebyggelsen med inventar. Stiftelsen legger stor vekt på by gningenes ro ll e og verdi
som kulturminner, og Riksanti k varen 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 bevari ng av kulturmiljø.

Videre mener Riksantikvare n at planen bør sikre den industrielle kulturhistorie n ved at anleggets
kulturminner representeres i en helhetlig bevaring. Stedets kulturmilj ø består av bygninger og
tekniske installasjoner på land og i elva, i sammenheng med landskap og terreng mellom disse
elementene.

I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av planforslaget har utforming av plankart og
bestemmelser vært diskutert i møte og gjennom e - postkorrespondanse med Riksantikvaren og
Oppland fyl keskommune. Bygg oppført mellom 1889 og 1955 er angitt med linje for bygg som skal
bevares. Hensynssone for bevaring av kulturmiljø er tilpasset slik at den ikke gjelder for
kraftprodusentens anlegg. Ny bebyggelse som er planlagt oppført innenfor hensynsso nen er angitt
med linje for bebyggelse som skal inngå i planen, (nytt sanitærbygg). To eldre bygg skal flyttes,
henholdsvis jernboden og brannhuset. De er markert med linje for bebyggelse som forutsettes
fjernet, og ny plassering er angitt på plankartet. R eguleringsbestemmelser som omhandler
kulturminner er omarbeidet om klarert med Riksantikvaren.

Listen under illustrasjonen på neste side gir en oversikt over bygg og anlegg som reguleres til
bevaring 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 Kulvert

8 "Vognskjulet", 1940 - tallet. 17 Tømmerfløtingsanlegg, (ikke
intakt).

9 "Båthuset", 1955.
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Figur 36: Bygg og anlegg som reguleres med hensynssone. (Dagens plassering av bygg. Bygg 11 og 12 flyttes).
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På sørsiden av Randselva er det registrert en rekke eldre kulturminner. Disse består av spor etter
bosetninger og menneskel ig aktivitet. Kullgrop med ID 161206 er fredet, og sikret
båndleggingssone i plankartet . Hensynssone og bestemmelser som er angitt i reguleringsplan for
E16 Eggemoen - Olum er fortsatt gjeldende for bosetning - aktivitetsområde med ID 161229.

Kistefos - Museet har ingen planer om etablering av anlegg eller installasjoner som kan skade
kulturminnene. D et kan bli aktuelt å fremheve og innlemme dem som historie - og kunnskapsinnslag
ved fremtidig utvidelse a v turstisløyfen på øst siden av elva . Kartet under viser registrerte
kulturminner innenfor og like ved planområdet.

Figur 3 7 : Registrerte kulturminner innenfor og ved planområdet. Kilde: Askeladden.no.
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Reguleringsbestemmelsene sikrer at det tas hensyn dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir
funnet au tomatisk fredete kulturminner som ikke er avdekket tidligere . A rbeid et skal da straks
stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller d eres sikringssone på fem meter. V arsel
skal snarest se ndes til kulturminnemyndigheten i f ylket hvor funnet blir gjor t , slik at
vernemyndigheten i første rekke kan vurdere om tiltakene kan gjennomføres, og dernest avklare
eventuelle vilkår for gjennomføring.

5.4. 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 sel v. Mange av kunstverkene har innslag av inspirasjon fra landskapet , og
komplimenterer omgivelsene i et spennende samspill med form, farge , lys og refleksjon.

Figur 38 : Foto av renoverte bygg , og kunstverk i skulpturparken.
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Arkitektene som har jobbet med galleribygget over Randselva har også la tt seg inspirere av
landskapet. I prosjektpresentasjonen beskriver BIG at Ki stefoss består av tre landskap:

D et naturlige landskapet med elva, fossen, dalen og skogen .
D et industrielle landskapet med trefo redlingsfabrikk, lagerbygg, kraf tstasjoner,
dammer og bruer.
D et skulpturelle landskapet med abstrakte objekter plassert i den dramatiske
topografien med stein, vann og vegetasjon.

Figur 39 : Illustrasjon av landskap, hentet fra BIGs prosjektpresentasjon.

Arkitektene har designe t 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 40 : Illustrasjon av design konsept, hentet fra BIGs prosjektpresentasjon.

Figur 41 : Foto av modell, hentet fra BIGs prosjektpresentasjon.
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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 bebygg elsen og skulpturparken har høy
kvalitet. Arbeidet med å holde bygningsmassen i god stand pågår kontinuerlig, og hvert år avdukes
det nye kunstverk som ber iker landskapet og opplevelsen av området.

5.5. Naturmiljø og biologisk mangfold
Det er gjort en vurdering av naturmangfold et innenfor planområdet, og planforslaget er vurdert i
forhold til naturmangfoldlovens §§ 8 - 12. Informasjon 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. D e tte arbeidet er samlet i vedlegg 4. Se vedlagt rapport for fullstendig utredning
og v urdering. 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 erosj on 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 ka ntvegetasjon 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
kompe tanse.
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 tid lig 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 m ulig.
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Figur 42 : Foto som viser vegetasjonen i skråningen fra Eggemoplatået til Randselva.

Figur 43 : 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 d et avsettes til landbruksareal.

H øyspenttraseen som krysser Randselva sør for Tresliperiet går gjennom området hvor naturtypen
kantvegetasjon er kartlagt på øyene . Av sikkerhet - og beredskapshensyn kan det ik ke settes 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 det nye bygget og
o mrådet rundt Tresliperiet. I en helhetsvurdering vektes d isse hensynene tyng r e enn be v aring av
naturmiljøet på øyene.
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5.6. Landbruk og skogbruk
I kommunenes arealressurskart er
skogen mellom Randselva og
Eggemoplatået registrert med høy
bonitet. Det er også markert at den
øvre delen av skråningen består av
lettbrukt dyrkbar jord. Ettersom
skrå ningen er svært bratt vil det
være vanskelig å utnytte potensialet
både i forhold til landbruk og
skogbruk. Vegetasjonen holder
grusmassene på plass, og bør i størst
mulig grad få stå i ro.

Vegetasjonen ute på øyene i elva er
registrert med lav bonitet, o g er
vanskelig tilgjengelige. De har ingen
verdi i skogbrukssammenheng.

Den åpne beitemarka øst for
Randelva er registrert som fulldyrka
mark, og omtrent halvparten av
beiteskogen som er vurdert å være
en viktig naturtype er markert som
lettbrukt dyrkbar jord. Hensynet til
naturmangfoldet tilsier at skogen bør
fortsette å være beiteskog , men
detaljplanen kan ikke beny ttes som
hjemmelsgrunnlag for å pålegge
grunneier særegne driftskrav.

Det tilrettelegges ikke for spesielle
tiltak i området som reguleres til
landbruksformål , utover at det kan
bli aktu elt å opparbeide en turveg .
Utplassering av kunst i beiteområdet
skal gjøres på beitedyras premisser.
Det er allerede plassert skulpturer
her , og hittil er det ikke registrert
konfliktsituasjoner.

Figur 44 : Arealressurskart. Rød skravur markerer dyrkbar jord.

Figur 45 : 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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5.7. Barn og unges interesser
Kistefos - M useet har etter hvert etablert seg til å bli et populært utfartsmål for barnefamilier , både fr a
de nærliggende boligområdene på Jevnaker, og fra Hadeland, Ringerike og Bærum . Ved Kafé
Consulen er det anlagt en spennende lekeplass som 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 m iljø. Mange
av skulpturene i parken inviterer til lek og fysisk utfoldelse, og gir barna en morsom innfallsport til
opplevelser av og med kunst.

Figur 46 : Skulpturer som inviterer til lek og utfoldelse. Lekeplass ved Kafé Consulen.

5.8. 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 skulpturparke n, 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 l ite fremkommelig. Vestbredden vil bli lettere tilgjengelig når
galleribygg med adkomst er etablert.
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Figur 4 7 : Tursløyfer i form av gang - og sykkelveger, stier og traktorveger. Planområdet er markert med blå strek.

5.9. 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 t rappeheiser, 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 Rå det for funksjonshemmede i Jevnaker
vært dirkete involvert i planleggingsfasen. Stiftelsen Kistefos - Museet legger vekt på at deres bygg
og anlegg skal være tilgjengelige for alle.
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Fig ur 48 : Tilretteleggingstiltak, Kunsthallen og Kafé Consulen.

5.10. Samfe rdselsanlegg/ 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 ink luderer 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 49 : 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 populariteten til årets nyavduking i s kulpturparken. (Se
fig. 38 og 46 ). 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 in nkreving av inngangspenger. Dette vil påvirke besøkstallet, og
Stiftelsen Kistefos - Museet jobber ut fra forventet antall på 50 000 besøkende i 2019 - sesongen. Det
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er ikke avklart hvordan inngangspengene skal tas inn. Det kan bli aktuelt å etablere funksjone r for
betaling ved parkeringsplassene. Turvegforbindelsen 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 utgang spunkt 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 be regning 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. Fo r 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 50 og 51 ). Det er også utarbeidet en
skisse for mulig utnyttelse av planlagt parkeringspl ass i felt SPA1, øst for jernbanelinja. (Figur 51 ).

Figur 50 : Parkering ved administrasjonsbygget. 146 parkeringsplasser. 3 oppstillingsplasser for buss.

Ved administrasjonsbygget kan en med etablering av støttemurer enkelt utvide dagens
parkeringsplas s 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 pas sasjerer 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 eta blering av støttemur kan 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 forven tet.
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Figur 51 : Parkering og snuplass for buss, SPA1. 78 parkeringsplasse r.

Figur 52 : 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 se g 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.

I planforslaget som lå ute til høring var det tatt høyde for at det må tte gjennomføres tiltak for å sikre
at turbusser kan møtes på en sikker måte langs den nye adkomstvegen . Stifelsen Kistefos - Museet
har som følge av anbefalinger fra Statens vegvesen valgt å gå bort fra løsning med snuplass for
busser på planlagt ny parkeri ngsplass i felt SPA1. Det skal ikke tilrettelegges for at busser skal
benytte den omlagte Kistefossveien som adkomst til anlegget.

Den ønskede etableringen av parkeringsplass 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 ny parkering splass , og på flata ved eksisterende parkering splass .

Randsel va bru skal brøytesikres iht. krav knyttet 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. E n 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 53 : 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 ettersom 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. Kiste fos - Museet samarbeider med Jevnaker kommune om
løsninger for planlegging og finansiering .
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5.11. Samfunnsberedskap
I forbindelse med utarbeiding av detaljregulering en er det gjennomført en risik o - og
sårbarhetsanalyse. A nalysen er presentert i vedlegg 3 . ROS - analysen har identifisert 23 relevante
hendelser, hvorav 17 utgjør lav/akseptabel risiko (grønne 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: Risikovu rdering:
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
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 M indre 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 ris ikovurderingen, samt avbøtende tiltak for
forho ld og uønskede hendelser. Se ROS - analysen for nærmere utredning.

5.9.1 Naturgitte forhold
Dersom vegetasjonen i den bratte skråningen opp mot 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 fjernin g av vegetasjon i grus skråningen er
forbundet med fare for masse utglidning.

Avbøtende tiltak: Fareso n en for ras - og skredfare er lagt inn i detaljplanen. Det er angitt
byggeforbud i sonene. Inngrep tillates ikke med mindre det kan dokumenters at tilstrekk elige
sikringstiltak kan etableres jf. krav til sikkerhet mot skred angitt i byggteknisk forskrift. For øvrig
anbefales det at en beholder så mye vegetasjon som mulig i den bratte skråningen.

Randselva er regulert, og vannstanden er forholdsvis forutsigba r. Likevel kan flom forekomme.

Avbøtende tiltak: Hensynssone for flomfare er lagt inn i detaljplanen. Flomsonenivået er satt med
bakgrunn i nye registreringer utført av Norconsult høsten 2016, og vannstand - og
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vannføringsregistreinger fra flere år tilbake . Videre er det angitt byggeforbud i sonene. Inngrep
tillates ikke med mindre det kan dokumenters at tilstrekkelige sikringstiltak kan etableres jf. krav til
sikkerhet mot flom angitt i byggteknisk forskrift.

I forbindelse med planleggingen av gall eribygg 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
endring er i s trømningsforhold. Se vedlagte rapporter 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. J ordsmonnet 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 skal tas særlig hensyn til vegetasjon i en sek s 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, venti lering mv. anses fare
forbundet med radoneksponering i nybygg å være kraftig redusert. Avklaringer med hensyn til
behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaks behandling, iht. pbl. § 29 - 5 og
byggteknisk forskrift.

5.9.2 Infrastruktur
Risik o forbundet med uhell på veg innenfor og run dt planområdet vurderes som lav. Risiko
forbundet med uhell på jernb ane vurderes også som lav. E ttersom 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 ved 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 o mrådet i felles trasé. Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelige
avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og materielle verdier , jf. forskrift om
elektriske forsyningsanlegg.
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Avbøtende tiltak: F aresone ved høyspentanlegg er lagt inn i det aljplanen. Det er sa tt 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 utelukk es at uhell kan skje på strekningen hvor
det ikke er anlagt gangveg eller fortau. Det er lav fartsgrense på Samsmoveien, og kommunen har
etablert fartsdempere for å si kre at fartsgrensen overholdes.

Avbøtende tiltak: Det er regulert inn fortau langs Samsm oveien på delen som ligger innenfor
planområdet. Rekkefølgekrav sikrer at fortauet opparbeides før det gis brukstillatelse til den nye
galleribygget.

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 tilstrekk elig
brannvannforsyning og tilgang for slukkemannskap sikres. Dette ivaretas gjennom prosjektering og
byggesaksbehandling av det enkelte tiltak.

5. 9.3 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. 9.4 Omgivelser
Det er tidvis sterk vannføring i vannbassengene som dannes i forkant av dama nleggene inne på
området, og det kan ikke utelukkes at fallulykker kan forekomme. D en anses likevel som mindre
sannsynlig ettersom damanleggene er godt sikret med rekkverk, gjerder og tydelig skilting.
Avbøtende tiltak : Planen angir ikke krav til sikring v ed damanleggene ve d kraftverkene. Dette
ivaretas gjennom driftskonsesjonen som gis av Norges vassdrags - og energidirektorat.

5.9.5 Ulovlig virksomhet
Det anses ikke som særlig sannsynlig at Kistefos - Museet eller omkringliggende bygg og anlegg
utpeker seg som mål for s abotasje 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 utelukke s.
Eventuelle konsekvenser av en slik hendelse kan være kritiske. Avbøtende tiltak vurderes ikke som
nødvendig som følge av lav risiko.

5.9.6 Oppsummering
De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
k an 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 anse s uegnet for den planlagte bruken.
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5.12. 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 utbyggin gsavtale 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 VURDERING
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 innsatsen 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 planbes krivelsen 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 samsv ar med Jevnaker kommune og
Ringerike kommunes målsettinger for omdømmebygging og verdiskaping i Ringeriksregionen.

7. VEDLEGG
Vedlegg 1: Detaljplan , inkludert tematisk kartutsnitt for kulturminner
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser.
Vedlegg 3: ROS - analyse.
Vedlegg 4: Fagrapport for naturtyperegisteringer.
Vedlegg 5: Geotekniske vurderinger for anleggsvei (Norconsult)
Vedlegg 6: Flom - og vannlinjeberegninger (Norconsult)
Vedlegg 7: Kartleggingsrapport er for elvemusling, ( NIVA )
Vedlegg 8: Geometri, adkomstveg (Norconsult)
Vedlegg 9: Temakart for kantsoner
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8. KILDER
Jevnaker kommunes nettsider: http:// www.jevnaker.kommune.no
Ringerike kommunes nettsider: http:/ www.ringerike.kommune.no
Statens vegvesens nettsider, prosjektside for E16 Nymoen - Olum:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker
Vegkart, offen tlig informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank (NVDB):
https://www.vegvesen.no/vegkart/
Bilder fra E16 , Kistefossveien, Bergerfossvegen, og Samsmoveien 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
Kistefoss. (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
Norconsult AS utarbeidet en geoteknisk vurdering av deler av skråningen opp Eggemoplatået i
november 2016. Det fremgår av rapporten at løsmassene trolig består av fast, mer eller mindre
lagdelt sand med noe grus, muligens med innslag av silt. Ved borearbeider i skråningen like øst for
kraftlinjen og rett nord for Kistefoss ble det observe rt utstrømmende sand og grusmasser. Man vet
ikke noe om grunnvannstanden i skråningen, men den antas å være sterkt påvirket av nedbør da
løsmassene sannsynligvis har høy permeabilitet.

Skråningshelningen tilsvarer naturlig rasvinkel for sand og grus. Det er trolig overflatestabiliteten
som er mest kritisk, imens sikkerheten mot større ut glidninger antas å være noe bedre. Det er ikke
markert skredhendelser langs denne mange kilomete r lange skråningen. Den ser dermed ut til å ha
vært stabil uansett nedbørsforhold. Løsmassene i skråningen er ikke av en type som blir mindre
stabil over tid, slik som for eksempel kvikkleire blir.

Skråningen er for det meste skogkledt, og vegetasjonen bidrar til å holde massene på plass. Enkelte
eldre tær heller utover mot elva. Dette indikerer at det har vært bevegelser i overflaten. Så lenge
vegetasjonen bevares og det ikke graves i skrå ningen er sannsynligheten for utglidninger liten.

Avbøtende tiltak: Multiconsult utarbeidet en geoteknisk vurdering av skråningen ved Randselva bru
i forbindelse med planleggingen av ny parsell for E16 mellom Eggemoen og Kleggerud i 2013. Ut
fra vurderingene som er gjort av skråningen i denne rapporten, og vurderingene som Norconsult
selv har gjort på grunnlag av boreprøver ved planlagt adkomstveg, fraråder Norconsult at det graves
i skråningen.Faresone for ras bør vises på plankartet.

Figur 3: Skråning mellom Randselva og Eggemoplatået, (COWI). Fjell i dagen nede ved elva. (Norconsult)
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Avbøtende tiltak knyttet til etablering av adkomstveg til galleribygg over Randselva:
Adkomstveg bør legges på fylling i elva. Dette vil gi lokal bedring av stabilitet, men marginal
påvirkning mht. sikring mot større utglidninger. Trær og røtter hjelper til med å stabilisere
overflaten. Derfor er det viktig å kun fjerne vegetasjon der det skal fylles opp. Fjerning av vekstjord
bør utføres kort tid før utfylling. Det anbefales at dette utføres fra fyllingsfronten etter hvert som
fyllingen for veien legges ut langs strandlinjen. Sikringstiltak utover å bevare vegetasjon, samt
unngå graving i skråning vurderes ikke som nødvendig da en vurderer stabiliteten for potensielle
dypere glideflater som relativt god.

Det vil bli noe oppvirvling av finstoff i elva i forbindelse med etablering av anleggsveien. Den
permanente situasjonen antas imidlertid å bli vesentlig bedre da fyllingen som nevnt over vil
motvirke erosjon i strandlinjen. Ved anleggsarbeid som medfører fare for oppvirvling av slam og
transport av finstoff i Randselva, bør det iver ksettes 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 spyleflom for skadebegrensning ved uhell.
- Flytting av elvemuslingsforekomster.

Av hensyn til elvemuslinglarver, ørretrogn,- og yngel bør anleggsarbeid unngås i perioden mellom
15.september og 15.juni. Videre bør det sikres at storørreten har fri gang i gytetida, mellom 15.
september og 31. oktober.

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.

Høsten 2016 foretok Norconsult AS hydrologiske registeringer og vannlinjeberegninger. Arbeidet
ble utført for å sikre at planlagt galleribygg med adkomstveg blir plassert slik at anleggene ikke
utsettes for flom, samt for å sikre at anleggene ikke gir økt fare for oppstuving og/eller endringer i
strømningsforhold i elva. Tabellen under viser beregnede vannstander og endring i vannstand som
følge av etablering av kunstbru (i parentes). Kartet på neste side viser flomsoner.
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Figur 4. Flomsone eksisterende situasjon blå. Situasjo n med kunstbru lilla/magenta. (Kilde: Norconsults rapport).

Avbøtende tiltak: Ved prosjektering og etablering av bygg- og kunstinstallasjoner i eller ved
Randselva må det tas hensyn til flomfare. På bakgrunn av nye beregningene utført av Norconsult
AS anbefales det at faresone for flom plassere s på henholdsvis nivå 118,8 moh. nedstrøms og 128,8
moh. oppstrøms demmingsanlegget. Nivået på sonen økes til 129,2 moh. mot plangrensa i nord
ettersom terrenget stiger mot Randsfjorden.

Reguleringsbestemmelsene bør angi rammer som sikrer at det ved tiltak i eller inntil elvaforetas
vannlinjeberegninger og gjøres vurderinge r med hensyn til fare for endringer i
strømningsforhold og oppstuving.

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.
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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 5: 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 krav til strålingsmiljø i byggteknisk forskrift. Det vurderes
derfor ikke som nødvendig å angi spesielle rammer eller krav i detaljplan eller bestemmelser.

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.
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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.

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
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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.

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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Figur 6: Pumpehuset, og bruene innenfor planområdet.

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.
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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 7: 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.

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.
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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
Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss, Norconsult AS, 12.01.2017.
Geotekniske vurderinger for anleggsvei, Norconsult AS, 24.11.2016.
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OPPSUMMERING AV MERKNADER TIL HØRINGSFORSLAG AV
REGULERINGS PLAN DETALJREGULERING KISTEFOSS

Plan nr. 69 – Jevnaker kommune
Plan nr. 0605_406 Ringerike kommune

Nr. Uttalelse fra følgende: Datert
1 Fylkesmannen i Oppland 01.03.17
2 Fylkesmannen i Oppland 15.03.17
3 Fylkesmannen i Buskerud 14.03.17
4 Fylkesmannen i Buskerud 15.03.17
5 Oppland fylkeskommune 13.03.17
6 Oppland fylkeskommune, uttalelse foreligger etter ordinær høringsfrist 22.03.17
7 Buskerud Fylkeskommune, uttalelse foreligger etter ordinær høringsfrist 07.04.17
8 Statens vegvesen, Region øst 01.03.17
9 Statens vegvesen, Region øst – melding om trukket innsigelse 04.05.17
10 Statens vegvesen, Region sør 10.03.17
11 Bane NOR 02.03.17
12 Norges Vassdrags - og Energidirektorat (NVE) 01.03.17
13 Riksantikvaren 13.03.17
14 Riksantikvaren, uttalelse foreligger etter ordinær høringsfrist 20.03.17
15 Randsfjord Tremasse og Papirfabrikk AS 09.03.17
16 Glitre Energi Nett AS 13.03.17
17 Brakar 02.02.17
18 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 07.03.17
19 Telenor 01.09.15
20 Norsk maritimt muse um, uttalelse foreligger etter ordinær høringsfrist 17.03.17
21 Mattilsynet 14.03.17

1 – Fylkesmannen i Oppland, datert 01.03.17 :

Fylkesmannen fremmer innsigelser til planforslaget pga.:
Mangelfull ROS - analyse
Mangelfulle bestemmelser for å ivareta sikkerhet mot skred og flom
Hensynet til Randselva og elvemusling er ikke tilstrekkelig sikret

Fylkesmannen h ar slike faglige råd om endringer i planforslaget:
Allmenhetens tilgang og ferdselsmuligheter, inkludert barn og unges interesser, sikres
i planbestemmelsene
Bestemmelser som sikrer at tiltak i elva ikke får negative konsekvenser
Arealformålene i de vassdr agsnære områdene (feltene BKB3, BKB5 og BKBE1)
detaljeres ytterligere for å klargjøre arealbruken og sikre hensynet til vassdraget.

Fylkesmannen ønsker snarlig dialog med kommunen om hvordan planforslaget på en bedre



måte kan ivareta nasjonale og regionale hensyn generelt, og verdier i Randselva spesielt.

Forslagsstillers kommentar:
Flere av punktene i Fylkesmannens innsigelse overlapper med NVEs uttalelse og innsigelser.
Disse er spesielt svart ut i et eget notat vedlagt dette dokumentet. Kort oppsummert er
følgende endringer gjort for å imøtekomme Fylkesmannens innsigelser:

ROS - ana lysen er utbedret med konkrete risikoreduserende tiltak basert på rapporter
utarbeidet av Norconsult
Bestemmelser knyttet til hensynssone for ras - og skredfare er st r ammet inn.
Generelt krav til geotekniske vurderinger er strammet inn.
Bestemmelser knytte t til hensynssone for flom er strammet inn.
Ivaretagelse av elvemusling er sikret. Ny kartlegging og egen rapport er utarbeidet.
Denne ligger vedlagt planforslaget.

I tillegg er vurderinger gjort i forbindelse med valg av alternativ for adkomstveg nærmer e
utredet i vedlagt notat.

Når det gjelder de planfaglige rådene er de fulgt opp på følgende måte:
Allmenhetens tilgang til vassdragsmiljøet er sikret i bestemmelser .
Bestemmelser knyttet til anleggsfasen er lagt inn.

En nærmere detaljering av de vassdr agsnære områdene er ikke utredet ytterligere, da det er
svært vanskelig å forutsi museets videre utvikling. Det er ikke anledning til å forutse hvilke
potensielle prosjekter som gjennomføres med kunstnere, og heller ikke hvilke behov
kraftproduksjonen vil ha om f.eks. 10 år. Vi mener likevel at hensynet til vassdraget er godt
sikret i planens kart og bestemmelser slik den nå foreligger.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

2 – Fylkesmannen i Oppland, datert 15.03.17:

Oversendelse i forbindelse med samordningsforsøket som oppsummerer og vurderer varslede
innsigelser til planforslaget. Viser til at Statens vegvesen har innsigelse på ett punkt,
Fylkesmannen i Oppland på tre punkter og NVE på fire punkter.

Fylkesmannen vurderer flere av innsigelsene til å gjelde formelle f eil og mangler, og disse er
ikke gjenstand for samordning. Resterende innsigelser er delvis overlappende og hindrer etter
Fylkesmannens vurdering ikke kommunens arealplanlegging på en slik måte at samordning er
nødvendig. Innsigelsene oversendes kommunen for videre behandling.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning.

Rådmannens kommentar:
Tas til etterretning
.
3 – Fylkesm annen i Buskerud, datert 14 .03.17:

Fylkesmannen i Buske rud har ingen spesielle merknader til bruken av område BKB6 som



omfatter en naturtype som i naturbasen er vektet som en regional viktig beiteskog.
Videre påpeker de at det er bra at det er ivaretatt i bestemmelsene når det kan gjøres tiltak i
elvene i for hold til å ivareta forekomsten av elvemusling og leveområde for ørret
(gyteområde). Hensynet til fisk og ferskvannsorga nismer skal vurderes før det gis
rammetillatelse og at det er vist til vannressursloven og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
Det skal bl.a. foreligge uttalelse fra fylkeskommunen, Fylkesmannen og Norges vassdrag - og
energidirektorat før det gis tillatelse til tiltak.

Forslagsstill ers kommentar:
Tas til etterretning.

Rådmannens kommentar:
Tas til etterretning.

4 – Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 15.03.17:

Fylkesmannen forutsetter at Ringerike og Jevnaker kommune følger opp innsigelsen fra
Statens vegvesen, og vil sam arbeide for å finne en løsning.

Forslagsstillers kommentar:
Med bakgrunn i innsigelse fra Statens vegvesen og de planfaglige råd, vil plankart endres ved
at det legges en sone for videreføring av reguleringsplan over de delen e som overlapper med
plan 389 E16 Eggemoen – Olum.
Dette medfører at innsigelsespunkt angående byggegrense for boligen utgår, da dette er
knyttet til areal hvor Statens vegvesen s egen plan fortsatt skal gjelde.
Videre vil det i reguleringsbestemmelsene § 3.11 for 406 detaljregulerin g Kistefos fastsettes
at SPA1 kun vil benyttes til parkering i perioden fra april til oktober.

Kistefosveien vil forbli privat og veien vil ikke benyttes vinterstid for Kis tefos - museet, kun til
privat bruk . I sesongen vil det heller ikke åpnes opp for fer dsel for buss lenger ned enn til felt
SPA1.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

5 – Oppland fylkeskommune, datert 13.03.17

Ber om utsatt frist til 26. april 2017 pga. mulig behov for innsigelse og eventuell politisk
behandling av denne. Peker på at et møte skal avholdes med Riksantikvaren og at
konklusjonene fra dette møtet vil være sentrale i fylkeskommunens uttalelse når det gjelder
kulturminnevern.

Forslagsstillers kommentar:
Forespørsl er om utsatt frist håndteres av kommunen og kommenteres derfor ikke.

Rådmannens kommentar:
Henvendelsen kom som et resultat av direkte dialog med kommunens saksbehandler og
resulterte i en overenskomst der Oppland fylkeskommune skulle vurdere om de kunne gi en
foreløpig uttalelse i etterkant av møtet med Riksantikvaren. Man ble enige om at kommunen
kan akseptere at en endelig uttalelse foreligger i rimelig tid etter at reviderte dokumenter er



oversendt kulturminnemyndighetene.

6 – Oppland fylkeskommune, brev datert 22.03.17 :

Oppland fylkeskommune (OFK) påpeker følgende forhold i sin uttalelse:
OFK mener at kravet om konsekvensutredning er utløst og anbefaler at dette
gjennomføres
Kulturminneforvaltningens endelige uttalelse i saken vil foreligge når et revidert
planforslag er sendt Oppland fylkeskommune og Riksantikvaren til uttalelse.
OFK vurderer, ut fra ansvaret for vannforvaltning, at anleggs - /adkomstveien med
tilhørende utfylling i elva, samt konsekvenser og avbøtende tiltak knyttet til dette, ikke
er godt nok vurdert og dokumentert i planen.
Anbefaler større detaljeringsgrad i bestemmelsene knyttet til tiltak i og ved Randselva,
bestemmelsenes pkt. 1.2.4.
Kommunen må vurdere om allmenhetens tilgang til friluftsområdene er tilstrekkelig
sikret.
Bestemmelsenes pkt. 1.2.3 bør enten fastslå i hvilke områder det skal gjøres
geotekniske vurderinger eller stille et generelt krav til dette ved søknad om tillatelse til
tiltak.
Bestemmelser om utforming bør være mer presise og i samsvar med det som er ten kt
utført, bla. om estetikk, vegstandard, høyder og bredder.
Bestemmelsene til SGG1 - 3 bør presiseres. Vegene skal fortsette å være smale
grusveier, og at det satt krav til at de skal dimensjoneres slik at de er fremkommelige
for beredskapsbiler. Det bør s ettes bestemmelser knyttet til maksimal bredde på veien.
I planbestemmelsenes punkt 2.5.1, er det gitt bestemmelser til kunstbrua, felt BKB8.
Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg i punkt 2.1.1 gjelder også for dette
bygget, men det bør i tillegg fa stsettes rammer for høyde på bygget m.m. (I utsnitt av
kunstbrua felt BKB8 i plankartet som er oversendt, står det felt BKB5 i tittelfeltet, noe
som bør rettes.)
Det er bra at det legges vekt på universell utforming og tilgjengelighet for alle i
utforming av nye bygg og så langt det lar seg gjøre i eldre bygg.

Forslagsstillers kommentar:
Følgende er gjort for å imøtekomme OFKs innspill:

Adkomstveien er ytterligere utredet, og vurderte alternativer beskrevet i eget notat
knyttet til NVEs uttalelse. Ytterligere informasjon om adkomstveien er også
innarbeidet i ROS - analysen.
Bestemmelser knyttet til anleggsfase er lagt inn
Allmenhetens tilgang til vassdragsmiljø er sikret i bestemmelsene
Bestemmelsenes pkt. 1.2.3 er endret til å fastslå at det skal gjø res en geoteknisk
vurdering ved alle søknader om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20 - 1.
Bestemmelser om utforming er lagt inn knyttet til planlagte nybygg.
Maksimal bredde på gangveger er satt i bestemmelsene.
Mer utfyllende bestemmelser for felt BKB8 er lagt inn.

Når det gjelder behov for konsekvensutredning, var dette gjenstand for vurdering da oppstart
av planforslaget ble behandlet politisk i Ringerike kommune. Tilsvarende vurderinger ble
gjort ved oppstart i Jevnaker kommune. Kommunenes lokalkunnsk ap om hvordan Kistefos -
museet tidligere har gått frem ved oppføring av diverse kunstinstallasjoner har gjort dem



fortrolige med at Kistefos - museet er en ansvarlig aktør og ikke tar unødige sjanser. Dette har
også medført at store deler av planområdet var u tredet i forhold til både ras - og skredfare, og
forekomster av elvemusling i forkant av planarbeidet. Videre er Randselva regulert, og
regulanten har hele tiden sittet på svært gode flomdata som de har delt med forslagsstiller.

Slik planforslaget forelig ger i dag, er det lite som skiller dette fra de utredningene som ville
vært gjort ved en eventuell konsekvensutredning, med unntak av et planprogram og en
skjematisk fremstilling og avveining av ulike problemstillinger , samt utredning av alternativ 0
(dage ns situasjon) . Alt i alt er det gjennomført tilstrekkelige utredninger og prosjekteringer
parallelt med planprosessen knyttet til både adkomstvei langs elva og selve byggingen av
galleribrua (felt BKB8). Totalt sett anser man derfor at de formale kravene e r imøtekommet.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

7 – Buskerud fylkeskommune, brev datert 07.04.17 :

Buskerud fylkeskommune (BFK) har følgende innspill til planen:
Inne i planområdet er det registrert to lokaliteter med automatisk fredete kulturminner; En
kullgrop (ID161206) og et bosetning - /aktivitetsområde (ID161229). Den automatisk fredete
kullgropen er lagt under hensynssone c. BFK ber om at kullgropa legges inn under
hensynssone d), jf. Plan - og bygningslovens § 12 - 6, og at reguleringsbestemmelse for
hensynssone d) formuleres slik:

«Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredet kulturminne. Det må ikke foreko mme noen form for inngrep i grunnen eller
andre tiltak innenfor disse sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene».

Videre skriver Buskerud fylkeskommune at de etter en samlet vurdering, finner å kunne tillate
at reguleringsplan for Kistefoss i Rin gerike kommune vedtas uten vilkår om arkeologisk
granskning av bosetning - /aktivitetsområdet (ID161229) før tiltak iht. planen realiseres.
Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede gjennomført i forbindelse med registrering utført av
Buskerud fylkeskommune.

Kulturminnet, ID161299, skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis nr. #1,
(eller slik markering som planlegger finner hensiktsmessig).

Buskerud fylkeskommune mener at følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens
Fellesbestemmelser:
«De t berørte kulturminnet, ID161299, som er markert som Bestemmelsesområde (#1 / slik
markering som planlegger finner hensiktsmessig) i plankartet kan fjernes uten ytterligere
arkeologisk undersøkelse.»

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom pl anvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.

Forslagsstillers kommentar:
Plankart vil før 2. gangs behandling endres, ved at det legges en sone for videreføring av
reguleringsplan over de delen e som overlapper med pla n 389 E16 Eggemoen – Olum. Det vil
da medføre at detaljregulering for Kistefos - museet ikke vil berøre det automatisk fredete



kulturminne ID161229.

For automatisk fredete kulturminner, kullgrop (ID161206) vil denne legges i plankart med
båndlegging hensyn ssone d) og det vil legges inn en reguleringsbestemmelse som følger
BFK s anmodning.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

8 – Statens vegvesen , Region øst , brev datert 2 01.03.17 :

Mener det er svært positivt at planen fokuserer på myke trafikanter og avsetter areal som
sikrer sammenhengende tilbud til gående inne på området. Videre er det positivt at det settes
inn ressurser for å bedre parkeringskapasiteten og utforming av parkerin g på området.

Peker på at det i høringsforslaget er lagt inn rekkefølgekrav om opparbeiding av fortau langs
Samsmov eien, men at dette ikke er knyttet til en sammenføying med eksisterende gang - og
sykkelvei som slutter ved Blålokkeveien.

Påpeker at Sams moveien er for smal til å betjene møtende busser. For at to buser skal kunne
møtes på en rett strekning må en veg være minimum 6 meter bred. Det er lagt opp til av
hoveddelen av bussparkering skal foregå på parkeringsplassen utenfor administrasjonsbygget,
noe som innebærer at Samsmoveien vil bli trafikkert av busser.

Statens vegvesen har innsigelse til manglende tilrettelegging for myke trafikanter langs
Samsmovei en i foreliggende reguleringsplan. Innsigelsen er gitt ut fra SVVs rolle som statlig
sektormy ndighet, og begrunnet i nasjonale mål om trafikksikkerhet jf. nullvisjonen i Nasjonal
Transportplan.

Ber om at det gjøres en beskrivelse og vurdering som forklarer hvordan Samsmoveien skal
kunne betjene toveis trafikk, inkludert den busstrafikken som fo rventes her. Anbefaler sterkt
at det legges inn krav om at veien breddes til 6 meter slik at fremkommeligheten for biler og
busser sikres.

Forslagsstillers kommentar:
En endring av rekkefølgebestemmelsen knyttet til fortau langs Samsmoveien ble oversendt
SVV fra Jevnaker kommune for å imøtekomme innsigelsen. Denne ble senere trukket på
bakgrunn av dette i brev av 04.05.17, se merknad under.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

9 – Statens vegvesen, Region øst, datert 04.05.17:

Statens vegvesen trekker innsigelse fremmet 01.03.2017 dersom revidert
rekkefølgebestemmelse som foreslått av kommunen i e - post av 24. april tas inn i planen:
«9.1 Før det gis brukstillatelse til galleribygg i felt BKB8 skal fortau l angs Samsmoveien fra
felt BKB1 frem til Blåklokkeveien være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer.
Inntil fortau er opparbeidet, vil følgende vilkår være gjeldende for all bygge - og



anleggstrafikk utløst av Kistefoss - museet langs Samsmoveien:
Massetransport utenfor Kistefos - museets område skal kun foregå med lastebil (ikke
med anleggsmaskiner).
Anleggstrafikken skal foregå etter enveiskjøringsprinsippet, dvs. anleggskjøretøy
kjører fra E16 til Kistefos via Samsmoveien, og fra Kistefos til E16 via
Bergerfossveien. Omkjøringen skiltes ut fra godkjent skiltplan. Denne skal godkjennes
av Jevnaker kommune.
Anleggstrafikken skal foregå utenom de tider skolebarn skal gå eller transporteres
til/fra skole. »

I tillegg til kulepunktene over forutsetter SVV at det er god dialog med skole og beboere i
området i forkant av anleggstrafikken. Opprettholder også tidligere anbefaling om at vegen
breddes til 6 meter slik at fremkommeligheten for biler og busser sikres. Av hensyn til
usikkerhet om når galleribygg blir ferdigstilt og gi s brukstillatelse, forventer SV V også at
fortau opp til Blåklokkeveien opparbeides snarest mulig.

Forslagsstillers kommentar:
Planbestemmelsene revideres i henhold til godtatt endring av rekkefølgebestemmelse. Fra
forslagsstillers side er det ønskelig med god fremdrift på bygging av fortau. Dialog med
beboere og skole skal ivaretas.

Rådmannens kommentar:
Fra kommunens side er det også ønskelig med god fremdrift på bygging av fortau.

10 – Statens vegvesen, Region sør, brev datert 10.03.17 :

Statens vegvesen mener at det bør sikres i reguleringsbestemmelsen at veien ned til Kistefos
ikke skal tillates for buss.
I tillegg gis det planfaglig råd om å endre helning på Kistefosveiens nedre del, dersom veien
skal benyttes vinterstid og trafikkeres av buss. Veien er for bratt (9,65 og 11,15%), etter
håndboka er maksimal stigning 8%.
De påpeker at det finnes møteplasser langs nedre del av Kistefos - veien.
Det må videre sikres inn i reguleringsbestemmelsene at det ikke tillates parkering under brua
på ny E16 på vinteren.

Statens vegvesen, region sør har rettet innsigelsen mot boliger i SFS6 innenfor byggegrense
for vei, det påpekes at Byggegrense på 50 meter må avmerkes på reguleringsplanen. I tillegg
rettes det innsigelse mot å ha helårs parkering på SPA 1.

Innsigelser og råd rettes i sin helhet mot detaljer som også ligger innenfor 388 E16 Eggemoen
– Olum. De to planene 388 og 406 overlappes.

Forslagsstillers kommentar:
Plan 388 som det henvises til fra SVV består av flere deler, da den brytes opp av et areal i
Jevnaker kommune. Dette medfører at den delen av planen som overlapper med plan 406 har
nasjonal plan - ID 0605_389. Det er denne betegnelsen som brukes i det videre her.
Med bakgrunn i innsigelse fra Statens vegvesen og de planfaglige råd, vil plankart endres ved
at det legges en sone for videreføring av reguleringsplan over de delene som overlapper med
plan 389 E16 Eggemoen – Olum.
Dette medfører at innsigelsesp unkt angående byggegrense for boligen utgår, da dette er



knyttet til areal hvor Statens vegvesen s egen plan fortsatt skal gjelde.
Videre vil det i reguleringsbestemmelsene § 3.11 for 406 detaljregulering Kistefos fastsettes
at SPA1 kun vil benyttes til par kering i perioden fra april til oktober.

Kistefosveien vil forbli privat og veien vil ikke benyttes vinterstid for Kis tefos - museet, kun til
privat bruk . I sesongen vil det heller ikke åpnes opp for ferdsel for buss lenger ned enn til felt
SPA1.

Rådmannen s kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

11 – Bane NOR , brev datert 02.03.17 :

Bane NOR tillater ikke tiltak nærmere en 30 meter (§ 10 i jernbaneloven). I merknad til
oppstart påpekte daværende Jernbaneverket at det skal tungtveiende grunner til å fravike fra
dette kravet og at planarbeid i nærheten av jernbanen må utføres i tett dialog med
Jernbaneverket (nå Bane NOR).

For at Bane NOR skal kunne godta etablering av parkeringsplass (felt SPA1) må det sikres i
planbestemme lsene at kjøresterkt rekkverk skal etableres langs parkeringsplass mot
jernbanen. Videre kreves det at det også må innarbeides i bestemmelsene om sikringstiltak i
form av flettverksgjerde på minimum 1,8 meter langs jernbanen.

Byggegrense i felt BFS6 må t as ut siden Bane nor ikke kan godta dette (ligger 12 meter fra
spor).

Forslagsstillers kommentar:
Plankart endres ved at det legges en sone for videreføring av reguleringsplan over de delen e
som overlapper med plan 389 E16 Eggemoen – Olum, dette vil medfø re at byggegrense i felt
BFS6 tas ut. Kravet fra Bane NOR, vil dermed bortfalle i denne sammenhengen.

Vedrørende forhold som gjelder krav til sikring av jernbane og SPA1, vil Bane NOR sine
krav om rekkverk og gjerder innarbeides i bestemmelsene.

Rådmanne ns kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

12 – Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) , datert 01.03.17 :

NVE konkluderer sin uttalelse med å melde innsigelse på grunn av fire forhold:
1. Planbestemmelsene er ikke konkrete nok mht. sikkerhet og risikoreduserende tiltak

knytta til ras, skred og flom.
2. ROS - analysen er mangelfull. Den må inneholde vurderinger knytta til konsekvenser

av tiltak, samt kokrete risikoreduserende tiltak som gjelder flom - og skredfare.
3. Reguleringsplanen må ha tydeligere bestemmelser og konkrete krav knytta til

anleggsfasen for å ivareta elvemuslingen. Tiltak i anleggsfasen er foreløpig ikke
kl arlagt.

4. Adkomstveg i konklikt med elvemusling og utfylling i vassdraget kan ikke
gjennomføres slik det er skissert i planen. Bygging av vegen er, slik NVE ser det, ikke
faglig godt nok utredet og alternativer må vurderes. Dersom utredningen viser at



tiltaket vil få negative konsekvenser for elvemuslingen og at kompenserende tilta k
ikke er gode nok, må det alternative løsninger på plass.

Forslagsstillers kommentar:
COWI AS har utarbeidet et eget notat som vurderer NVEs merknad. Dette ligger vedlagt.
Endringer som gjøres for å imøtekomme NVEs innsigelse er oppsummert under:

Bestemmelser knyttet til hensynssone for ras - og skredfare er st r ammet inn.
Generelt krav til geotekniske vurderinger er strammet inn.
Bestemmelser knyttet til hensynssone for flom er strammet inn.
Allmenhetens tilgang til vassdragsmiljøet er sikret i bes temmelser
ROS - analysen er utbedret med konkrete risikoreduserende tiltak basert på rapporter
utarbeidet av Norconsult
Bestemmelser knyttet til anleggsfasen er lagt inn.
Ivaretagelse av elvemusling er sikret.

I tillegg er vurderinger gjort i forbindelse me d valg av alternativ for adkomstveg nærmere
utredet i vedlagt notat.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

13 – Riksantikvaren, datert 13.03.17

Forespørsel om utsatt frist til 5. mai 2017 for å sikre nok tid til å gjennomføre politisk
behandling i fylkeskommunen, og eventuelt tid til å behandle egen innsigelse i etterkant av
dette dersom fylkeskommunen vedtar å ikke reise innsigelse.

Forslagssti llers kommentar:
Forespørsl er om utsatt frist håndteres av kommunen og kommenteres derfor ikke.

Rådmannens kommentar:
Dialog i etterkant av oversendte e - post resulterte i et møte avholdt hos Riksantikvaren
16.03.17 der Jevnaker kommune og forslagsstiller deltok sammen med Riksantikvaren og
Oppland fylkeskommune. En rekke tema ble belyst, og det ble enighet om at Riksantikvaren
skulle utarbeide et notat med forslag til reguleringsbestemmelser knyttet til hensynssone
H570, som omhandler bevaring av kulturmi nner. Dette er videre omtalt nedenfor. Man ble
enige om at kommunen kan akseptere at en endelig uttalelse foreligger i rimelig tid etter at
reviderte dokumenter er oversendt kulturminnemyndighetene. Man ble også enige om at
Oppland fylkeskommunes uttalelse skulle vise til avholdte møte og at Riksantikvaren skal ta
det videre ansvaret for kulturminner i denne saken.

14 – Riksantikvaren, datert 20.03.17 :

Riksantikvaren (RA) oversendte referat fra møte avholdt 16.03.17 sammen med et notat med
forslag til en dringer av bestemmelser og justeringer på plankartet.
RA forutsetter at det godtas at endelig høringsuttalelse fra dem først vil foreligge innen
rimelig tid etter at reviderte plandokumenter oversendes.

Forslagsstillers kommentar:
Bestemmelsene er endret i henhold til RAs notat. Planlagt ny bebyggelse er angitt på



plankarte t og gitt egne bestemmelser med tall for BYA og høyder. Hensynssonen er justert
noe, i tråd med kommunikasjon mellom RA og kommunen.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrek kelig kommentert av forslagsstiller.

15 – Randsfjord Tr emasse og Papirfabrikk AS, datert 09.03.17 :

Randsfjord Tremasse og Papirfabrikk AS (RTP) k onkluderer på følgende måte:
- Fremlagte dokumenter er detaljerte og beskriver på en god måte Kistefos - museet både

i fortid og fremtid. Dokumentene mangler en beskrivelse av RTPs kraftverk både som
kulturminner og som fremtidige produksjonsanlegg for fornybar energi. Dokumentene
må kompletteres slik at de endelige dokumenter som skal gjennomgå videre politisk
beh andling har en mere helhetlig beskrivelse av planområdet.

- Sama rbeid. Det fremgår av oppstarts dokumentene for reguleringsplanarbeidet at RTP
skal involveres i arbeidet med reguleringsplansdokumentene. Kistefoss Museet har
valgt å ikke gjøre dette til tross for at vi har regelmessige samarbeidsmøter. RTP
forventer at dette rettes opp under utarbeidelsen av endelige dokumenter.

- Fremlagte dokumenter inneholder føringer for våre anlegg på vår eiendom. Dette
setter begrensinger for dagens drift, oppfølging av lo vpålagte tiltak og fremtidig
utvikling av våre anlegg. Vi kan ikke akseptere dette. Senere i dokumentet er dette
konkretisert mhp referanser til tegninger og tekst. (liste over punkter a - j gjengis ikke,
finnes på siste side av uttalelsen)

Avslutter med å si at de er grunnleggende positive til Kistefos - museets aktiviteter og
ambisjoner for videre utvikling. Ønsker gjennom samarbeid å finne gode løsninger for
fremtidig museumsaktivitet og produksjon av fornybar energi.

Forslagsstillers kommentar:
Planbeskri velse og bestemmelser er revidert i henhold til dialog med Jevnaker kommune.
Disse endringene ivaretar RTPs kommentarer på en tilfredsstillende måte, basert på direkte
tilbakemelding etter orientering med reviderte dokumenter i styremøte for RTP. Endringen e
går i hovedsak ut på en bredere beskrivelse av RTPs rolle og kraftproduksjon i området, samt
justeringer av hensynssone H570, slik at kun de deler av RTPs eiendom som er direkte
underlagt bevaringsinteresser vises med denne sonen. I tillegg er det i plan beskrivelsen og
bestemmelsene poengtert at RTPs eiendom og videre drift og utvikling er underlagt et annet
lovverk enn pbl, og at det er NVE som forvalter dette. Planen vil derfor ikke legge noen bånd
på eller vanskeliggjøre den videre driften og utvikling en av kraftverkene Kistefoss I og II.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

16 – Glitre Energi Nett AS, e - post datert 13.03.17:

Viser til at de etter energiloven har områdekonsesjon i J evnaker kommune. Dette innebærer at
de drifter strømnettet i kommunen. Gjør oppmerksom på at det i planområdet må tas høyde
for de anlegg som det er nødvendig for Glitre Energi Nett å etablere og drifte. Glitre Energi
Nett har høyspennings luftledninger og jordkabler, samt lavspennings luftledninger,
lavspenningskabler og nettstasjoner innenfor planområdet. Gjør oppmerksom på at dersom
det er behov for å flytte på kabler eller elanlegg for øvrig, må dette bekostes av de som utløser



behovet for flytting. Pek er på at det ikke må iverksettes tiltak som medfører forringelse av
adkomst til deres anlegg, ei heller gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av
overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til
luftled ningslanegg. Ønsker tilbakemelding om forventet effektbehov i forbindelse med nye
anlegg som skal tilknyttes fordelingsnettet. Viser til bestillingsskjema på sine nettsider.

Forslagsstillers kommentar:
Forholdene påpekt fra Glitre er ivaretatt gjennom be stemmelser til hensynssone H370, som
omfatter område for høyspentluftstrekk, med sikringssone på 15m fra høyspentlinje. Tiltak
etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, og andre tiltak som medfører terrenginngrep eller annen
anleggsvirksomhet i faresonen, skal godkjennes av linjeeier.
Informasjon om bestillingsskjema tas til orientering.

Rådmannens kommentar:
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

17 – Brakar, datert 02.02.17:

Brakar skal ivareta kollektivtrafikkens interesser og har følgende innspill:

Det bør lages en ekspressbussholdeplass på nye E16 og i tilknytning til denne bør det også
opparbeides en parkeringsplass for privatbiler.
Denne holdeplassen er tenkt for ekspressbusser som kjører Hallingdal/Valdres til/fra
Gardermoen.
Brakar mener at bussholdeplassen bør bygges ved krysset mellom E16, og lokalvei Hønefoss -
Jevnaker.

Forslagstillers kommentar
Plankart endres ved at det legges en sone for videreføring av reguleringsplan over de delene
som overlapper med plan 389 E16 Egge moen – Olum.
Innspillet fra Brakar må dermed sees på i samband med utbygging E16.

Rådmannens kommentar
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

18 – Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA), datert 07.03.17

HRA sin uttalelse retter i hovedsak fokus mot følgende forhold:

Renovasjon bør komme inn tidlig i planlegging i forhold til krav om fremkommelighet og
vei.
Det påpekes at renovasjon er en del av infrastrukturen og at dette skal sikres i reguleringsplan.

Videre stilles de t krav til god tilgjengelighet for HRA sine biler:
Dunker/beholdere skal stå lett tilgjengelig, innenfor 10 meter fra vei.
Kjørebane skal være min. 3 meter bred + veiskulder 0,5 på hver side.
Vei må tåle aksellast på 10 tonn, samt broer.
Snuplass ellers s nuhammer må etableres til 9,5 meter lange biler.

HRA har lagt med skisse til krav til snuhammer og snuplass.



Forslagstillers kommentar
Innspill fra HRA tas til etterretning.

Rådmannens kommentar
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

19 – Telenor, brev datert 01.09.15

Telenor har sin henvendelse i samband med høring, kun sendt en generell tilbakemelding om
deres rutiner for behandling av henvendelser.

Forslagstillers kommentar
Tas til orientering.

Rådmannens kommentar
Tas til ette rretning

20 – Norsk maritimt museum, datert 17.03.17

Norsk maritimt museum vurderer potensialet for kulturminner under vann som begrenset og
har følgelig ingen merknader til detaljplanen.

Forslagstillers kommentar
Tas til orientering.

Rådmannens kommentar
Tas til orientering.

21 – Mattilsynet, datert 14.03.17:

Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen og har videre ansvar for å
ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i saker som berører drikkevann.
De har ingen merknader til planen.

Forslagstillers kommentar
Tas til orientering.

Rådmannens kommentar
Tas til orientering.



Vurdering av merknad fra NVE

Dette notatet tar for seg NVE sin høringsuttalelse til detaljplan for Kistefoss, og dreier seg i
hovedsak om de fire punktene NVE har listet opp som begrunnelse for sin innsigelse.

1. Planbestemmelsene er ikke konkrete nok mht. sikkerhet og risikoreduserende tiltak knytta til ras - o g
skred og flom.

NVE vil at det skal vise s til § 7 - 2 og §7 - 3 i TEK 10 når det gjelder krav til hensynsonene for flom og
for ras - og skredfare. TEK 10 erstattes snart av TEK 17, så vi anbefaler at det vises til byggteknisk
forskrift fremfor å vise til TEK 10. Høringsfristen for innspill til TEK 17 var i februar. Ny byggteknisk
forskrift er følgelig like rundt hjørnet. Vi frarådet kommunen fra å angi bestemmelser som vil bli
utdatert kort tid etter at planen stadfestes.

Når det gjelder ras - og skred var det i høringsutgaven lagt inn faresone for ras i plankartet. Følgende
bestemmelse var angitt:
Hensynssone H310_1 - 3 omfatter område som er utsatt for ras - og skredfare. Tiltak etter plan - og
bygningslovens § 20 - 1, eller fjerning av vegetasjon tillates ikke før det foreligger fagkyndig
geoteknisk rapport med farevurdering som dokumenterer at de til enhver tid gjeldende forskrifter
ivaretas. Vurderinger og avbøtende tiltak skal fremgå i byggesøknad.

For å imøtekomme NVE foreslås det at denne bestemmelsen stramme s inn til:
Hensynssone H310_1 - 3 omfatter område som er utsatt for ras - og skredfare. Det er byggeforbud i sone
H310_1 - 3. Inngrep tillates ikke med mindre det kan dokumenters at tilstrekkelige sikringstiltak kan
etableres jf. krav til sikkerhet mot skred an gitt i byggteknisk forskrift.

I tillegg strammes generelt krav mht. geotekniske vurderinger (punkt 1.2.3) inn fra:
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20 - 1 skal det, der terreng - og grunnforhold tilsier det,
gjennomføres en geoteknisk vurderi ng.

til:
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20 - 1 skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering.

Når det gjelder flom var det i høringsutgaven lagt inn faresoner for flom i plankartet. Disse var plassert
med grunnlag i regi steringer og bereg ninger som det var redegjort for i både ROS - analyse og
planbeskrivelse , og tok høyde for 500 - årsflom . Oppdatert rapport fra Norconsult ble mottatt etter at
plandokumentene var oversendt til politisk behandling. Soner på plankartet og angivelsen i
bestemmel sene justeres opp 3 cm slik at de sammenfaller med nivået som er angitt i Norconsults
rapport fra 12.01.2017. For å imøtekomme NVE foreslås det også at andre ledd i denne bestemmelse
7.2.1 strammes inn. Bestemmelse for flomsoner blir dermed som følger :

ADDRESS COWI AS

Hvervenmoveien 45

3511 Hønefoss

TEL +47 02694

WWW cowi.com
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Hensynssone H320_1 - 9 omfatter område som er utsatt for flom. I felt BKB2 og oppstrøms demningen
i felt BKBE1 - 2 er flomsonenivå 128, 8 moh. I feltene BKB1 - BKB8 og nedstrøms demningen i
BKBE1 - 2 er flomsonenivå 118, 8 moh .

Det er byggeforbud i sone H320_1 - 9. Inngrep tillates ikke med mindre det kan dokumenters at
tilstrekkelige sikringstiltak kan etableres jf. krav til sikkerhet mot flom angitt i byggteknisk forskrift.

Videre påpeker NVE at tiltak som kan påvirke flom - og strømningsforhold ikke kan tillates f ør det kan
dokumenteres at tiltaket ikke har negative konsekvenser for allmenne interesser. NVE anbefaler at
bestemmelsene er så konkrete at de ikke trenger å være høringsinstans for byggesak.

Det er viktig å merke seg at detaljplanen for Kistefoss ikke utarbeides utelukkende for å tilrettelegge
for etablering av galleribygg m/adkomst. Planen skal gjelde for hele museums - og
skulpturparkområdet i mange år fremover. Det kan ikke utelukkes at det vil bli aktuelt å etablere
kunstinstallasjoner i eller i tilk nytning til elva i fremtiden. Vi mener derfor at det er viktig mht.
kravene som stilles i vannressursloven at det fremgår at NVE og fylkesmannen skal være
høringsparter ved tiltak i og ved Randselva. Dette er bakgrunnen for at bestemmelse 1.2.4 var
formule rt slik:

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 endrin ger i strømningsforhold og oppstuving. Det skal
foreligge uttalelse fra fylkeskommune, fylkesmannen og Norges vassdrags - og energidirektorat.

Når det gjelder galleribru m/adkomst er dokumentasjons - og utredningskrav et som angis i
bestemmelse 1.2.4 allered e ivaretatt gjennom geotekniske vurderinger og flom - og
vannlinjeberegninger utført av Norconsult.

Videre foreslås allmennhetens tilgang til vassdragsmiljø sikret med følgende bestemmelse:
Gang - og sykkelvegforbindelser gjennom området skal holdes åpne fo r fri ferdsel. Oppføring av
gjerder tillates kun dersom det er nødvendige som sikringstiltak.

2. ROS - analysen er mangelfull. Den må inneholde vurderinger knytta til konsekvenser av tiltak, samt
konkrete risikoreduserende tiltak som gjelder flom - og skred fare.
Som sagt skal detaljplanen gjelde for hele museums - og skulpturparkområdet i mange år fremover,
ikke kun for galleribygg m/adkomst. Dette er bakgrunnen for at det ikke er redegjort for konsekvenser
av disse konkrete tiltakene. ROS - analysen tar for se g området i sin helhet, og gir anbefaling om at
faresoner for flom - og skredfare vises i planen. Dette er fulgt opp i både plan og bestemmelser.

Videre anbefales det i ROS - analysen at vurderinger og avbøtende tiltak tilpasses det enkelte tiltak, og
at det redegjøres for dette på byggesaksnivå, ikke på overordnet arealplannivå. For galleribygget er
dette som sagt allerede fulgt opp.

Denne løsningen mener vi gir bedre sikring enn å angi en rekke avbøtende tiltak på generell basis.
Dette skyldes at en på nåv ærende tidspunkt ikke har grunnlag for å vite om det kan komme flere
kunstinstallasjoner i eller ved elva enn de to som allerede er etablert, og brua som er under
planlegging. En har følgelig ikke kunnskap om hvor eventuelle tiltak skal plassers, ei heller om hva de
kommer til å være laget av, hvor store de blir, hvordan de blir seende ut, etc.

Kort sagt mener vi at de risikoreduserende tiltakene som angis i ROS - analyse n for Kistefoss bør være
av generell karakter, og at konkrete vurderinger knytta til fre mtidige tiltak bør gjøres på
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prosjekterings - og byggesaksnivå. For å imøtekomme NVE foreslås det likevel at delen av ROS -
analysens som omhandler flom - og skredfare suppleres med konkrete risikoreduserende tiltak angitt i
rapportene som Norconsult har utarb eidet for galleribygg m/adkomst.

3. Reguleringsplanen må ha tydeligere bestemmelser og konkrete krav knytta til anleggsfasen for å
ivareta elvemusling.
Høringsutgaven inneholdt detaljerte og utfyllende bestemmelser som har til hensikt å sikre best mulig
forhold for både elvemusling og ørret. NVE sitt innspill mht. å angi konkrete krav knytta til
anleggsfasen foreslås fulgt opp med følgende bestemmelse:

M idlertidige konstruksjoner i elva tillates etablert og fjernet i perioden mellom 15. juni og 15.
september. Støpearbeider skal ikke skje i direkte tilknytning til elva.

Videre har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) kartlagt elvemuslingforekomster i Randselva.
Kartleggingen utført høsten 2016 har blitt fulgt opp med ytterligere kartlegging foretatt 18. og 21. april
2017. Den utvidede kartleggingen viser at det finnes flere og mer levedyktige bestander nedover elven
enn den som først ble identifisert v ed Kistefos - Museet høsten 2016. Elvemuslingforekomsten ved den
planlagte anleggsvegen vil ifølge NIVA sin faglige vurdering nyte godt av å bli flyttet til en lokasjon
lengre nedover i elveløpet hvor bunnsubstrat og strømforhold er mer fordelaktige. Prosess en med å
avklare tidspunkt og metode for flytting er allerede igangsatt. For å formalisere dette i detaljplanen
foreslås det å angi følgende rekkefølgebestemmelse:

Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeid på gangveg SGG1, skal registrert
elve muslingsforekomst være flyttet til egnet habitat identifisert av fagkyndig.

NIVA påpeker for øvrig også i sin faglige vurdering at utfylling av grov stein i forbindelse med
utbyggingen av Kistefos Museet vil ha positiv påvirkning på ørretbestanden i området, og dermed
også på elvemuslingbestanden. Dette henger sammen med at økt skjul for småørret kan virke
fremmende på den fremtidige utviklingen og stabiliteten for elvemusling ettersom første del av
elvemuslingens livssyklus omfatter et larvestadium h vor larvene fester seg på gjellene til ørret.

4. Det må vurderes alternativer til bygging av veg som krever utfylling i vassdraget, og gir konflikt
mht. elvemusling .
Hensynet til elvemusling vurderer vi som godt nok ivaretatt, og besvart under punkt 3 ov er.

Når det gjelder alternative muligheter for adkomst til galleribygget har Kistefos - Museet vurdert dette ,
både i bygge - og driftsfasen. En konkluderte tidlig med at den eneste aktuelle løsningen i byggefasen
var etablering av anleggsvei langs elven. Føl gende alternative løsninger i byggefasen ble vurdert:

1. Tilkomst til nordsiden ved midlertidig bro over elven, nedstrøms fra bygget. En fundamentert
bro vil ha behov for 1 - 2 massive fundamenter i elven, noe en ønsker å unngå av hensyn til
ørret, elvemusling etc. Kistefos - Museet var i kontakt med Statens Vegvesen og Forsvaret for å
kartlegge hvilke muligheter som finnes for midlertidige løsninger uten fundament. SVV har
ingen løsninger som er egnet for prosjektet og Forsvaret kunne i beste fall tilby leguan - br oer
med maks spenn på ca. 25 meter. Nødvendig brospenn er ca. 70 meter.

2. Fergeforbindelse ble vurdert, men grunnet lav (og potensielt sterkt varierende) vannstand i
elven er dette ikke teknisk mulig.

3. Tilkomstvei gravd inn i skråningen på nordsiden av bygget ble vurdert. Dette tiltaket krever
støttemur i hele veiens lengde. Alternativet ble forkastet pga. risikoen for ras i byggeperioden.
Geotekniker anbefaler ikke graving i skråningen, som i sin helhet er angitt med hensynssone
for ras og skred i detaljplane n.
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Som permanent ti lkomst i driftsfasen vurderte Kistefos - Museet i tillegg en lett gangvei montert på
påler ute i elveløpet. Grunnet nivået på 500 - års - flom, ville undersiden av denne gangbanen måtte ligge
på ca . k ote 119,3, ca . 3 me ter over normal vannsta nd, og en ville dermed ikke oppnå de n ønskede
kontakten med vannet.

I tillegg måtte dette alternativet dimensjoneres for belastningene fra Q500, som ville medføre relativt
massive betongkonstruksjoner (betongsøyler med diameter på 120 - 150 cm hver 6. met er i hele
lengden pluss et plasstøpt stripefundament på elvebunnen med bredde ca . 3 meter i hele gangbanens
lengde). En vurderte at dette estetisk ville blitt et fremmedelement i landskapet.

Samlet sett vurderer Kistefos - Museet at den beste løsningen for driftsfasen er å oppgradere
anleggsveien til en vakker gangvei frem til nybygget.



_________________________________________________________________________

1

NOTAT
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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.
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Figur 5  Elvemusling og to som sitter ne de i substratet (røde ringer).
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Figur 6  Måling av elvemuslinger.
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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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NOTAT
28. april 2017

Sak: Utvidet k artlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i
Randselva nedstrøms Kistefos Museet

Bakgrunn for oppdraget
Kartleggingen er bestilt av Kistefos Museet ved Pål Vamnes fordi m useet ønsker å anlegge vei langs
Randselva med utfylling av grov stein ut i elven (Fig 1). I tillegg til utfyllingen skal det bygges et
k unst g alleri over elven , med forankring på hver side av elve bredden . Brokarene vil ikke stå ute i vannet
un d er normal va nn føring, men vil være berørt ved en 500 års flom. Un d er bygging en vil det være
nødvendig med midlertidige søyler ute i elven. NIVA ble leid inn for å kartlegge forekomst av
elvemusling ( rødlisteart ) i området og lengere nedstrøms i Randselva. I tillegg ønskes en beskrivelse av
eventuell flytting av elvemuslinger som f innes på anleggsområdet til anne t identifisert egnet habitat.

Oppdraget ble løst i samarbeide med Kjell Sandaas (Naturfaglige konsulenttjenester).

Kartlagt område
Området som ble kartlagt dekket strekningen omkring der inngrepene er planlagt og 2 km lengere
nedstrøms i Randselva (Fig. 2) . Va nn føringen un d er NIVAs befaring den 18. og 21. april 2017 var veldig
lav (19 m3/sek) grunnet oppfylling av Randsfjorden . Forholdene for befaringene var derfor veldig gode
med henblikk på klarhet i vannet og fremkom melighet i selve elven. Dette gjorde det mulig å utføre
grundige undersøkelser av store område r av elvestrekningen. Grunnet den lave vann føringen i Randselva
ble en strekning på 2 km fra Kistefos og nedstrøm undersøkt på de områdene hvor det var mulig å gå i
vannet , eller speide utover dypere vann med vannkikkert. Totalt ble fem områder grundig undersøkt. To
personer utførte undersøkelsen (Jens Tha ulow og Kjell Sandaas) , og dermed ble undersøkelsesområdet
ble utvidet og bedre gjennomsøkt.

Kartlegging av elvemusling
På fire av disse fem stasjonene ble det lengdemålt 30 eller flere elvemuslinger. Totalt på hele strekningen
ble det lengdemålt 231 elv emuslinger (Fig. 3) . Det ble ikke gravet i substratet på noen av lokalitetene for
å lete etter nedgravde juvenile elvemuslinger.

Undersøkte stasjoner
ST1 - 60.2223277°N, 10.3645341°Ø
På elvestrekningen omkring området som vil bli direkte berørt av utbyggingen av Kistefos Museet , ble
det samlet inn 30 elvemuslinger for lengdemåling (Fig. 4 ). Muslingene står langs land på 1+m dyp og ut
mot midten av elven på dypere vann. Her er det velegnet substrat, men bestanden av elvemuslinger bærer
preg av at de er veldig gamle og lengdefordelingen indikerer at ingen rekruttering foregår her.

ST2 - 60.2215007°N, 10.3619736°Ø
Et omkring 120m2 område ble undersøkt og 47 elvemuslinger ble samlet inn for lengdemåling (Fig. 5 ).
Disse muslingene står på litt grunnere vann midt ute i elva i et strykparti nedstrøms litt mer stille vann.
Lengdefordelingen her indikerer svak rekruttering i løpet av siste 10 - 15 år , men ingen juvenile individer
under 6 cm bli funnet.
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ST3 - 60.219409 ° N, 10.3599749 ° Ø
Et 100m2 område ble undersøkt og 109 elvemuslinger ble innsamlet for lengdemåling (Fig. 6 ). I tillegg
til disse ble det observert 30+ elvemuslinger på dypere vann mellom land og det grunnere partiet ute
midt i elven, som ikke var mulige å nå . . Langs land finnes de t øverst i området veldig fint substrat med
en tetthet av elvemuslinger på 1 - 2 individer per m2. Ut mot midten hvor det igjen blir grunt står det mye
muslinger på dypt vann (+2m). Lengere nede på strekningen renner vannet fort med fint grus. Her ble
det og så funnet en bra tetthet av elvemuslinger.

ST4 – 60.2170652°N, 10.3463955°Ø
60m strekning langs østbredden , samt ut mot et lavere parti ute midt i elven. Elvemuslingene står primært
langs land inn e på veldig grunt vann (20cm) og litt utover. Det ble innsamlet 45 elvemuslinger i området
(Fig. 7 ).

ST5 - 60.2150677°N, 10.3426877°Ø
To strekninger av 140 x 1,5 m ble undersøkt og to individer ble observert med lengder på 92 og 123 mm.
Her var det fint substrat og en forventning om funn av flere elvemuslinger.

Undersøkelse av glochidier i ørret
Første del av elvemuslingens livssyklus omfatter et larvestadium (glochidier) hvor disse slippes fritt ut i
vannmassene og deretter infiserer j uvenil ørret. Registrering av juvenile ørret , samt infisering av
glochidier , er derfor viktig for å estimere rekrutteringspotensial. Det ble derfor innsamlet 27 juvenile
ørret (ved elektrofiske) i området mellom ST 2 og ST 3 langs land på veldig grunt vann . Analysene av
glochidier viste ingen påslag på den undersøkte fisken.

Vurdering av elvemusling bestanden i Randselva nedstrøms Kistefos
Elvemuslingene som ble samlet inn for lengdemåling på ST 1 , var all e veldig gamle og skall et bar preg av
mye erosjon og til tider vekststagnering. Det er mulig at disse elvemuslingene har blitt spylt ned gjennom
Kistfos s kraftverk og endt opp på disse dypere partiene langs elvebredden og lengere ut. Herfra har de
ikke mulighet til å migrere lenge nedover som voksne individer. Det var ingen indikasjon på rekruttering
i bestanden , og disse vil da med tiden muligens dø ut uten annen fornyelses mulighet en n tilførsel av
individer under storflom.

Ut fra data innhentet fra Artsdatabanken ( http://www.artsdatabanken.no/ ) er det tidligere (2012)
observert elvemuslinge r flere steder nedover i elven, ogs å på den undersøkte strekningen . E lvemuslinger
ble funnet på flere partier nedover i Randselva hvor subst ratet og strømforholdene er fordelaktige. På
tre av disse områdene med fordelaktig habitat ble det identifisert elvemuslinger med en bredere
lengdefordeling og derved indikasjon på rekruttering sammenlignet med ST1. Av disse lokalitetene ble
den største te ttheten funnet på ST3. Den faglige vurderingen av dette området tilsier størst potensiale
for tilvekst og stabil t elvemusling habitat.

Ingen av områdene vise r indikasjon på unge alder s grupper og aktiv rekruttering i dag . Det er usikkert
hvor stor bestand en av ørret er på strekningen, da kun et lavt antall yngel ble fanget. Samtale med
hobby fiskere og Pål Vamnes indikerer dog at det er brukbart med ørret.

Fisken som ble fanget for analyse av glochid e infisering , var alle 1+ ørret fra 2016. Denne
aldersgruppen er den viktigste for rekruttering av elvemusling. Det ble ikke funnet infeksjon med
muslinglarver p å ørretens gjeller i april 2017. Funn av glochidier på ørret ens gjelle r bekrefter normalt at
elvemuslingene i området er aktivt reproduserende . Det er likevel vanskelig å si noe sikkert om
re produktiv s uksess , uten en kartlegging av eventuelle juvenile elvemuslinger som ligger nedgravd i
substratet. Men dette var utenfor oppgaverammen for dette oppdraget.

Forbedring av vannkvaliteten , samt økt skjul for ørret i elven, ved utlegging av for eksempel store
stein , vil kanskje virke fremmende for den fremtidige utviklingen og stabilitet for elvemuslingene på
strekningen og i Randselva i sin helhet.

Anbefalt prosedyre for fly tting av elvemuslinger
Forsvarlig flytting av elvemuslingen fra ST1 til ST3 oppnås best ved plukking av dykkere som enten
driver nedstrøms eller sakte beveger seg nedstrøms i et tau. Alle elvemuslinger som finnes plukkes og
samles i et nett med vanngjenno mstrømning. Etter innsamling lengdemåles alle og bæres ned til ST3 og
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utsettes her. Elvemuslingene trenge ikke å være un d er vann mellom lengdemålingen og utsetting på ST3,
da de enkelt tåler den relative korte transportavstanden.

Årlig tilsyn med bestande n av elvemuslinger på ST3 de neste to årene er å anbefale. Dette gjøres for
å forsikre at området, mot formodning , skulle eroderer eller på annen måte utilsiktet endre karakter.
Under tilsynet foretas en opptelling a v synlige elvemuslinger for å overvåke bestandstettheten. Ellers
anbefales det så lite forstyrelse av området som mulig. Tilsynet bør foregå ved lavest mulig vannføring
for å være sammenlignbar med denne undersøkelsen.

Konklusjon
Denne utvidet kartlegging en av forekomsten av elvemuslinger i R andselva nedstrøms Kistefos viser at
det finnes flere og mer levedyktige bestander nedover i elven en n den som først b l e identifisert ved
Kistefos Museet i 2016 . Den faglige vurdering en av elvestrekningen som en helhet tilsier derfor at
elvemuslingene fra ST1 høyst sannsynlig vil dra fordel av å bli flyttet til ST3. Økt tetthet av elvemuslinger
vil også føre til økt konsentrasjon av glochidie - larver for infisering av fisken i området. Det er i tillegg
mulig , at utfyllingen av grov stein i forbindelsen med u tbyggingen på Kistefos Museet vil ha en positiv
påvirkning på ørret besta nden i området.

ST2 og ST3 ligger s å tett på hverandre at de best beskrives som et areal med sammenhengende
utbredelse av elvemusling, men at tetthet og aldersfordeling varierer naturlig med forholdene gjennom
området.

Til tross for manglende f unn av glochidie - larver på gjellene av ørret mellom ST 2 og ST 3 in dikerer
lengdefordelingene at elvemuslingene i området har vært aktiv t reproduserende og at en viss rekruttering
har skjedd i løpet av de siste 15 - 20 årene . Mest sannsynlig skyldes manglene rekruttering av de juvenile
muslingene , som lever nedgravd i subst ratet de første 5 - 10 årene av sitt liv, at de ikke overlever denne
perioden.

Figurer

Figur 1 Kartlagt område med indikert ønsket utbygging. Ny adkomstvei er vist i skravert rødt og planlagt
utfylling med grov stein er markert med tynn stiplet rød linje langs denne. Det blå markerte området
indikerer ho ve dforekomstområdet for elvemuslinger på den berørte strekningen (ST1). Kart kilde: Pål
Vamnes, Kistefos Museet.
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Figur 2 Kart over undersøkt andel av Randselva nedstrøms Kistefos Museet med spesifisering av
undersøkte stasjoner med funn av elvemuslinger.

Figur 3 Den total lengdefordelingen av innsamle de elvemuslinger fra den undersøkte strekningen i
Randselva nedstrøms Kistefos Museet.
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Figur 4 Lengdefordeling av innsamle de elvemuslinger fra ST1.

Figur 5 Lengdefordeling av innsamle de elvemuslinger fra ST2. Elvemuslingen i lengdeklassen 55 - 59mm
hadde en vekstdefekt og er derfor mye eldre end hva lengden antyder. Dette er ikke en juvenil
elvemusling.
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Figur 6 Lengdefordeling og bilde av innsamle de elvemuslinger fra ST3 (Foto: Jens Thaulow) .
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Figur 7 Lengdefordeling av innsamle de elvemuslinger fra ST4.
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Jevnaker kommune 
Kirkegata 6 
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Deres referanse  Dato 01.03.2017 
Vår referanse 2015/4332-17  421.4 PME 
Saksbehandler Philip Mellison, tlf. 61 26 60 79 

Jevnaker kommune – reguleringsplan Kistefoss – høring 

Planforslaget inneholder viktige og interessante tiltak for å videreutvikle Kistefossområdet, som 
har stor verdi både for tilreisende og lokalbefolkningen. Kommunen har lagt til rette for 
omfattende dialog om forslaget, og regionale myndigheter har bidratt med fyldige innspill. Likevel 
gjenstår en del uavklarte forhold.  

Innenfor flere av Fylkesmannens fagområder har planforslaget liten detaljeringsgrad, og 
tilfredsstiller derfor ikke kravene til ivaretakelse av viktige hensyn. Fylkesmannen fremmer 
innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull oppfølging av flom- og skredfare og fordi 
forslaget ikke ivaretar hensynet til nasjonale og vesentlige regionale naturverdier knyttet til 
Randsevla på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen oppfordrer ellers til å sikre allmennhetens 
interesser på en bedre måte innenfor de store arealene som er avsatt til skulpturpark.  

Fylkesmannen ber kommunen ta kontakt ved behov for utdyping av innsigelsene, med tanke på å 
oppnå løsninger lokalt. 

Viser til brev datert 25. januar 2017, med reguleringsplan for Kistefoss i Jevnaker og Ringerike 
kommune til offentlig ettersyn. Fylkesmannen har gjennom ulike kontaktpunkter med tiltakshaver, 
både regionalt planforum og egne møter, gitt innspill til planarbeidet. Oppsummert har 
Fylkesmannens foreløpige vurderinger og innspill dreid deg om mulige konflikter og plantekniske 
utfordringer knyttet til naturmangfold, i første rekke elvemusling og storørret, 
arealbruksdisponeringer og KU-krav, allmennhetens tilgang til utmark og vassdragsforvaltning 
generelt, inkludert kantsoner. 

Generelt om planens detaljeringsgrad  
I lovkommentaren til plandelen av plan- og bygningsloven defineres en detaljregulering som en plan 
for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. 
Detaljregulering er planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og 
sikring av ulike typer verdier. Områdereguleringsplan defineres som et egnet planverktøy til å ivareta 
vernehensyn eller for å tilrettelegge og legge rammer for videre planlegging, utvikling og bygging. 
 
I planforslaget skyves en rekke konkrete vurderinger og avklaringer omkring viktige detaljer over på 
byggesak. Innenfor våre fagområder fremstår planforslaget derfor i stor grad som en 
områdereguleringsplan fremfor en detaljreguleringsplan. Det er i svært liten grad innarbeidet 
konkrete beskrivelser av hvordan ulike tiltak er planlagt utformet og gjennomført, med tilhørende 
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bestemmelser som ivaretar juridisk sikring av nødvendig detaljer. Dette har direkte innvirkning på vår 
vurdering av sentrale fagområder Fylkesmannen er satt til å ivareta. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Fylkesmannens vurdering av samfunnssikkerhetsfaglige forhold i planen, er at ROS-analysen ivaretar 
alle relevante hendelser knyttet til planområdet. Vår innvending er at nivået på de faglige 
vurderingene som er gjort i ROS-analysen, spesielt om flom og skred, samt planbestemmelsene for 
temaene er for overordnede og mangelfulle på et detaljreguleringsplannivå. 
 
Vi mener at med utgangspunkt i Norconsult sin rapport RIG-002 av 24.11.2016 (Geotekniske 
vurderinger for anleggsvei) og Norconsult sin rapport om vannlinjeberegninger ved Kistefoss 
(oppdragsnr: 5156012 av 12.01.2017) må risikoreduserende tiltak kunne beskrives mere konkret i 
ROS-analysen og tydeliggjøres i planbestemmelsene knyttet til hensynssonene for flom og skred. Det 
mangler med andre ord en tilstrekkelig dokumentasjon av sikkerhet for flom- og skredfare. Slik vi 
oppfatter planforslaget skyves alle vurderinger og tiltak ned på byggesak. Det er grunnlag for å stille 
spørsmål om hva det da er som skal vurderes på byggesaksnivå som ellers ikke er fremkommet i 
nevnte rapporter fra Norconsult. 
    
Fylkesmannen har følgende innsigelse til planen 

a. ROS-analysen er mangelfull på konkrete risikoreduserende tiltak knyttet til flom- og 
skredfare 

b. Planbestemmelsene knyttet til hensynssoner for skred- og flomfare i § 7.1.1 og § 7.2.1 er 
for overordnede og bestemmelser/vilkår om risikoreduserende tiltak må tas inn. 

 
Grunnlaget for vår innsigelse er DSBs Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser (april 2016) 
kapittel 4 Kriterier for innsigelse – reguleringsplaner. 
 
Innsigelsene kan imøtekommes ved å: 

a. Ta inn i ROS-analysen risikoreduserende tiltak for flom- og skredfare med bakgrunn i 
rapportene fra Norconsult. 

b. Utforme planbestemmelser til hensynssonene for flom- og skredfare som det kan 
dokumenteres at gir tilstrekkelig sikkerhet iht. TEK 10 for flom og skred, med bakgrunn i 
rapportene fra Norconsult. 
Det må tas inn en bestemmelse/vilkår knyttet til anleggsveien, som forbyr graving inn i 
skråningen der det ikke er fjell i grunnen. Dette for å unngå erosjon og fare for utglidning. 

 
Ivaretakelse av elvemusling 
Norge har i dag mer enn halvparten av den europeiske bestanden av elvemusling, og dette gjør den 
til en ansvarsart for Norge. Elvemusling er gjennom Naturmangfoldloven gitt betegnelsen prioritert 
art. Gjennom planarbeidet er det utarbeidet kartleggingsrapport for elvemusling. Rapporten viser 
forekomster av etablerte bestander i elvekanten på vestsiden av elva, hvor det i planforslaget legges 
opp til etablering av ny atkomstveg. På grunn av den bratte og ustabile skråningen innenfor 
elvebredden, anses det ikke som aktuelt å grave seg inn i denne avsetningen for å etablere vegen. 
Etableringen forutsetter derfor utfylling i elva. 
  
Kartleggingsrapporten for elvemusling konkluderer med at anlegget kan tenkes å påvirke 
elvemuslingene. NIVAs vurdering av det skisserte inngrepet i Randselva nedstrøms Kistefos museet i 
forbindelse med veianlegget og fylling i elven er at dette sannsynligvis lokalt vil føre til endring av 
elvas strømningsmønster på stedet. Dette vil trolig være negativt for elvemuslingene på de dypere 
partiene langs bredden, og endringen kan tenkes å medføre en forringelse av området hvor 
hovedmengden av elvemuslinger ble observert. 
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Rapporten gir også uttrykk for at det er vanskelig å vurdere eventuelle konsekvenser av utbyggingen 
for elvemuslingen i Randselva totalt sett, uten detaljerte undersøkelser av større avsnitt av 
vassdraget. 
 
I planbestemmelsene punkt 1.2.4, tiltak i og ved Randselva, er det innarbeidet aktuelle tiltak som kan 
være aktuelle å gjennomføre for å hindre tilslamming av elva. Dette inkluderer forslag om flytting av 
elvemuslingsforekomster, tildekking av sprengningsområder, vasking av f.eks. sprengstein, unngå 
lagring av masser ved elva. I tillegg gis det føringer om bl.a. utarbeiding av vannlinjeberegninger og 
vurdering av tiltak etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 
 
I planforslaget anbefales flytting av elvemuslingforekomsten som et avbøtende tiltak. Det er 
Fylkesmannens vurdering at det i planforslaget med medfølgende kartleggingsrapport ikke er 
dokumentert og sannsynliggjort at en flytting av elvemuslingforekomsten kan gjennomføres med 
godt resultat. Det er derfor vår faglige vurdering at etablering av ny veg som beskrevet i planforslaget 
vil kunne ha betydelige negative konsekvenser for allmenne interesser, slik at tiltaket utløser 
konsesjonsplikt etter vannressurslovens § 8. 
 
Detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven for det relevante arealet kan erstatte 
konsesjonsbehandling etter vannressursloven, forutsatt at reguleringsplanarbeidet innarbeider 
faglige vurderinger, avveininger og avbøtende tiltak som er forutsatt for behandling etter 
vannressursloven. Det er vår faglige vurdering at planforslaget, som det foreligger, ikke 
imøtekommer disse forutsetningene. 
 
En mulig interessekonflikt knyttet til adkomstveg og vassdragshensyn har vært klar siden oppstart av 
planarbeidet. Det er også klarlagt at det ikke er forsvarlig å etablere vegen med skjæring i skråningen. 
Vi savner en alternativvurdering i planforslaget, som avklarer om det er mulig å gjennomføre 
etableringen av kunstgalleri over elva uten etablering av tilførselsveg på vestsiden. Elva er forholdsvis 
grunn på dette punktet, og vannføringen er pga. kraftreguleringen forutsigbar i deler av året. 
Eventuelle påvirkninger i elva knyttet til adkomst til vestlige brupilar i forbindelse med 
anleggsarbeidet vil være midlertidig, mens utfylling i elva for å etablere tilførselsveg på vestsiden vil 
være av permanent art. I en slik vurdering må det også dokumenteres hvilke avbøtende tiltak som 
kan iverksette for å hindre tilslamming nedstrøms i anleggsperioden, med en vurdering av eventuelle 
konsekvenser for elvemiljøet nedstrøms.   
 
Fylkesmannen mener at forholdene ligger til rette for etablering av gangsti på traseen avsatt til 
adkomstveg. En etablering av en gangsti kan gjennomføres skånsomt, og i størst mulig grad tilpasses 
terrenget. Det er også mulig å etablere lettere og mindre pilarer/påler i eller ved elva som 
bæreelement for en enkel gangsti, der dette er nødvendig. Slike løsninger vil kunne ivareta ønsket 
om tilgang til galleriebygget for gående, uten at den naturlige vannstrømmen langs elvebredden 
endres.  
  
Fylkesmannen vurderer at planforslaget ikke ivaretar hensynet til nasjonale og vesentlige regionale 
naturverdier knyttet til Randsevla på en tilfredsstillende måte, og fremmer innsigelse til 
planforslaget. Grunnlaget for innsigelsen ligger i naturmangfoldloven §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget), 9 
(føre-var-prinsippet), 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) og 12 (miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder). 
 
Innsigelsen kan imøtekommes ved å: 
Utrede og beskrive alternative løsninger for etablering av kunstgalleri uten anleggelse av tilførselsveg 
langs elvebredden. Dersom alternative løsninger ikke lar seg gjennomfør uten vesentlige negative 
konsekvenser for vassdragsmiljøet, må det etableres permanent erstatningshabitat hvor kartlagt 
bestand av elvemusling som blir skadelidende av vegetableringen kan flyttes. Det må faglig 
dokumenteres at erstatningshabitat innenfor planområdet sikrer levedyktige forhold elvemusling, og 
det må sikres at forekomsten følges opp over tid.   
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Arealer til kombinert formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark. 
Store arealer som i kommuneplanens arealdel er avsatt som grønnstruktur-friområde, er i planen 
avsatt til utbyggingsformål (Feltene BKB3, BKB5 og BKBE1). På plankartet er disse avsatt til 
bebyggelse og anlegg, kombinert bebyggelse og anleggsformål, og i planbestemmelsene gitt 
kategorien kombinerte formål, privat tjenesteyting/fornøyelsespark. 
Fylkesmannen har tidligere gitt uttrykk for at omregulering fra grønnstruktur-friområde til 
byggeformål på så store arealer utløser krav om konsekvensutredning, jfr. forskriftens § 2 d. Vi tar til 
etterretning at kommunen som planmyndighet har konkludert med at planen ikke er KU-pliktig, og at 
opprinnelig foreslåtte arealbruk er videreført i planforslaget. Vi peker imidlertid på at det er en 
mangel ved vurderingen at Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen ikke er lagt til grunn, særlig retningslinjenes punkt 5d om å skaffe erstatningsareal ved 
omdisponering av leikearealer. 
 
Fylkesmannen mener det er uheldig å bruke arealbrukskategorien bebyggelse og anlegg på store, 
vassdragsnære arealer. Dette er arealer som i hovedsak er avsatt som grønnstruktur-friområde i 
kommuneplanens arealdel.  Arealbrukskategorier i planer skal legge føringer for prioritert bruk av 
arealene. En avsetting av arealer til eksempelvis fornøyelsespark gir i praksis hjemmel til å prioritere 
og å gjennomføre tiltak uten at det er nødvendig med en vurdering av om tiltaket, enkeltvis eller i 
sammenheng med andre enkelttiltak, er i strid med overordnet prioritert arealbruk i 
kommuneplanen. Så lenge det ikke foreligger detaljerte planer eller skisser over hvilke tiltak som er 
tenkt gjennomført på arealene, er det ikke mulig å avgjøre om summen av disse er i strid med 
arealformålet i overordnet plan. Avsetting av øya midt ute i elva til formål fornøyelsespark er et 
konkret eksempel på den uklarheten som ligger i foreslåtte arealbruk. 

Utenom arealer til galleribygg og internt veisystem mener Fylkesmannen at den beste planløsningen 
for å ivareta allmenne interesser er å avsette de aktuelle arealene i reguleringsplanen (BKB3, BKB5 og 
BKBE1) som grønnstruktur - friområde, som i kommuneplanen. Ved en slik løsning kan det 
innarbeides planbestemmelser som gir føringer for etablering av installasjoner, hvilke hensyn som 
skal vektlegges i hvert tilfelle og hvilke arealer og naturkvaliteter det skal vises spesielt aktsomhet 
overfor. Vi mener en slik løsning kan legge grunnlag for en fleksibel og forutsigbar saksbehandling av 
enkeltinstallasjoner, med vekt på ivaretakelse av vesentlige allmenne interesser. 

Allmenhetens tilgang til vassdragsmiljøet 
Endring av formål fra friområde til byggeformål gir potensielt store utfordringer knyttet til friluftsliv 
og allmennhetens tilgang til det vassdragsnære arealet. Det er et nasjonalt mål å bevare strandsona 
som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og sikre vassdragslandskap, vassdragsbelter og 
vannkvalitet. 
  
I praksis vil regulering til byggeformål/fornøyelsespark sette friluftslovens bestemmelser om 
allmenhetens frie ferdsel til side. Den foreslåtte arealbruken vil trolig også hjemle fastsetting av 
sikkerhets- og ordensbestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre formålet med tiltaket. 
Med utgangspunkt i at planbeskrivelsen i så liten grad presiserer hva som er de langsiktige målene 
med arealbruken, og hvilke tiltak som ønskes gjennomført, mener Fylkesmannen at den foreslåtte 
arealbruken ikke er forenelig med ivaretakelse og sikring av allmenhetens tilgangs til arealene.  

Fylkesmannen mener det er avgjørende at allmennhetens tilgang og ferdselsmuligheter fastsettes 
gjennom planbestemmelser. Med hjemmel i planbestemmelser etter blant annet plan- og 
bygningsloven § 11-9 nr. 6, §§ 11-11 nr. 5 og 5, samt etter § 12-7 nr. 1 og 2, kan kommunen fastsette 
nærmere bestemmelser om bruk av arealene. I planbestemmelser kan det for eksempel fastsettes at 
et område ikke skal gjerdes inn og, at vei skal holdes åpen for ferdsel til fots osv. På denne måten 
utløses heller ikke kravet om å skaffe erstatningsareal etter de ovennevnte rikspolitiske 
retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
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Merknader til bestemmelsenes punkt 1.2.4  
For tiltak i og ved Randselva er det gjennom fellesbestemmelsen 1.2.4, tiltak i og ved Randselva, gjort 
et forsøk på å innarbeide bestemmelser for å ivareta hensynet til vassdragskvalitetene. De fleste av 
våre innspill knyttet til ivaretakelse av viktige hensyn er innarbeidet i disse bestemmelsene. Vi mener 
imidlertid at det må innarbeides en overordnet bestemmelse som sikrer at eventuelle tiltak ved eller 
i vassdraget ikke får negative konsekvenser. Eksempelvis: «Det skal ikke gjennomføres inngrep som 
forringer den økologiske og kjemiske tilstanden til resipienten». Dette bør innarbeides som punkt 1. i 
bestemmelsenes 1.2.4. 
 
Oppsummering og konklusjon: 
Fylkesmannen viser til merknadene over og ber kommunen følge dem opp. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelser til planforslaget pga.: 

 Mangelfull ROS-analyse 

 Mangelfulle bestemmelser for å ivareta sikkerhet mot skred og flom 

 Hensynet til Randselva og elvemusling ikke er tilstrekkelig sikret 
 
Fylkesmannen har slike faglige råd om endringer i planforslaget: 

 Allmenhetens tilgang og ferdselsmuligheter, inkludert barn og unges interesser, sikres i 
planbestemmelsene 

 Bestemmelser som sikrer at tiltak i elva ikke får negative konsekvenser 

 Arealformålene i de vassdragsnære områdene (feltene BKB3, BKB5 og BKBE1) detaljeres 
ytterligere for å klargjøre arealbruken og sikre hensynet til vassdraget. 

 
Fylkesmannen ønsker snarlig dialog med kommunen om hvordan planforslaget på en bedre måte kan 
ivareta nasjonale og regionale hensyn generelt, og verdier i Randselva spesielt. Hvis ønskelig ber vi 
kommunen ta kontakt og avtale tidspunkt. 

 

Med hilsen 
 
 
Sigurd Tremoen Runa Bø 
 fagdirektør 

 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
Kopi til: 
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer 
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Jevnaker kommune – reguleringsplan Kistefoss – statlige innsigelser ved 
høring

Vi viser til brev av 25. januar 2017 med høring av reguleringsplan for Kistefoss.

Generelt om forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
Vi viser til brev om forsøket 1. oktober 2015 og til informasjon på www.planoppland.no. Forsøket
innebærer at innsigelser fremmet av statlige myndigheter kommer samordnet fra Fylkesmannen til
kommunen. Planfasen etter at innsigelse er fremmet påvirkes ikke av forsøket, men kommunene og
innsigelsesmyndighetene oppfordres generelt til å arbeide aktivt for å avklare innsigelsene lokalt.
Fylkesmannen kan om ønskelig bidra i denne dialogen. Dersom partene ikke kommer til enighet
legges saken fram for mekling.

Innsigelser til planforslaget
Statens vegvesen har innsigelse til:

 manglende tilrettelegging for myke trafikanter langs Samsmovegen, av 
trafikksikkerhetshensyn 

Fylkesmannen har innsigelse på grunn av:

 mangelfull ROS-analyse 

 mangelfulle bestemmelser for å ivareta sikkerhet mot skred og flom 

 at hensynet til Randselva og elvemusling ikke er tilstrekkelig sikret 

NVE har innsigelse på grunn av:

 mangelfull ROS-analyse 

 mangelfulle bestemmelser for å ivareta sikkerhet mot skred og flom

 mangelfulle bestemmelser for å ivareta elvemuslingen i anleggsfasen

 atkomstveg i konflikt med elvemusling og utfylling i vassdraget (bygging av vegen ikke 
utredet godt nok, alternativer må vurderes)

Vurdering av innsigelsene
Kommunen har lagt til rette for omfattende dialog om planforslaget, og regionale myndigheter har 
bidratt med fyldige innspill. Likevel gjenstår en del uavklarte forhold. Innenfor flere av regionale 
statlige myndigheters fagområder har planforslaget liten detaljeringsgrad, og viktige hensyn er ut fra 
dette ikke tilstrekkelig ivaretatt.
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Flere av innsigelsene gjelder formelle feil og mangler som det er viktig å følge opp. Slike innsigelser
er ikke gjenstand for samordning. Resterende innsigelser er delvis overlappende og hindrer etter 
Fylkesmannens vurdering ikke kommunens arealplanlegging på en slik måte at samordning er 
nødvendig. Innsigelsene er begrunnet og det er vist til relevante innsigelsesgrunnlag. Innsigelsene 
oversendes kommunen for videre behandling.

Fylkesmannen ber kommunen ta kontakt med partene for utdyping av hvordan innsigelsene kan 
imøtekommes. Alternativt kan Fylkesmannen kalle inn til en felles gjennomgang av innsigelsene og 
hvordan de kan følges opp, dersom kommunen mener det er formålstjenlig. 

Med hilsen

Sigurd Tremoen Runa Bø
fagdirektør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopi med vedlegg til:
Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Postboks 4223 2307 Hamar

Vedlegg:
1 Høringsuttalelse fra Statens vegvesen
2 Høringsuttalelse fra NVE
3 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Kistefoss 
 
Fylkesmannen viser til brev av 25. januar 2017 hvor forslag til detaljregulering for Kistefoss 
er lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Det går frem av oversendelsen at hensikten med planforslaget er å videreutvikle 
museumsområdet. Kjernen i planen er de sentrale museums- og skulpturparkområdene rundt 
det gamle tresliperiet og kraftstasjonene. Det er lagt til rette for ny adkomst fra Kistefossveien 
og interne gangveier med tilhørende brukryssinger over Randselva.  
 
Planområdet omfatter kommunene Jevnaker i Oppland fylke og Ringerike kommune i 
Buskerud fylke. Det er kun området som ligger sør for elva som omfatter Buskerud fylke og 
som vi uttaler oss til. I dette området er det foreslått et kombinert formål (BKB6) som skal 
benyttes som en del av skulpturparken. Videre skal det opparbeides gangveier langs 
elvekanten og en ny bru med galleri (BKB8) over til Jevnakersiden ned tilhørende gangvei til 
museumsområdet. Adkomstvei fra Kistefossveien som er regulert inn i planforslaget er en 
videreføring av vedtatt arealbruk i reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum, som ble vedtatt i 
2015. 
 
Område BKB6 omfatter en naturtype som i naturbasen til Miljødirektoratet er vektet som en 
regional viktig beiteskog. Med utgangspunkt i at det kun skal plasseres ut skulpturer i dette 
området og at området skal gjøres mer allment tilgjengelig i form av gangveier og 
brukryssinger, har vi ingen spesielle merknader til dette ut fra nasjonale og viktige regionale 
miljø- og landbruksinteresser. 
 
Når det gjelder hensynet til forekomsten av elvemusling og Randselva som viktig gyteområde 
og leveområde for ørret mener vi det er bra at det er innført bestemmelser som gir føringer for 
når tiltak i selve elva kan gjennomføres. Hensynet til fisk og ferskvannsorganismer skal 
vurderes før det gis rammetillatelse og at det er vist til vannressursloven og forskrift om 
fysiske tiltak i vassdrag. Det skal blant annet foreligge uttalelse fra fylkeskommunen, 
Fylkesmannen og Norges vassdrag- og energidirektorat før det gis tillatelse til tiltak. Videre er 
det foretatt registrering av elvemusling i det aktuelle området som gir viktig kunnskap for det 
videre arbeidet. 
  
 
Med hilsen 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
fagsjef 
 

  Brede Kihle 
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Ringerike kommune - Jevnaker kommune - Detaljreguleringsplan for 
Kistefoss – PlanID RK 0605_406 og JK 69 
 
Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 25.1.2017 av forslag til detaljert reguleringsplan 
for Kistefoss med høringsfrist den 15.3.2017.  
 
Fylkesmannens kompetanse 
Fylkesmannen har gjennom forsøket med samordning av statlige innsigelser fått et delt ansvar 
i innsigelsessaker. Fylkesmannen som fagmyndighet skal påse at planer ikke er i strid med 
nasjonale og vesentlige regionale interesser innen sine ansvarsområder.  
 
Det er fremmet innsigelser fra følgende statlige etater: 
 

 Statens vegvesen region Sør, brev datert den 10.3.2017 
 

Fylkesmannen opptrer i denne saken ikke som samordningsmyndighet. Statens vegvesen har i 
sitt brev begrunnet for sen oversendelse av høringsuttalelsen. Fylkesmannen har valgt ikke å 
anmode kommunene om utsettelse av høringsfristen.  
Fylkesmannen oversender derfor Statens vegvesens høringsuttalelse uten at samordning er 
foretatt.  
 
Videre prosess 
Fylkesmannen forutsetter at Ringerike og Jevnaker kommune følger opp innsigelsen og 
samarbeider med Statens vegvesen region Sør for å finne løsninger. Dersom partene kommer 
til enighet, er det den enkelte fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene.  
 
Dersom partene ikke blir enige, skal saken fremmes for mekling etter de ordinære rutinene.  
 
Fylkesmannens høringsuttalelse er oversendt i brev datert 14.3.2017. 
 
    
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden 
fagsjef        Marianne Hjorth 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Vedlegg 
1 11599-2 Reguleringsplan for Kistefoss i Ringerike kommune - offentlig høring  sendt fra 

Statens vegvesen 
2 Reguleringsplan for Kistefoss i Ringerike kommune - uttalelse fra Statens vegvesen 
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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 

Kistefoss - Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig 
ettersyn - uttalelse om kulturminner 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 har Buskerud fylkeskommune mottatt ovennevnte 
reguleringsplan til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 15.03.2017. vi beklager at vår uttalelse 
kommer etter høringsfristen. 
 
Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner i Ringerike kommune. Oppland 
fylkeskommune har fagansvar for kulturminner i Jevnaker kommune. 
 
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER 
Inne i planområdet er det registrert to lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. En kullgrop 
(ID161206) og et bosetning-/aktivitetsområde bestående av kokegroper og en nedgravning med 
usikker funksjon (ID161229). Den automatisk fredete kullgropen er lagt under hensynssone c. Vi ber 
om at kullgropa legges inn under en hansynssone d, jf. Plan- og byngingslovens § 12-6, sone for 
båndlegging etter serlov. Reguleringsbestemmelsen for hensynssone d må formuleres slik (pkt 7.4.1. i 
planens bestemmelser): 
 

"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger 
automatisk fredet kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller 
andre tiltak innenfor disse sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene" 

 
Bosetning- og aktivitetsområdet (ID161299) er underlagt hensynssone med bestemmelse om at 
lokaliteten skal graves ut før tiltak settes i verk. Buskerud fylkeskommune ønsker i den forbindelse å 
vise til at Riksantikvaren tidligere har gitt tillatelse til å fjerne dette kulturminnet i forbindelse med 
reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum, vedtatt i kommunestyret 26.03.2015. Denne tillatelsen ble 
gitt uten at det var stilt vilkår om ytterligere undersøkelser av kulturminnet. Dersom reguleringsplan 
for E16 eggemoen-Olum enda ikke er realisert, er det likevel ingen automatikk i at Riksantikvarens 
vedtak også vil gjelde for et nytt planforslag. Et nytt planforslag vil kreve ny behandling av automatisk 
fredete kulturminner. 
 

RINGERIKE KOMMUNE 
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS   
  
 
 

Vår dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2017/3715-3 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 25.01.2017 Deres referanse: PLN 406 Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64 

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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I hht. kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om 
det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen. Buskerud 
fylkeskommune er rette myndighet til å avgjøre dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i hht. 
Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 24.3.2011. Utvidet og forlenget i brev fra Klima- og 
miljødepartementet av 1.4.2015 og videreført fra 1.7.2016. 
 
Buskerud fylkeskommune finner etter en samlet vurdering å kunne tillate at reguleringsplan for 
Kistefoss i Ringerike kommune vedtas uten vilkår om arkeologisk granskning av bosetning-
/aktivitetsområdet (ID161229) før tiltak iht planen realiseres Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede 
gjennomført i forbindelse med registrering utført av Buskerud fylkeskommune. 
 
Kulturminnet, ID161299, skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis nr. #1, (eller slik 
markering som planlegger finner hensiktsmessig). 
 
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens Fellesbestemmelser: 
«Det berørte kulturminnet, ID161299, som er markert som Bestemmelsesområde (#1 / slik markering 
som planlegger finner hensiktsmessig) i plankartet kan fjernes uten ytterligere arkeologisk 
undersøkelse.» 
 
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte tekst 
innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 
 
NYERE TIDS KULTURMINNER 
Vi har tidligere uttalt at vi ikke kjenner til nyere tids kulturminner i Ringerike som vil bli berørt av 
tiltaket. Vi har følgelig ingen merknader til planforslaget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Hovland  
Arkeolog/rådgiver  
          
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
 
 Saksbehandlere: Ingvild Tjønneland (nyere tid) og Lars Hovland (arkeologi) 
 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I BUSKERUD POSTBOKS 1604 3007 DRAMMEN 
RIKSANTIKVAREN Postboks 8196 

DEP 
0034 OSLO 

Kulturhistorisk museum UiO Postboks 6762 
St. Olavs Plass 

0130 OSLO 
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Detaljregulering Kistefoss i Jevnaker kommune  - høringsuttalelse med 

innsigelse til manglende tilrettelegging for myke trafikanter langs 

Samsmovegen  

Vi viser til forslag til forslag til detaljreguleringsplan for Kistefoss som nå er på høring. Vår 

uttalelse oversendes med dette til fylkesmannen som ledd i forsøket med statlig samordning 

av innsigelser.  

 

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er i første rekke knyttet til arealbruken langs riks- 

og fylkesveger. Vi har også ansvar for å påse at føringer i nasjonal transportplan (NTP) og 

statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar på 

transportområdet. 

 

Planområdet omfatter arealer både i Jevnaker kommune i Oppland, og Ringerike kommune i 

Buskerud. Denne uttalelsen gjelder de deler av reguleringsplanen som ligger i Oppland fylke.  

 

Generelt om planen  

Formål med planen er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av Kistefosmuseet. Av de større 

tiltakene planen åpner for, er et kunstgalleri i bru over Randselva og bygging av ny veg frem 

til galleriet langs Randselva.  

 

Ifølge planbeskrivelsen er det i dag Kistefossvegen i Ringerike kommune som er den mest 

brukte adkomstvegen med ca 60 % av de besøkende, mens Samsmovegen i Jevnaker 

kommune har ca 40 %.  I forbindelse med videre utvikling av området er det forventet en 

økning i antall besøkende fra dagens ca 46 000 årlig besøkende til rundt 60 000 besøkende 
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i året. Det er også tidligere antydet fra museet at det kan forventes ca 100 000 besøkende 

etter at nytt galleri/kunstmuseum er på plass. Med samme trafikkfordeling som i dag vil da 

24 000 - 40 000 besøkende komme via Samsmovegen og kryss med dagens E16. 

Trafikkbildet kan forandre seg noe etter ny utbygging av ny E16.   

 

Statens vegvesen mener det er svært positivt at planen fokuserer på myke trafikanter og 

avsetter areal som sikrer sammenhengende tilbud til gående inne på området. Videre er det 

positivt at det settes inn ressurser for å bedre parkeringskapasiteten og utforming av 

parkering på området.  

 

Adkomst langs Samsmovegen i Jevnaker – innsigelse 

Statens vegvesen har tidligere påpekt, både i varsel om oppstart og i senere møter med 

kommunen, at det må på plass trafikksikre løsninger for myke trafikanter langs den 

kommunale Samsmovegen. Samsmoen er et tettbygd boligområde hvor en må ta ekstra 

hensyn til myke trafikanter og intern trafikk i boligområdet. Det må også forventes at barn 

benytter vegnettet som skoleveg.  

 

Det er i planen lagt inn rekkefølgekrav om opparbeiding av fortau langs Samsmovegen 

innenfor avsatt areal til fortau (o-SF1-2), noe som er positivt. Det er imidlertid ikke lagt inn 

krav om opparbeiding av fortau eller gang- og sykkelveg på strekningen fra planområdets 

slutt og opp til Blåklokkevegen hvor dagens gang– og sykkelveg slutter.  Dersom dette 

planforslaget blir vedtatt blir det en strekning på ca 180 meter langs Samsmovegen uten 

tilrettelagt tilbud til fotgjengere.  Statens vegvesen mener dette ikke lar seg kombinere med 

bruken av Samsmovegen som adkomstveg til Kistefosmuseet.  

 

Vi vil videre påpeke at vegen er for smal til å betjene møtende busser. Som det fremgår av 

planbeskrivelsen er det lagt opp til et tverrsnitt på 5 meter, inkludert skuldre, for den delen 

av vegen som ligger innenfor planområdet. For at to busser skal kunne møtes på en rett 

strekning må en veg være minimum 6 meter bred. Det er lagt opp til at hoveddelen av 

bussparkering skal foregå på parkeringsplassen utenfor administrasjonsbygget, noe som 

innebærer at Samsmovegen vil bli trafikkert av busser. 

 

Statens vegvesen savner ytterligere vurderinger av hvordan framkommeligheten og 

trafikksikkerheten for beboere og besøkende skal ivaretas langs Samsmovegen.  

 

Da det ikke er sikret trafikksikker løsning for myke trafikanter helt opp til Blåklokkevegen 

kan vi ikke se at trafikksikkerheten er ivaretatt godt nok i planen. Som statlig 

sektormyndighet har Statens vegvesen derfor innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelsen er 

begrunnet i nasjonale mål om trafikksikkerhet jf. nullvisjonen i Nasjonal Transportplan.  

 

For å trekke innsigelsen må det legges inn rekkefølgekrav om at det må etableres fortau 

eller gang– og sykkelveg helt opp til Blåklokkevegen, der hvor eksisterende gang- og 

sykkelveg slutter i dag. Rekkefølgebestemmelsen må sikre at fortau er på plass før det gis 

igangsettingstillatelse for opparbeiding av galleri over Randselva og veg SGG2 frem til 

galleriet. I forbindelse med opparbeiding av ny veg SGG2 og galleri er det vesentlig at myke 
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trafikanter kan bevege seg trygt langs Samsmovegen. Derfor mener vi rekkefølgekravet må 

knytte seg til igangsettingstillatelse for tiltak fremfor brukstillatelse av nytt galleri.  

 

Videre må det gjøres en beskrivelse og vurdering som forklarer hvordan Samsmovegen skal 

kunne betjene toveis trafikk, inkludert den busstrafikken som forventes her. Vi vil sterkt 

anbefale at det legges inn krav om at vegen breddes til 6 meter slik at fremkommeligheten 

for biler og busser sikres. Vi vil imidlertid ikke fremme innsigelse til dette forholdet, da vi 

anser at fremkommeligheten langs vegen i hovedsak er et kommunalt ansvar.   

 

Parkering utenfor administrasjonsbygget 

Statens vegvesen viser til foreslått parkeringsløsning ved administrasjonsbygget. Vi vil 

bemerke at parkeringsplassene merket 140-146 ser ut til å medføre rygging over en lengre 

avstand for å komme seg ut og inn på parkeringsplassene. Dette er uheldig sett ut fra et 

trafikksikkerhetsperspektiv. Vi forutsetter at dette blir endret ved detaljprosjektering av 

parkeringsplassene. Videre blir det viktig å skille gående fra bil- og busstrafikken i størst 

mulig grad med gode løsninger også inne på parkeringsområdet. 

 

Oppsummering  

Statens vegvesen har innsigelse til manglende tilrettelegging for myke trafikanter langs 

Samsmovegen i foreliggende reguleringsplan. Innsigelsen er gitt ut fra vår rolle som statlig 

sektormyndighet, og begrunnet i nasjonale mål om trafikksikkerhet jf. nullvisjonen i 

Nasjonal Transportplan.  

 

Innsigelsen kan trekkes dersom det legges inn rekkefølgekrav som sikrer at det etableres 

sammenhengende fortau langs Samsmovegen fra Kistefosmuseet og helt opp til 

Blåklokkevegen. Rekkefølgebestemmelsen må sikre at fortau er på plass før det gis 

igangsettingstillatelse for opparbeiding av galleri over Randselva og veg SGG2 frem til 

galleriet. 

 

Vi ber om at det gjøres en beskrivelse og vurdering som forklarer hvordan Samsmovegen 

skal kunne betjene toveis trafikk, inkludert den busstrafikken som forventes her. Vi vil sterkt 

anbefale at det legges inn krav om at vegen breddes til 6 meter slik at fremkommeligheten 

for biler og busser sikres. 

 

Vegavdeling Oppland 

Med hilsen 

 

 

Cato Løkken  

Avdelingsdirektør Hans Martin Asskildt 

 Seksjonssjef – plan og trafikk 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Kopi 

Fylkesmannen i Oppland - Innsigelse,  

 







Bane NOR SF

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

Sentralbord: 05280

postmottak@ bane nor.no

banenor.no

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503 74 00537

IBAN - nr: NO4115037400537

BIC: DNBNOKK

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS

D ato : 02.03.2017
Saksref : 201708233 - 2

Deres ref . : 15/771 - 21 SI R
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400
E - post: Knut. Oddvar. Stene@banenor.no

Merknad til offentlig ettersyn av detaljregulering for Kistefoss. Ringerike kommune plan nr.
0605_405. Jevnaker kommune plan nr. 69.

Vise r til merknad ved oppstart av planarbeid (datert 20.8.2015). Daværende Jernbaneverket påpekte i
merknaden at kommende planforslag må hensyn ta nylig vedtatt plan for ny E16 Eggemoen – Olum, plan nr.

63. Videre påpekte Jernbaneverket at Jernbanelovens § 10 ikke gir tillatelse til tiltak nærmere enn 30 meter
for nærmeste spormidt.

Fra ovenfor nevnte plan for ny E16 har foreliggende planforslag innarbeidet jernbaneformål et o_STJ1 og
bestemmelsesområdet #AR6 i plankartet. Derimot er ikke plan bestemmelsen knyttet til #AR6 innarbeidet i
forliggende planforslag. Bane NOR legg er til grunn at også planbestemmelse n til #AR6 (§ 1.8) innarbeides i

planforslaget i sin helhet før planforslaget fremmes for vedtak:

§ 1.8 Jernbane - Der planen innebærer kryssing av jernbanen må Bane NORs tekniske krav tilfredsstilles,

herunder krav til frihøyde, avstand til høyspentanlegg mm. D et samme gjelder sikring mot jernbanen og
forhold knyttet til stabilitet og avrenning. Utbygger må ikke legge opp til løsninger som vil gi lengre driftsstans
på jernbanen. Med lengre driftsstans menes brudd med varighet over 72 timer. Jernbanekonstruksjone r skal
godkjennes av Bane NOR.

Som ovenfor nevnt tillater ikke Jernbanelovens § 10 tiltak nærmere en 30 meter fra spormidt. I merknad til
oppstart påpekte daværende Jernbaneverket at det skal tungtveiende grunner til å fravike fra dette kravet og
at plana rbeid i nærheten av jernbanen må utføres i tett dialog med Jernbaneverket (nå: Bane NOR) .

Jernbanen berører kun den sørligste delen av foreliggende planforslag. Her har forslagsstiller tatt inn
eksisterende plankart for ny E16 Eggemoen – Olum med unntak av to forhold :

1. N y parkeringsplass (felt SPA1) med tilhørende hensynssone (H430_1) .
2. B yggegrense er påført felt BFS6 (felt B1 i eksisterende plan for ny E16 Eggemoen - Olum ) .

1. Jamfør § 10 i Jernbaneloven , og merknad gitt ved oppstart , krever Bane NOR i utgangspunktet en
avstand på 3 0 meter fra nærmeste spormidt . Dersom forholdene ligger til rette for det kan Bane NOR
unntaksvis gi tillatel se til tiltak nærmere enn dette . For at Bane NOR skal kunne godta etablering
p arkeringsplass (felt SPA1) må det sik res i planbestemmelsene at kjøresterkt rekkverk skal etableres langs
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parkeringsplassen mot jernbanen. Parkeringsplassen vil også trolig medføre økt aktivitet langs jernbanen.
Planforslaget må således også innarbeide bestemmelse om sikringstiltak i form av flettverks gjerde på
minimum 1,8m høyde langs je rnbanen.

2. Påført byggegrense i felt BFS6 vil kunne åpne for oppføring av boligbygg inntil 12 meter fra spormidt.
Bane NOR kan ikke tillate dette og byggegrensen må følgelig tas ut av planforsl a get.

Bane N OR legger til grunn at ovenfor nevnte punkter innarbeides i planforslaget før planforslaget
fremmes for vedtak.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
Plan og teknikk, Forvaltning og

samfunnskontakt

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

M ottakere:

Ringerike kommune
K opi:

Jevnaker kommune - Plan og samfunn



 

Fylkesmannen i Oppland 

Postboks 987 

2626 LILLEHAMMER 

 

   

01.03.2017         

201504088-10     

323     

25.01.2017 Kristin Hasle Haslestad 

15/771-21 

   

22959685krhh@nve.no 

1 

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn -  Detaljregulering Kistefoss - 

Jevnaker kommune, Oppland 

Vi viser til høringsdokument datert 25.01.2017. 

 

Skred og flom  

 

Planområdet inneholder både skred- og flomutsatt areal. Det er utarbeidet 1 fagrapport for skred og 1 for 

flom, jf Norconsult sin rapport RIG-002 av 24.11.2016 (Geotekniske vurderinger for anleggsvei) og 

Norconsult sin rapport vannlinjeberegninger ved Kistefoss (oppdragsnr: 5156012 av 12.01.2017). 

Rapportene redegjør både for konsekvenser knytta til planlagte tiltak, samt risikoreduserende 

tiltak/plankrav. Kravet i en reguleringsplan er at reell fare skal være utredet og tilstrekkelig sikkerhet 

dokumentert ivaretatt (jf pbl §§ 4-3, 28-1 og TEK10 §§ 7-2 og 7-3). Vi savner en tydeligere beskrivelse 

av risikoreduserende tiltak i ROS-analysen, samt konkrete plankrav og ivaretakelse av tilstrekkelig 

sikkerhet i planbestemmelsene til hensynssonene for flom og skred. Vår vurdering er at planen ikke 

svarer ut disse forholdene på en tilfredsstillende måte, slik en reguleringsplan skal. Nødvendige 

avklaringer og konkrete plankrav skyves videre til byggesaksbehandlingen, til tross for at man har 

fagrapporter som påpeker en hel del konkrete krav og konsekvenser av tiltak. I tillegg åpner man for 

tiltak ved ikke å ha konkrete plankrav til arealformål/hensynssoner, og dette gir igjen behov for 

ytterligere utredninger og/eller avklaringer hos fagmyndigheter ved byggesaksbehandlingen. 

Vassdrag – miljøinteresser 

 

Det åpnes for bygging av veg innenfor leveområdet for elvemusling (rødlisteart), jf  NIVA notat datert 

22.11.2016 med rapportnr 16341. Ifølge rapporten er den ikke dekkende for hele influensområdet og et 

større habitat med tanke på flytting. Bestillingen har fokus på kartlegging av habitat og faren for 

suspensjon av finstoff i tilknytning til konkrete tiltak lokalt. Den omfatter byggingen av kunstbroa over 

Randselva, samt adkomstveg – uten at denne vegen og konsekvenser av den er vurdert detaljert og faglig 

godt nok utredet, slik vi ser det. I rapporten pekes det på usikkerheten og behovet for videre analyse. 

Hvilke kompenserende tiltak er aktuelle og hva er sjansene for at slike tiltak vil være vellykket? Vi 

vurderer at adkomstvegen med ev utfylling av Randselva, med ev konsekvenser og påfølgende behov 

for kompenserende tiltak, ikke er tilstrekkelig vurdert og godt nok dokumentert i planen. 
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NVE støtter Fylkesmannens vurdering og finner ikke at tiltaket kan samordnes etter § 20 i 

vannressurslovens med den dokumentasjonen som i dag foreligger i saken. Behandlingen etter plan- og 

bygningsloven kan i henhold til vannressurslovens § 20 erstatte konsesjonsbehandling etter 

vannressursloven, dersom det aktuelle tiltaket er tilstrekkelig opplyst, tilstrekkelige kompenserende 

tiltak er regulert inn og/eller alternative løsninger er vurdert. 

Det er behov for å finne andre løsninger enn en veg som tar leveområder fra elvemuslingen, og som 

samtidig ikke må komme i konflikt med sikkerhetskrav knytta til fareområde skred. Innenfor dette 

fareområdet må det ikke gjennomføres gravearbeider i skråningen, jf Norconsult rapporten. 

Konklusjon - NVEs innsigelse 

NVE har innsigelse til planen på grunn av følgende forhold: 

1. Planbestemmelsene knyttet til hensynssoner for skred- og flomfare (§ 7.1.1 og § 7.2.1) er ikke 

konkrete nok og setter ikke gode nok vilkår knytta til sikkerhet og risikoreduserende tiltak, jf 

sikkerhetsklasser og sikkerhetskrav gitt i TEK10 §§ 7-2 og 7-3. I bestemmelsene knytta til 

hensynssone skred må det tas inn konkrete krav om byggeforbud (jf TEK10 § 7-3), samt 

konkrete faglige krav som er gitt i fagrapporten for å unngå inngrep i skråningen. Til 

hensynssone flom må planbestemmelsen konkret referere til sikkerhetskrav gitt i TEK10 § 7-2 

og gi krav om at byggetiltak i utgangspunktet ikke er tillatt. Videre må det presiseres at tiltak i 

tilknytning til vassdraget som kan påvirke flom- og strømningsforholdene negativt ikke er tillatt 

før det ev kan dokumenteres at tiltaket ikke har negative konsekvenser for allmenne interesser, 

eller at det innarbeides kompenserende tiltak for å hindre slike negative konsekvenser. 

2. ROS-analysen er mangelfull. Den må inneholde både vurderinger knytta til konsekvenser av 

tiltak, samt konkrete risikoreduserende tiltak som gjelder flom- og skredfare. 

3. Reguleringsplanen må videre ha tydeligere bestemmelser og konkrete krav knytta til 

anleggsfasen for å ivareta elvemuslingen. Tiltak i anleggsfasen er foreløpig ikke klarlagt. 

4. Adkomstveg i konflikt med elvemusling og utfylling i vassdraget kan ikke gjennomføres slik det 

er skissert i planen. Bygging av vegen er, slik NVE ser det, ikke faglig godt nok utredet og 

alternativer må vurderes. Dersom utredningen viser at tiltaket vil få negative konsekvenser for 

elvemuslingen og at kompenserende tiltak ikke er gode nok, må det alternative løsninger på 

plass. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Petter Glorvigen  

 

 

 

 

Kristin Hasle Haslestad 

regionsjef senioringeniør 
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Notat 

Riksantikvarens forslag til bestemmelser til reguleringsplan for Kistefos

Kistefos er per i dag ikke fredet, men er nasjonalt prioritert gjennom bevaringsprogrammet 
for tekniske og industrielle kulturminner, som er vedtatt av Stortinget. Riksantikvaren har 
som mål at de femten prioriterte anleggene i dette bevaringsprogrammet skal være ferdig 
istandsatt før 2020.  Direktoratet er også i gang med å vurdere om anleggene som ikke alt er 
fredet, skal fredes. Riksantikvaren mener at reguleringsplanen må sikre gode 
reguleringsbestemmelser for Kistefos Træsliberi for å ta vare på de unike, nasjonale verdiene 
til anlegget. 

Riksantikvaren mener at reguleringsbestemmelsene, slik de foreligger, er for generelle og 
ikke sikrer anlegget et tilstrekkelig vern. I tillegg er to objekter som ble spilt inn til bevaring 
verken listet eller avmerket i oversikten i planbeskrivelsen. Dette gjelder 
«Tømmerfløtingsanlegg» og «Kulvert». Vi ber om at også disse objektene tas inn på lista og 
at hensynssonen justeres slik at «Tømmerfløtingsanlegget» omfattes av hensynssone vern.

I vår uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanen spilte vi inn at også de to 
kraftstasjonene i planområdet burde reguleres til bevaring som en del av Kistefos Træsliberi. 
Kraftstasjonene med damanlegg var knyttet til etableringen og driften av Kistefos Træsliberi 
fram til nedleggelsen i 1955. Slik reguleringsplanen foreligger er både kraftstasjonene og 
dammen tatt med i hensynssonen og begge kraftstasjonene er merket av på figur 33 i 
planbeskrivelsen. Vi ser i ettertid at den foreslåtte reguleringen er i strid med pbl. § 20-1 jf. 
forskrift SAK § 4.3. Videre bevaring vil derfor være avhengig av eventuelle vilkår i konsesjon
eller fredning etter kulturminneloven. Vi gjør oppmerksom på at kraftstasjonene med 
damanlegg har høy verneverdi som en del av det historiske anlegget og det enhetlige 
kulturmiljøet. Eventuelle fremtidige endringer av disse objektene må ta hensyn til 
kulturmiljøet de inngår i. Planer om endring bør forelegges regional kulturminnemyndighet 
så tidlig som mulig, for å avklare eventuell konflikt og sikre en god og forutsigbar prosess.  

Gjennom plan- og bygningsloven kan det både gis bestemmelser om vern av eksteriør, og 
om vern av interiør. I denne reguleringsplanen spilte vi i utgangspunktet kun inn 
bestemmelser for å sikre konstruksjoner og eksteriører, i tillegg til tilhørende hageanlegg og 
utomhusområder for å sikre den funksjonelle sammenhengen i anlegget. Omfanget i 
bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner ble godkjent av Klima- og 
miljødepartementet i oktober 2016, i etterkant av vår uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplanen for Kistefos. På bakgrunn av dette vil Riksantikvaren nå anbefale at også 
utvalgte interiører sikres gjennom hensynssone med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Utvalgte interiører bør gis følgende reguleringsbestemmelser i punkt 7.4.1.1.: 
 «Tresliperiet» skal bevares med eksisterende konstruksjoner og faste interiører som 
etasjeskiller, rominndeling og overflater fra før 1955. 
 «Fyrhuset» skal bevares med eksisterende konstruksjoner og faste interiører som 
etasjeskiller, rominndeling og overflater fra før 1955.
 «Smie og verksted» skal bevares med eksisterende konstruksjoner og faste interiører som 
etasjeskiller, rominndeling og overflater fra før 1955. 



Formålet med bevaring av faste interiører er å sikre bygningenes innbyrdes sammenheng og 
struktur. Mindre endringer i forbindelse med den museale virksomheten på Kistefos kan tillates 
under forutsetning at det ikke motvirker reguleringens formål. Alle tiltak utover vanlig 
vedlikehold skal forelegges regional kulturminneforvaltning for uttalelse.

Riksantikvaren mener at flere av bestemmelsene i reguleringsplanen må endres for å sikre et 
godt og forsvarlig vern av dette nasjonalt viktige anlegget. 

Bestemmelse 2.3.2 må få følgende ordlyd. 

Bestemmelse 2.3.2
Eksisterende bygninger som er oppført mellom 1889 og 1955 skal bevares uendret eller føres 
tilbake til opprinnelig eller eldre utførelse basert på dokumentert grunnlag, eller 
kulturminnefaglig anbefaling av regional kulturminneforvaltning. Ved oppføring av ny 
bebyggelse skal det tas særlig hensyn til eksisterende bebyggelse. Flertallet av følgende 
formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse: Høyde, lengde/bredde, grunnflate, 
volumoppbygging, takform og materialbruk. Det tillates bruk av moderne materialer og 
byggeteknikker (Se 7.4.1.1).

Utrednings- og dokumentasjonsbehov ved oppføring av nye skulpturer 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. Ved 
oppføring av nye skulpturer innenfor hensynssonen skal det foreligge uttalelse fra regional 
kulturminnemyndighet. (Se 7.4.1.1.)

Eventuell ny bebyggelse må angis på plankartet med byggegrenser, og i bestemmelsene med
tall for BYA og gesims- og mønehøyder. Dette skal fastsettes i dialog med regional 
kulturminnemyndighet. Dette vil gi en forutsigbar prosess, og sikre en tidlig avklaring av 
utviklingsmulighetene framover. 

Bestemmelse 2.4.2 må endres tilsvarende som bestemmelse 2.3.2. 

Bestemmelsen for hensynssone c) SOSI-kode 570 må sikre både de nasjonalt viktige 
bygningene, rommet mellom bygningene og de verneverdige hagene som til sammen utgjør 
det nasjonalt viktige kulturminnet Kistefos Træsliberi. 

Bestemmelse 7.4.1.1 må få følgende ordlyd: 

Eksisterende bygninger og konstruksjoner som er avmerket med hensynssone på plankartet, 
tillates ikke revet, fjernet eller flyttet. Unntaket er flytting av bygninger der det foreligger 
dokumentasjon på at bygningen opprinnelig eller tidligere har hatt en annen plassering 
innenfor hensynssonen. Eksisterende bygninger som er avmerket med hensynssone er regulert 
med eksisterende gesimshøyde, takform og etasjeantall. Bygninger og andre konstruksjoner skal 
bevares uendret eller føres tilbake til opprinnelig eller eldre utførelse basert på dokumentert 
grunnlag, eller kulturminnefaglig anbefaling av regional kulturminneforvaltning.  

Før rammetillatelse gis for tiltak på bygninger og konstruksjoner som er vernet, skal uttalelse 
foreligge fra regional kulturminneforvaltning. Dersom bebyggelse som er vernet, ved brann 
eller annen uopprettelig skade, må erstattes av nybygg, tillates det oppført bebyggelse med 
samme dimensjoner, høyder og formuttrykk som den bygning som erstattes. 



Innenfor hensynssonen tillates det ikke oppført ny bebyggelse, ut over det som er fastsatt i 
plankartet Ved oppføring av nye skulpturer innenfor hensynssonen skal det foreligge uttalelse 
fra regional kulturminnemyndighet.

Bestemmelsene til hensynssonen gjelder ikke for kraftverkene med tilhørende damanlegg som 
ligger innenfor hensynssonen. 

Hager og utomhusområder
De åpne rommene mellom bygningene skal bevares, men mindre endringer kan tillates dersom 
det ikke medfører vesentlig reduksjon av anleggets funksjonelle sammenheng. Endringer skal 
skje i samråd med regional kulturminneforvaltning. Eksisterende hager avmerket med 
hensynssone på plankartet (bestyrerboligen, reparatørboligen og formannsboligen) skal bevares 
som formavgrensede hageanlegg. 

Hagene tillates oppgradert forutsatt:
1) Hagene bevarer sitt preg som hager tilknyttet villabebyggelsen. 
2) Hagene tilbakeføres til opprinnelig eller eldre utførelse basert på dokumentert grunnlag,
eller kulturminnefaglig anbefaling fra regional kulturminneforvaltning. 

Ved forandringer ut over vanlig vedlikehold må det gis melding om dette til regional 
kulturminneforvaltning slik at forholdet kan vurderes. Det er tillatt å tilbakeføre terreng og 
synliggjøre rester etter områdets historiske bygninger og konstruksjoner, når dette skjer på 
dokumentert grunnlag.



Randsfjord Tremasse og Papirfabrikk AS

Glitre Energi Produksjon AS
Postboks 1563 – 3007 Drammen

Jevnaker Kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Kontaktperson: Deres referanse: Vår referanse: Dato:
Sigrid Rosø 004.008 / 1684508 09.03.2017

HØRIN GS U TTALELSE FRA RTP TI L REGU LERI NGSPLAN SFO RSLAG FOR KI STEFOSS

Plan 69 for detaljregulering av Kistefoss er lagt ut til offentlig høring på Jevnaker Kommunes hjemmeside.
RTP er eier av en vesentlig del av det område som søkes regulert. RTP har i mer enn 30 år drevet
vannkraftproduksjon på Kistefoss. Selskapet er i offentlig eie og har som ambisjon å videreføre verdiskapning
gjennom produksjon av fornybar energi. Av denne grunn har vi gått igjennom de dokumenter som er lagt ut
til høring. Vår konklusjon er:

Fremlagte dokumenter er detaljerte og beskriver på en god måte Kistefos - museet både i fortid og
fremtid. Dokumentene mangler en beskrivelse av RTPs kraftverk både som kulturminner og som
fremtidige produksjonsanlegg for fornybar energi . Dokumentene må kom pletteres slik at de endelige
dokumenter som skal gjennom videre politisk behandling har en mere helhetlig beskrivelse av
planområdet.
Samarbeid. Det fremgår av oppstarts dokumentene for reguleringsplanarbeidet at RTP skal
involveres i arbeidet med reguler ingsplans dokumentene. Kistefoss Museet har valgt å ikke gjøre
dette til tross for at vi har regelmessige samarbeidsmøter. RTP forventer at dette rettes opp under
utarbeidelsen av endelige dokumenter.
Fremlagte dokumenter inneholder føringer for våre anleg g på vår eiendom. Dette setter
begrensninger for dagens drift, oppfølging av lovpålagte tiltak og fremtidig utvikling av våre anlegg.
Vi kan ikke akseptere dette. Senere i dette dokument er dette konkretisert mhp referanser til
tegninger og tekst.

Vi er g runnleggende positive til Kistefoss museets aktiviteter og ambisjoner for videre utvikling. Vi ønsker
imidlertid gjennom samarbeid å finne gode løsninger for fremtidig museumsaktivitet og produksjon av
fornybar energi.

Med vennlig hilsen

Stein Aukner Kåre Johnny Pladsen
Daglig leder RTP Seksjonsleder

Brevet sendes ut uten signa tur. Brevet er godkjent etter interne rutiner .
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1. Innledning
1.1. Om RTP

Randsfjorden Tremasse og Papirfabrikk AS (RTP) eies av Viul Kraft. Viul Kraft AS eies 50% av
Ringerikskraft og 50% av Hadeland Kraftproduksjon.

Bak disse selskapene ligger kommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Ringerike og Hole. Videre er
Buskerud Fylke og Drammen kommune med på eiersiden gjennom sitt eierskap i Glitre Energi
Kraftproduksjon AS.

Samlet har eierne en rekke anlegg og en betydelig produksjon av fornybar energi i Oppland og
Buskerud.

Selskapet er i denne sammenheng representert med:

Daglig leder RTP : Stein Aukner
Mobil: 901 239 53
E - post: stein.aukner@henett.no

seksjons leder: Kåre Johnny Pladsen
Mobil: 474 07 599
E - post: kare.johnny.pladsen@glitreenergi.no

Kåre Jo hnny Pladsen er primærkontakt for dette brev .

1.2. Mål og verdier

RTP har som mål å drive samfunnsgagnlig virksomhet gjennom:

V idereføre sin virksomhet innen produksjon av fornybar energi.
Verdiskapning som selskap i offentlig eie
Søke løsninger med lavt konfliktnivå gjennom samarbeid
Bygge, drive og eie vannkraftverk på en slik måte at eiendommene og anleggene er åpne for
almen benyttelse der dette er sikkerhetsmessig forsvarlig. Dette har vært praktisert siden
oppstart av museumsaktivitet på Kistefoss. På denne måte har det vært mulig for museet å
stille ut skulpturer på RTP’s eiendom samtidig som RTP’s eierskap til området har vært
hensyntatt og respektert.
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1.3. Prosess

Prosessen rundt en reguleringsplans prosess er godt beskrevet i reguleringsplans doku mentene.
Høsten 2016 ble det sendt ut en kunngjøring om oppstart med invitasjon om synspunkter på, den
gang, forestående prosess. Det fremkom en rekke innspill deriblant fr a RTP .

11 AS Randsfjord
Tremasse - og
Papirfabrikk.
Dato: 21.08.15.

AS Randsfjord Tremasse - og Papirfabrikk drifter
to kraftstasjoner innenfor planområdet.
Forutsetter at drift og videreutvikling av
kraftverkene blir ivaretatt i arbeidet med planen,
og ønsker dialog i planprosessen

Merknad er tatt til
følge.
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2. Juridiske forhold – Relevante krav i plan - og bygnings loven

2.1. Lovens krav til medvirkning

Som det fremgår av denne høringsuttalelsen, er det RTP’s oppfatning at selskapet ikke i tilstrekkelig
grad har blitt involvert i planarbeidet. Dette til tross for at AS Randsfjord Tremasse - og papirfabrikk i
brev av 21. august 2015, som merknad ved varsel om oppstart av planarbeidet, fremholdt at dialog i
planp rosessen er ønskelig og Cowi har angitt at denne merknaden er «tatt til følge», jf Cowi
dokument datert 20. juli 2016. Rent faktisk er anmodningen om medvirkning ikke fulgt opp på noen
måte.

Etter plan - og bygningsloven (plbl) § 5 - 1 skal enhver som fremme r et planforslag «legge til rette for
medvirkning.» Bestemmelsen må ses i sammenheng med lovens formålsbestemmelse jf § 1 - 1, der det
fremgår at loven skal fremme «bærekraftig utvikling» til beste for bl. a «den enkelte.» Uttrykket «den
enkelte» omfatter al le private interesser, og medfører at alle berørte private interesser også skal gis
mulighet til å medvirke.

Kommentarutgaven til loven (Innjord, 2010) fremhever at selv om hensynet til natur og miljø er
sentrale elementer i begrepet «bærekraftig utvikli ng», «er det viktig å understreke at den overordnete
målsetting om bærekraftig utvikling ikke må forstås dithen at loven skal forvaltes ut fra en ensidig
verneideologi,» jf bokens side 6. Dette kommer også til uttrykk i lovens § 3 - 1 d), der det fremgår at
planer skal legge til rette for «verdiskapning og næringsutvikling.»

Plikten til å legge til rette for medvirkning for den enkelte berørte må forstås dithen at medvirkning
skal skje på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt til at innspill og korreksjoner til arbeidet kan gis på en
rasjonell måte som ikke krever merarbeid o s v.

RTP mener at planens utforming viser at RTP er involvert på et for sent tidspunkt (ikke før vanlig
offentlig høring). Dette illustreres godt ved at flere figurer viser eksisterende akt ivitet og det faktum
at RTP’s eksisterende aktivitet ikke er tegnet inn. Involvering av RTP på et tidligere stadium, ville
mest sannsynlig medført at kart og illustrasjoner hadde fått frem den kraftproduksjonsvirksomhet
som foregår i planområdet i dag, og som nødvendigvis må hensyn tas . De feil som er gjort, både ved
misvisende illustrasjoner og ved lite synliggjøring av RTP’ s produksjon mer generelt må rettes opp,
jf de krav RTP fremsetter i pkt [ 4 ].
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2.2. Hensynssoner etter plbl

Hensynssoner, her hjemlet i plbl § 12 - 6 om hensynssoner i reguleringsplan medfører rettslige
bindende begrensinger, også for private, på bruken av et areal ut fra det hensyn som skal ivaretas.
Fordi det er snakk om rettslige begrensninger er kravet til inv olvering av berørte parter, særlig
grunneiere og de som driver aktiv virksomhet innen området, på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt, helt
sentralt.

I dette tilfellet går hensynsonen for BKBE1/2 (bevaring av kulturmiljø) utover tilsvarende
hensynssoner i kommuneplanens arealdel (som kun har slik hensynssone for Jevnaker kirke og
Pilegrimsleden ). Dette innebærer at man via reguleringsplan søker innført strengere begrensninger
enn det som følger av kommuneplanens arealdel. Ikke minst i en slik situasjon må d et kreves at RTP
som grunneier og innehaver av aktiv produksjon i området, ble aktivt involvert før ferdig utarbeidet
plan ble sendt på høring.

2.3. Relevante forvaltningsrettslige prinsipper

Det følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsippet at komm unen plikter å sikre at et
saksforhold som kan vedtas utredes på forsvarlig vis. I denne saken blir kommunens plikt i så måte
spesielt viktig fordi det er snakk om et i utgangspunktet privat planforslag, utarbeidet av et
konsulentfirma, som arbeider på opp drag fra meget ressurssterke interesser. De verdier RTP’ s
produksjonsanlegg representerer er også viktige for kommunen. Kommunen plikter i det videre
planarbeid å sikre at RTP anlegg i produksjon beskrives korrekt og generelt blir mer synlig i det
planfor slag som fremmes til votering i kommunen. Misvisende illustrasjoner må endres.
Etter forvaltningslovens § 11d har RTP krav på møte med saksbehandler i kommunen for å redegjøre
nærmere for sitt syn på reguleringsplan og for dermed å sikre at hensynet til RT P ivaretas på
forsvarlig vis i videre planarbeid.
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3. Beskrivelse av eksisterende anlegg
3.1. Damanlegg

Damanlegget er i det alt vesentlige bygget i 1948 og består av:

E n dam konstruksjon i betong med faste overløp
En klappluke for flomavledning rundt området
En buedam mot sliperi som sikrer at en eventuell flom ikke skal gå inn under
sliperiemuseet og forårsake uønsket skade der
Glideluker for mulig avstengning av inntaksmagasin ved vedlikehold
Tappeluke for mulig tørrlegging av flomluke ved lave vannf øringer for vedlikehold
Inntak til kraftverkene Kistefoss I og II
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3.2. Damanlegg – pålegg fra NVE

Damanlegget har nylig vært til revurdering hos NVE. NVE har plassert anlegget i en ny damklasse.
Dagens dam tilfredsstiller ikke gjeldende krav i denne klasse. NVE har pålagt RTP å oppgradere
damanlegget slik at gjeldende krav til sikkerhet tilfredsstilles . Planlegging av forestående tiltak vil bli
gjennomført i nær fremtid.

NVE er forvalter av Damforskriften og NVE’s pålegg må følges. Damforskriftens retningslinjer er
utarbeidet for å ivareta sikkerhet for personell på og rundt anlegget.

For at vi skal k unne ivareta gjeldende sikkerhetskrav og pålegg knyttet til dette er det en forutsetning
at damanlegget defineres som et kraftproduksjonsanlegg og ikke defineres inn i et museumsområde
eller en hensyns sone rundt dette.
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3.3. Hoveddata for kraftverket

Kistefoss 1

Turbintype Horisontal dobbel Francis

Satt i drift 1942

Årsproduksjon (estimert) 7 GWh

Slukeevne 23,6 m3/s

Fallhøyde 10,2 m

Effekt turbin 1583 kW

Turtall 167 o/min

Avløpsdiameter løpehjul 1818 mm

Kistefoss 2

Turbintype Vertikal Kaplan

Idriftsettelsesår 1956

Årsproduksjon (estimert) 28 GWh

Slukeevne 51,7 m3/s

Fallhøyde 11,2 m

Effekt turbin 4730 kW

Turtall 187,5 o/min

Løpehjulsdiameter 2810 mm

Skisse av Kistefoss II slik det var da det ble bygget i 1955.
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3.4. Eiendomsforhold ved Kistefoss

Eiendomsgrenser rundt Kistefoss.
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4. Forslag til videre arbeider
4.1. Samarbeid

RTP ønsker at den dokumentasjon som er lagt ut til høring oppdateres før videre politisk behandling
av denne sak. I denne prosess forventer RTP å bli in volvert .

Vi ber om at det snarlig avholdes et møte mellom RTP og kommunens representanter for nærmere
gjennomgang av virksomheten i planområdet og RTP’s behov i dag og i fremtiden

Gjennom et slikt møte kan vi på en effektiv måte komme frem til en utforming av dokumentene som
også RTP kan ha et eierforhold til.

4.2. Komplettering av beskrivelse av virksomhet i reguleringsplansområdet

En mere komplett beskrivelse av en helhet på Kistefoss er en forutsetning for en god behandling av
en reguleringsplan for området.

Vår aktivitet og tilstedeværelse er viktig mhp:

I lokal målestokk en betydelig verdiskapende virksomhet
Produksjon av fornybar energi
Lang historie som vannkraftprodusent på Kistefoss

En vesentlig del av det areal som planen innbefatter er i vårt eie. Vi øn sker at dette skal fremgå og
respekteres
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4.3. Konkretisering av forhold i reguleringsplan som må endres

For at reguleringsplanen skal gi et korrekt bilde av den faktiske situasjon i planområde i dag, og de
differensierte behov som må ivaretas ved fremtidig forvaltning av området, må følgende gjøres:

a) En del illustrasjoner er ufullstendige, villedende og misvisende . Illustrasjonene må endres slik
at de viser RTP’s produksjonsanlegg i området . Det må også fremgå at dette ikke er «passive»
industrianlegg, men ak tive produksjonsanlegg. Alle skisser og illustrasjoner som inneholder
RTP’s anlegg gjennomgås og korrigeres der dette er nødvendig.

b) Beskrivelsen av hensynssoner justeres slik at det i arealplanen i seg selv også erkjennes at det
også må tas hensyn til ener giproduksjonen i området. RTP påpeker at Kraftverkets damanlegg
er underlagt NVE’s regelverk . RTP kan ikke godta at bedriftens kr aftproduksjonsanlegg
defineres inn i en hensyns sone rundt Kistefoss museet .

c) Teksten i arealplanen (kartet) må endres slik at d et fremgår at det er energiproduksjon i
området.

d) Arealformålet – BKBE1/2 – uttrykket « privat tjenesteyting, fornøyelsespark, energianlegg»
må erstattes med «anlegg for produksjon av fornybar energi». Dette for å få frem at det
faktisk er aktiv produksjon på de stedet i dag. Det er ikke snakk om «passive» energianlegg.
Dette gjelder både på kartet og i reguleringsbestemmelsene.

e) Beskrivelse av de produksjonsanlegg som faktisk er i drift innenfor planområdet.
f) Det er viktig at det fremkommer at RTP er grunneie r til deler av det område som er regulert.
g) Under punkt 3.1 og 3.2 er kraftverkets damanlegg beskrevet. Der fremkommer det faktum at

det må forventes pålegg for å oppfylle klassekrav. Dette forventes å medføre omfattende
anleggsarbeid som i perioder vil kunne påvirke deler av museumsområde t.

h) En økende publikumstilstrømning kan medføre krav om nye sikkerhetstiltak rundt
kraftproduksjonsanleggene.

i) Det er også andre driftsrelaterte forhold kan foranledige anleggsarbeid, f.eks. utskifting av
rørgater mm. B ruk av bestemmelsesområder etter plbl § 12 - 7nr 2 for å ivareta også hensynet
til produksjonsanleggene . Av denne grunn forutsettes at RTP’s område , for fremtiden,
reguleres som «anlegg for produksjon av fornybar energi»

j) Det må fremgå av reguleringsplans do kumentene at det ikke er snakk om småskala
vannkraftproduksjon, men omfattende produksjon av stor samfunnsmessig verdi og verdi for
eierne.
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Ringerike kommune       Vår ref:  Å.Åsly 

Areal og byplankontoret      Telefon: 46835380 

Mari Solheim Sandsund      Dato:      2.2.2017 

Ringerike 

 

 

 

Deres saksnr 15-337/37 

 

Vi viser til deres brev datert 25.1.2017 vedrørende detaljregulering Kistefoss 

 

Brakar skal ivareta kollektivtrafikkens interesser og vil gi følgende innspill. 

Det bør lages en ekspressbussholdeplass på nye E16. I tilknytning til denne bør det også 

opparbeides en parkeringsplass for privatbiler. Denne bussholdeplassen er tenkt for 

ekspressbusser som skal kjøre Hallingdal/Valdres til/fra Gardemoen. Holdeplassen bør bygges 

ved krysset mellom E16, og lokalvei Hønefoss-Jevnaker. 

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Brakar as 

 

 

Åsmund Åsly  
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        Jevnaker, 7. mars 2017 
 
 
 
 
 
 
REGULERINGSPLANER KISTEFOSS, PLNA 0605-406 
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av 
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må være med i reguleringsplaner. Skal 
renovasjonsbiler kjøre inn i boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter 
forskriftens bestemmelser. Krav må innfris både ved regulering til eneboliger, blokker og hytter. 
 
Tilgjengelighet 
Dunker/beholdere skal stå lett tilgjengelig, og innenfor 10 meter fra vei. Det er 
Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Kjørebanen skal være 
min. 3m bred + veiskulder 0,5 på hver side. Veien må tåle en aksellast på 10 tonn, det samme 
må bruer tåle. Snuplass eller snuhammer må etableres til 9,5 meter lange biler. Det er ikke 
forenlig med parkering av biler på snuplass. Rygging skal unngås av sikkerhetsmessige 
årsaker, rygging skal skje kun for å snu. Det er krav til snuplass eller gjennomkjøring som ofte 
mangler i trange boligfelt. Vi gjør oppmerksom på at det ikke tidligere er kjørt over bru til 
Kistefoss pga manglende bæreevne. 
 
Nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger 
Ønsker utbygger ovennevnte løsning er dette et godt alternativ med en bebyggelse på 
minimum 10-15 husstander. Utbygger må søke HRA før utbygging for å sikre planlegging, 
befaring, tilgjengelig og mengdeberegning slik at HRA har mulighet til å tømme beholdere. 
Utbygger må betale alle utgifter knyttet til etablering av anlegg. Renovasjonsgebyr for 
husholdning med nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger blir det samme som 
standart renovasjonsgebyr. 
 
Søknadsskjema for nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger finnes på HRAs nettside: 
www.hra.no. Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar 
befaring etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase 
 
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Avfall fra 
husholdning er kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres av 
andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes. Dette på grunn 
av ”faren” for subsidiering. Det betyr at i større bygg hvor næring etablerer seg i første/andre 
etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer må avfall fordeles på 2 steder. Dette må 
hensyntaes i forbindelse med bygging i tettbebygde områder.   
 
Næringsavfall kan håndteres av private containerfirmaer hvis virksomheter ønsker. HRA kan 
også tømme næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA. 
 
Hytter 
Ved utbygging i hytteområder må det sikres at utbygger/grunneier setter av plass til 
dunker/container på et felles sted, gjerne i utkanten av området. Når det gjelder hytteområder 



må det sikres at vei, fremkommelighet og snuplass er etter forskriftens krav. Som et eksempel 
kan vi nevne at mange fjellveier har container nede i bygda, der stigning på veien starter.  
Det må etableres snuplass slik at renovasjonsbilen kan snu der dunker/container settes.  Plass 
til dunker/container har i mange år vært et diskusjonstema med grunneiere. Dunker/containere 
krever plass samt at brøyting/strøing må utføres når det er nødvendig. Brøyting/støing rundt 
containere må legges inn i utgifter til vei og snuplass for hytteeiere i et område. 
 
Det må planlegges og tilrettelegges i et utbyggingsområde slik at HRAs oppgave, tømme 
avfallsbeholder, kan gjøres på en sikker og forsvarlig måte for alle.   
 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med reguleringsplan. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
 
Gunn M. Johannessen 
gunn@hra.no 



Vår dato Vår referanse

01.09.2015

Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler

Norland Bjørn Erik

Norske Kommuner
Brukt mailadresse

Utbyggingsplaner og byggeprosjekter

Telenor kabelnett www.telenor.no/kabelnett (tidligere Senter for nettutbygging)
er Telenors kontaktpunkt for henvendelser om forhold i Telenor Norges kabelnett.
Her kan gr unneiere, vegeiere, ledningseiere, myndigheter, aktører i bygg - og anleggsbransjen og publikum
for øvrig ta kontakt om forhold som berører Telenors kabler, stolper, koplingsskap osv.
Typiske henvendelser som vi tar imot (se nærmere info på www.telenor.no/kabelnett )

Reguleringsplaner
Utbyggingsplaner og byggeprosjekter hvor det ønskes ny kabelinfrastruktur fra Telenor
Forespørsler om gravesamarbeid eller fellesføring på stolper
Forespørsler/pålegg om flytting (omlegging) av eksisterende kabelinstallasjoner
Rivetillatelse
Informasjon om nye offisielle adresser
Forespørsler om kart over kabeltraseer i forbindelse med prosjektering

Henvendelser til Telenor kabelnett blir mottatt, loggført og rutet til riktig avde ling i Telenor for behandling.
Den som melder inn saken får tilbake et referansenummer som kan brukes til oppfølging.
Vi kan kontaktes på to måter, hvorav den første er å anbefale:

Web: www.telenor.no/kabelnett
Epost: kabelnett@telenor.com

Kan dere vennligst oppdatere distribusjonslisten i deres kommune og slette brev adresse til «Senter for
Nettutbygging». Den vil ikke lenger være i bruk.

Med vennlig hilsen

Bjørn Norland
Seksjonsleder Driftsoppdrag
Divisjon Classic , Telenor Norge
Tlf.: + 47 917 36 295
E - post: bjorn - erik.norland@telenor.com
Besøksadresse: Ytrebygdsveien 215, Bergen









Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Storgt. 1 2 Statens vegvesen

Region øst firmapost - ost@vegvesen.no 281 5 GJØVIK Regnskap
Postboks 1 010 Nordre Ål Postboks 702

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081 981 5 Vadsø

Jevnaker kommune

Kirkegata 6

3520 JEVNAKER

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :
Region øst Yngve Granum Stang /

61 1 3721 1
1 6/1 3681 5 - 1 0 04.05.201 7

Trekking av i nnsigelse til reguleringsplan for Kistefoss - revidert forslag til

rekkefølgebestemmel s e

Statens vegves en fremmet i brev av 1 . mars 201 7 innsigelse til foreslått reguleringsplan for

Kistefoss. Innsigelsen ble fremmet med bakgrunn i manglende tilrettelegging for gående og

syklende langs Samsmovegen opp til Blåklokkevegen.

I vårt innsigelsesbrev heter det (utdrag):

Statens vegvesen har innsigelse til manglende tilrettelegging for myke trafikanter langs

Samsmovegen i foreliggende reguleringsplan. Innsigelsen er gitt ut fra vår rolle som statlig

sektormyndighet, og begrun net i nasjonale må om trafikksikkerhet jf. nullvisjonen i Nasjonal

transportplan.

Innsigelsen kan trekkes dersom det legges inn rekkefølgekrav som sikrer at det etableres
sammenhengende fortau langs Samsmovegen fra Kistefosmuseet og helt opp til

Blåklokk evegen. Rekkefølgebestemmelsen må sikre at fortau er på plass før det gis

igangsettingstillatelse for opparbeiding av galleri over Randselva og veg SGG2 frem til

galleriet.

Jevnaker kommune har i e - post av 24. april 201 7 kommet med et forslag til re vider t

rekkefølgebestemmelse for å imøtekomme innsigelsen:

Revidert forslag til rekkefølgebestemmelse imøtekommer Statens vegvesens krav o m fortau

langs Samsmovegen opp til Blåklokkevegen, og sikrer dermed en varig tilrettelegging for

gående og syklende langs denne adkomstvegen til Kistefosmuseet.

Rekkefølgebestemmelsen er i kommunens forslag knyttet til brukstillatelse for galleribygg,

dette i motsetning til vegvesenets innsigelse med krav om at rekkefølgekravet skulle knytte
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seg til igangsettingstillatelse for opparbeiding av galleri over Randselva og veg SGG2 frem til

galleriet. Det er i kommunens forslag foreslått vilkå r for anleggstrafikken gjennom

S amsmoen som skal foregå før ferdigstilling av fortau, dette jf. kulepunktene i kommunens

forslag.

Staten s vegvesen mener at det kan aksepteres at galleribygg og veg SGG2 påbegynnes f ør

fortau er ferdig opparbeidet så lenge de foreslåtte vilkår for anleggstrafikken etterleves.

T rekking av innsigelse

Statens vegvesen trekke r innsigelse fremmet 01 .03.201 7 dersom revidert

rekkefølgebestemmelse foreslått av kommunen i e - post av 24. april tas inn i planen:

«9.1 Før det gis brukstillatelse til galleribygg i felt BKB8 skal fortau langs Samsmoveien

fra felt BKB1 frem til Blåklokkeveien være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske

planer. Inntil fortau er opparbeidet, vil følgende vilkår være gjeldene for all bygge - og

anleggstrafikk utløst av Kistefoss - museet langs Samsmoveien:
Massetransport utenfor Kistefos - museets område skal kun foregå med last ebil (ikke

med anleggsmaskiner).
Anleggstrafikken skal foregå etter enveiskjøringsprinsippet, dvs. anleggskjøretøy

kjører fra E16 til Kistefos via Samsmoveien, og fra Kistefoss til E16 via

Bergerfossveien. Omkjøringen skiltes ut fra godkjent skiltplan. Den ne skal

godkjennes av Jevnaker kommune.

Anleggstrafikken skal foregå utenom de tider skolebarn skal gå eller transporteres

til/fra skole.»

I tillegg til kulepunktene over forutsetter vi at det er god dialog med skole og beboere i

området i forkant av an leggstrafikken. Vi opprettholder også vår tidligere anbefaling om at

vegen breddes til 6 meter slik at fremkommeligheten for biler og busser sikres. Av hensyn til

usikkerhet om når galleribygg blir ferdigstilt og gis brukstillatelse, forventer vi også at f ortau

opp til Blåklokkevegen opparbeides snarest mulig.

Vegavdeling Oppland

Med hilsen

Cato Løkken Hans Martin Asskildt

avdelingsdirektør seksjonssjef - Pl an og trafikk

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Kopi

Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 LI LLEH AMMER

Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LI LLEH AMMER



Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 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 7/56676 - 2 Marie Solheim

Sandsund

23.05.201 7

Kistefos - Ringerike kommune - reguleringsplan - anmodning om å trekke

innsigelse

På bakgrunn av deres brev av 24.04.201 7 om overnevnte plan, trekkes vår innsigelse.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er go dkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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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 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/337-38  Arkiv: PLN 406  

 

Sak: 1/17 

 

Saksprotokoll - 0605_406 Detaljregulering Kistefos - 1. gangs behandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

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. 

  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 





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.



Detaljplan for Kistefoss Plan nr. 69 Jevnaker kommune. Pl an nr. 0605_406 Ringerike kommune.

Reguleringsbestemmelser, sist revidert 18.11.2016

Side 8 av 9 COWI

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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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5535-18   Arkiv: L32  

 

 

Tildeling av adressenavn til vei fra Osloveien til ny barneskole på Benterud  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 Kunnskapsveien. 

 

 

  

 

Sammendrag 

I 2013 vedtok Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) at adressenavnet Benterudgata 

skulle forlenges til å gjelde planlagt ny veiforbindelse fra Benterudgata til Osloveien ved Hønefoss 

Videregående skole. Men i forbindelse med planen for utbygging av den nye barneskolen på 

Benterud har en gått bort fra en gjennomgående vei i området. Forutsetningen for HMA sitt vedtak i 

2013 ble dermed endret og HMA vedtok derfor i møte 06.02.2017, sak 7/17 at 

  

«…  Administrasjonen får i oppgave å innhente forslag til adressenavn på veien fra Osloveien til 

den nye barneskolen på Benterud. Rådmannen legger deretter frem for HMA et begrunnet forslag 

til adressenavn.». 

   

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger brukt eller planlagt brukt til 

boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet 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 

adressenavn.  

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

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

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke være 

knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne 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/Hvilket-navn-skal-veien-ha/ .  

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

gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 

I forbindelse med at det var prosjektert en ny vei fra Osloveien til nåværende Benterudgata ba 

kommunen i 2013 om forslag til adressenavn. 

 

Følgende forslag til adressenavn kom inn: 

Rådhusalleen foreslått av Åse Torill Torjul, Harald Hardrådes gate foreslått av Eikli Borettslag 

v/Erling Bogstad. Ønsket å forlenge denne veien slik at hele strekningen fra Osloveien fikk dette 

navnet. Eikliveien ble også foreslått av Eikli Borettslag v/Erling Bogstad, med begrunnelse i at 

veistubben fra Eikliveien til Osloveien fikk dette adressenavnet. Ole Western foreslo 

Brenterudveien eller Benterudgata. Benterudgata ble også foreslått av Olav Norheim.  

 

Etter vedtaket i sak 7/17 i HMA sendte kommunen ut brev til historielag og eiere i området og ba 

om forslag til adressenavn (16/5535-5). Brevet ble samtidig lagt ut på kommunens hjemmeside. 

  

Adresseparsellen det ble bedt om navneforslag for er vist med rødfarget strek i kartet. 

 
 

Eikli borettslag v/Karsten Sørensen (16/5535-6 og 8) foreslår at en beholder Harald Hardrådes 

gate som adressenavn, og at skolen adresseres til Gigstads vei. Helene Skillebekk (16/5535-7) 

foreslår Kunnskapsveien, Sirkusalleen og Meandergata. Sirkusalleen etter såkalte «Sirkusplassen» 

på Benterud der den nye skolen skal bygges, og Meandergata etter Storelva som danner en 

meander rundt landområdet ved Benterud. Per Morten Haukeland (16/5535-9) foreslår som Karsten 

Sørensen at Harald Hardrådes gate forlenges, eller at en bruker Rådhusalleen slik foreslått av Åse 

Torill Torjul i 2013. Benterudskolevei foreslås av Hilde Marie Steinhovden (16/5535-10). Hege 



- 

Kvernberg Dahl og Geir Dahl (16/5535-15) mener at Benterudpassasjen er et godt navn da den 

fører ned til Benterud som bør være en del av navnet. Per Erik Berge (16/5535-19) mener at en bør 

tildele adressenavn slik at det berører færrest mulig med hensyn til omadressering. Han mener 

derfor at veien bør tildeles navnet Harald Hardrådes gate, og fra der den møter Gigstads vei 

tildeles gatestumpen inn til nyskolen adressenavnet Åttegangen eller 8-gangen ettersom elevene 

trolig skal gå der i åttetida om morgenene.  

 

I prosessen så langt har Oppmålingsavdelingen forstått det slik at barneskolen ville få hovedatkomst 

fra den nye veien som er bygd fra Osloveien til skoletomten. Men i forbindelse med søknad om 

rammetillatelse for barneskolen (17/111-3) viser tegningene at atkomsten (sennepsgulfarget strek) 

vil bli fra Gigstads vei, og ikke fra veien som nå skal tildeles adressenavn (blåfarget strek).  

 

 
 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (16/5535-21) har uttalt seg til tre adressenavn på 

forespørsel fra Oppmålingsavdelingen. De har ingen merknader til skrivemåten av Kunnskapsveien, 

men tilrår ikke bruken av navnet. De mener kommunen i stedet bør bruke et lokalt stedsnavn som 

grunnlag for adressenavnet. Til Meandergata har de ingen merknader, hverken til skrivemåte eller 

valg av navn. Når det gjelder Benterudpassasjen stiller de spørsmål om det er riktig å bruke ordet 

passasje i dette tilfellet, med begrunnelse i ordbokens forklaring av passasje som ‘gjennomfart, 

passering’.  

 



- 

Rådmannen minner om at Benterudgata ikke kan brukes da det allerede er i bruk som adressenavn. 

Bruken av «-alle», som er en gate/vei med trær på begge sider, heller ikke er passende som 

adressenavn siden det ikke er noen alle her, og utelukker derfor etter Rådmannens mening 

Rådhusalleen og Sirkusalleen. Benterudveien er veldig likt Benterudgata og er heller ikke å 

anbefale. I skrivende stund vet en ikke hvilket navn som velges for skolen, og derfor anbefales heller 

ikke Benterudskolevei som adressenavn. I 2013 ble det allerede foreslått at adressenavnet Harald 

Hardrådes gate også kan gjelde for denne veien. Rådmannen er enig i at det kan være en løsning, 

men ønsker primært å tildele et nytt navn til veien. Velger en Harald Hardrådes gate vil denne veien 

få en «t-form» med lange vinger som gjør at adressenummertildelingen vil bli vanskelig å forstå, 

vanskeliggjør eventuell senere fortetting og er dermed ikke med på å etablere et logisk og 

lettoppfattelig adressesystem. Å etablere en stikkvei fra Eikliveien til Osloveien er heller ikke 

ønskelig i forhold til sistnevnte punkt om et logisk og lettoppfattelig adressesystem. Å definere en 

egen kort adresseparsell fra krysset med Gigstads vei og til nyskolen vil ha som konsekvens at en 

får en kort gatestump som kanskje ikke blir tildelt noen adresse i hele tatt.  

 

Av de navnene som gjenstår, Kunnskapsveien, Meandergata og Benterudpassasjen har 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene merknader til både Kunnskapsveien og 

Benterudpassasjen, men ingen for Meandergata. Selv om Stedsnavntjenesten ikke tilrår å bruke 

Kunnskapsveien som adressenavn vil likevel Rådmannen foreslå dette navnet. Veien starter ved 

Hønefoss videregående skole og ender ved barneskolen, to «kunnskapsbygg» for læring og 

utvikling. Navnet har riktignok ikke noen historisk tilknytning til Benterud, som et lokalt stedsnavn 

ville hatt, men det mener Rådmannen den eksisterende Benterudgata ivaretar. Som tidligere nevnt 

vil trolig hovedinngangen til den nye skolen få adresse til Gigstads vei siden atkomsten blir derifra, 

og ikke adresseparsellen som nå skal tildeles adressenavn.  

 

 

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. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Informasjon og høringer 

Alle grunneierne langs veien og Ringerike historielag har fått tilsendt brev der de er gitt 

muligheten til å komme med forslag til veinavn. Brevet ble også lagt ut på kommunens 

nettside.   

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at veien bør tildeles et eget adressenavn. Av de foreslåtte navnene anbefaler 

Rådmannen Kunnskapsveien med begrunnelse i at det er et lettoppfattelig navn, veien går mellom 2 

skoler med en barnehage mellom, og markerer med sitt navn at det er en vei som er knyttet til 



- 

kunnskapsinnhenting, læring og utvikling.  

 

På grunnlag av dokumentasjon og argumenter fremlagt i dette saksframlegget anbefaler rådmannen 

følgende vedtak: 

  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 Kunnskapsveien. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/173-5  Arkiv: GNR 255/21  

 

Sak: 33/17 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon Gnr/bnr 255/21,33 og 38 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg. 

1. Saken utsettes til befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet rådmannens alternativ forslag: 

«Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg. 

2. Saken utsettes til befaring.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble satt opp mot rådmannens alternative forslag fremsatt av Broberg (H). 

Rådmannens alternative forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/173-3   Arkiv: GNR 255/21  

 

Søknad om dispensasjon gnr/bnr 255/21,33 og 38 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke 

tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon fra 

kommuneplanen § 2.1 og § 5.  

3. Viderebehandling av saken, inkludert fremtidig søknad om tillatelse delegeres videre 

til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

 

Utskrift sendes  

Øystein Forsberg, Vestbyveien 37 B, 0976 OSLO. 

Alf Gunnar Navrud, Vikersundveien 138, 3533 TYRISTRAND. 

Tor Eirik Frog, Gamle Ådalsvei 48, 3525 HALLINGBY. 

Interimstyret for Hollerudhaden veilag v/ Inger Hulbak, Hulbakvegen 230, 3502 

HØNEFOSS. 

 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for å bygge veier i et hyttefelt på Tyristrand. Hyttefeltet omfattes 

av kommuneplanen og er et LNF-område (landbruk-, natur- og friluftsområde). 



 

Rådmannen anbefaler på tross av naboprotester at dispensasjonssøknaden godkjennes.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 11.01.2017 søknad om dispensasjon fra Interimstyret for 

Hollerudhagen veilag. Det søkes om dispensasjon for opparbeidelse av veier i hyttefeltet på 

Tyristrand.  

 

Det er i denne saken kun søkt om dispensasjon, og ikke tillatelse til å gjennomføre tiltaket. 

Det er ikke uvanlig at det søkes om dispensasjon før tillatelse. Det nevnes også at saken er 

blitt behandlet av jordskifteretten. Jordskifteretten konkluderte med at det foreligger 

tilstrekkelig veirett. Det vil ikke foretas en vurdering av de privatrettslige forholdene i saken.  

 

Det er i forbindelse med dispensasjonssøknaden registrert tre merknader fra gnr/bnr 255/62, 

255/32 og 255/65. 

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/32, Asta Johanne Forsberg og Øystein Forsberg: 

Grunneierne av gnr/bnr 255/32 viser i brev datert 01.01.2017, til at de ikke har behov for vei 

frem til hytten. Etter deres oppfatning er ikke kostnadene i samsvar med nytten av tiltaket. 

Det presiseres at opparbeidelse av en vei vil bli godt synlig fra fjorden og anses som et 

unødvendig inngrep i naturen.  

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/65, Tor Eirik Frog: 

Grunneier av eiendom gnr/bnr 255/65 viser i brev datert 03.01.2017 til at planlagt vei vil 

ligge tett inntil hytten deres og vil trolig ikke kunne utvides etter dagens veistandard.  

 

For det andre vises det til at sprengning av fjell for opparbeidelse av vei i et tett hyttefelt 

vurderes å være unødvendig.  

 

For det tredje vises det til at opparbeidelse av veier i hyttefeltet vil føre til økt trafikk samt 

støy, noe som vil forringe verdien av hyttene langs veiene. 

 

 

Merknad – gnr/bnr 255/62, Alf Gunnar Navrud: 

Grunneier av gnr/bnr 255/62 viser i brev datert 30.12.2016 til at tiltaket vil endre hyttens 

plassering fra å ligge i en blindvei, til å få vei langs hytten med en snuplass. Opparbeidelse av 

vei vil i følge Navrud føre til økt trafikk samt støy.  

 

For det andre hevdes det at tiltaket vil ødelegge eiendom gnr/bnr 255/62 parkering, snuplass 

samt redusere eiendommens areal. Navrud viser hovedsakelig til at tiltaket vil føre til bruks- 

og verdiforringelse for deres eiendom. 

  

For det tredje vises det til at tiltaket vil være til ulempe for naturen, da opparbeidelse av vei 

vil medføre større terrenginngrep og sprengning av vesentlige fjellmasser. Det er også flere 

trær som må fjernes.  

 



 

Kommentarer fra Interimstyret for Hollerudhagen veilag: 

Interimstyret for Hollerudhagen veilag v/ Inger Hulbak påpeker i brev datert 06.02.2017 at 

dagens parkeringsløsning ikke er hensiktsmessig. I dag foreligger det en felles parkering på 

eiendom gnr/bnr 255/21. Eier av gnr/bnr 255/21 presiserer at dagens løsning oppleves som 

liten og trang, de fleste hytteeiere ønsker trolig også å kunne parkere på egen tomt.  

 

Til merknad om naturinngrep anfører Interimstyret at det ikke er registrert noen truede 

naturtyper i området, jfr. www.nibio.no. Det er nødvendig å fjerne noen trær samt sprengning 

av fjellmasser for å gjennomføre tiltaket. Det presiseres imidlertid at arbeidene vil foregå 

forskriftsmessig og at opparbeidelse av vei vurderes som nødvendig og naturlig utvikling.  

 

Avslutningsvis påpeker Interimstyret at det ved opprettelse av hyttetomtene ble holdt av 

parseller/ arealer til fremtidig opparbeidelse av vei. Opparbeidelse av vei samt bruk av en 

fremtidig vei er derfor påregnelig utvikling i hyttefeltet.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området reguleres av kommuneplanen og er registrert som et LNF-område (landbruk-, natur- 

og friluftsområde), kommuneplanen § 2.1 og § 5 kommer til anvendelse. 

 

Det er ikke tillatt å gjennomføre byggetiltak eller anleggstiltak i slike områder, med mindre 

tiltaket er ledd i stedbunden næring. Det er i denne saken tale om opparbeidelse av vei til 

hytter, og det vurderes ikke å være et ledd i stedbunden næring. Det må søkes om 

dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. Plan- og bygningsloven § 19-2 

gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket.  § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for 

dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre at «fordelene ved å gi dispensasjon 

må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering».  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om dispensasjon for opparbeidelse av veier i hyttefeltet på 

Tyristrand vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer til inntekt til kommunen. (Etter 

selvkostprinsippet).  

 
 
Behov for informasjon og høringer 

Privatrettslige spørsmål i saken er blitt behandlet av Jordskifteretten, herunder fastsettelse av 

eiendomsgrensene.  



 

Rådmannen kan ikke se at spørsmål vedrørende om dispensasjon kan gis i denne saken 

utløser behov for innhenting av informasjon eller høringer. Rådmannen kan heller ikke se at 

saken utløser behov for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.  

 

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken vil berøre spørsmål av prinsipiell betydning, saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 

5 for opparbeidelse av vei.  

 

Saken vil danne presedens ved at det i tilsvarende saker vil kunne bli vist til denne saken ut 

fra likebehandlingsprinsippet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5 for opparbeidelse av vei.  

Området er avsatt til LNF-formål (landbruk, natur og friluft).  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2: 

Av plan- og bygningsloven § 19-2 følger det at to vilkår må være oppfylt før en 

dispensasjonssøknad kan godkjennes. For det første må hensynene bak bestemmelsen det gis 

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad. For det andre må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 

De generelle hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 er å fremme og legge 

til rette for friluftsinteresser. Av innsendte lengde- og tverrprofilene følger det at 

terrenginngrepene ikke er store, det er riktignok noe fjellmasse samt trær som må fjernes 

dette er imidlertid naturlige inngrep ved opparbeidelse av veier. Rådmannen kan ikke se at 

tiltaket vil ha noen særlige negative konsekvenser for naturmiljøet.   

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og 

§ 5, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsene søker å ivareta.  

 

Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Fordelene med 

dispensasjon i denne saken er at hytteeierne får realisert veiretten fastslått av jordskifteretten.  

Ved vurderingen av om dispensasjon bør gis er det også lagt vekt på at det allerede ved 

oppdeling av hyttetomtene var avsatt parseller/ arealer for fremtidig opparbeidelse av veier. 

Ulempene naboene anfører i merknadene har således vært påregnelige. Det er etter 

rådmannens vurdering også tale om relative korte strekninger, et moment som også taler for å 

godkjenne dispensasjonen. Rådmannen kan videre ikke se at det er noen særlige ulemper ved 

å innvilge dispensasjon.  



 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at fordelene med dispensasjon er klart større 

enn ulempene. Rådmannen finner dermed at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i plan- 

og bygningsloven § 19-2.  

 

 

Vedlegg 

1. Kart, datert 27.06.2016 

2. Vedtak fattet av jordskifteretten  

3. Kopi av merknader, datert 30.12.2016 

4. Kopi av merknader, datert 01.01.2017 

4. Kopi av kommentarer, datert 06.02.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Utksst til vedtøk sok 0600-2012-0010: Hotterud

VEDTAK OM SAMS TI LTAK OG BRUKSORDNI NG

Jordskift er etienþ r e s Iår slikt

vedtak:
Parter:

Dokid:
1 7003786
(17 t173-1)

Jan Morten Hagen, eier av gnr.255l2l
Lars Nordbø,ved Sverre Nordbø, eier av gnr.255125
Asta Johanne Forsberg, eier av gnr.255132
Jan Erik Hagen, eier av gnr.255133
Marie Skarsgårds bo ved Torstein Skarsgård, eier av gnr.255l3g
Marie Skarsgårds bo ved Tone Skarsgård, eier av gff. 255135
Marit Bogstad, eier av grc.255/41
Arild Fossum, eier av grtr.255144
Trine Sten og Knut Jørgen Larsen, eier av gtr.255/45
Vivi Ann Strøm Melgaard, eier av gttr.255146
Inger Hulbak, eier av gnr.255147
Fredrikke Hornfelt Andersen, eier av gnr.255l4B
Oddvar Leikvoll Pedersen, eier av gnr.255149
Inger Johame Grøstad, eier av 255151
Alf GunnarNavrud, eier av gnr.
Linn Støen Solberg og Bjørn eiere av 9nr.255163

Vêdtak on sam t¡llâk og bruksordninf Tor Eirik Frog, eier av gnr.25
Solfrid Yaløy, eier av gnr
Gro Marit og Per Egil Bjørndahl, eier av gnr.255178
Lene A. Diesen og Tomrny Diesen, eiere av gnr.255lïl,255lB2
Elisabeth Ø. S;kaane 99 Trond Skaane, eiere av gnr.255l9l
Aina HelerÍ og Jan Erík Myrvold, eiere av gff. lSSltOO,255ll09
Oddvar.I.Iagen, eier av gnr. 2551102,2551115

Hjemmel: Jordskiftelován g I7a, jf. gg 3a flg.

Vedtaket qielder: Bruksordning og sams tiltak for privat vei og parkeringsplass.
Vedtaket er i hovedsak et regulerende vedtak.
Bruksordningens $ 3 har karakter av rettsfastsettende vedtak.

Sakens bakgrunn:
Hyttefeltet sør for Hollerudhagen har ingen helhetlig løsning på adkomst- og
parkeringsforholdene. Etterhvert som bilbruken har tiltatt, har dette medført
betydelige utfordringer. Inger Hulbak krevde derfor 07 .03 .20 I2j ordskiftesak. Saken
ble fremmet 30.04.2013 .

For å kunne ta stilling til hva som kan være en hensiktsmessig løsning av saken
(skifteplan), og for å kunne vurdere hvilke konsekvenser ulike planer vil Ë for
partene, ble det nødvendig å klarlegge grensene innen skiftefeltet, jf. jordskifteloven
$ 16. Etter forhandlinger med partene, og i to tilfeller dom om omtvistede grenser,
ble grensene brakt på det rene. Grunnlaget ble derved lagt for å gå videre med
planleggingen av hvordan saken skal løses (skifteplanlegging).
Jordskifterettens tre medlemmer hadde konferanse 27.08.2015 og 16.06.2016 for
utarbeidelse av utkast til vedtak. Utkast, datert 17.06.2016 ble lagt fram for partene i
rettsmøte samme dag.

I
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P artenes-for e I øp i g e merknader .

Partene som møtte under fremmingsmøtet30.04.201 3 framkom med en rekke

synspunkter på vei- og parkeringsproblematikken allerede da. Det vises til rettsboken

side 7-9. Forut for rettsmøte i saken 1 7.I0.20I4, hadde partene blitt tilsendt et utkast

til rammer for et vedtak. Partene framkom under rettsmøtet med en rekke merknader,

jf. rettsboken side 33-36. Videre ble det gitt merknader til utkastet av 17.06.2016

under møtet samme dag.

Også under prosessene med grensefastsettelsen har det kommet enkelte innspill om

veiene.

J or dskifter ettens -fo r e I øp i q e merl<nader .

Utkastet til vedtak som ble lagt fram 17 .06.2016, er revidert med grunnlag i de merknader

som kom under møtet. N¡t utkast av 27.06.2016 forkynnes med dette for partene.

Alle eiendommer er matrikulert under gnr.255.I vedtaket vil eiendommer derfor kunne bli
benevnt bare med bruksnummer (bnr.).

Vedtaket er nedenfor inndelt i
1 . Sams tiltak (fellestiltak)
2. Bruksordning

L Sams tiltak (fellestìltak)

R.tt-enforeslår etablering av en rekke fellestiltak med trjemmel i jordskifteloven $ 2 bokstav

e. Etter rettens vurdering vil ingen av partene lide tap ved gjennomføringen av vedtakene, jf.
jordskifteloven $ 3 bokstav a.

1 .1 Etablerins felles bilvei for bnr. 32 oø 5l . nå bnr. 21. til nå hnr. 44

Det anlegges vei for bnr. 32 ogbnr, 51 på bnr. 21 , omnødvendig i beskjeden gtadpäbnr.44,

fra dagens parkeringsplass og fram til eiendommene.

Eier av bm.2l har gitt tilbud om å avgi grunn til veien vederlagsfritt, mot at parkering for de

to eiendommene på brr.21 opphører.

Kostnadene dekkes av de to eierne med like andeler.

Eieren av bnr. 51 avgir rettighet for brn. 32 til ferdsel på den delen av veien fram til bnr.32

som blir liggende på bnr. 5 1 . (Ifølge eier av bm. 32 foreligger allerede slik rettighet.)

Veistandarden defineres til enkel bilvei med kjørebanebredde 2,5 meter, kun med tillegg av

høystnødvendige grøfter, og med bæreevne for alminnelig ferdsel med personbil/varebil.

Veien er beskrevet som vei I i Follums rapport av 23 '01.2015 -

1.2 bilvei 6 48 4

Det anlegges felles vei på bnr. 38 fra dagens bilvei og sørover ca.25 meter ned mot

nordenden av bnr. 46 og 48 og videre på nordvestsiden av bnr. 46, 45 og 49, ft til
vei/biloppstillingsplasser for bnr. 44 og 49 skiller lag,75 meter forbi grensemerke nr.Il.
Tiltakshavere vil være eieme av bnr. 44, 45, 46, 48 og 49 '

Kostnadene dekkes av eierne etter følgende fordeling: 5 o/o for bnr. 48, 15 o/o for bm. 46,20

Yoforbnr.45,30 Yoforbnr.44 og 30 Yo for bnr. 49.

Veistandarden defineres til enkel bilvei med kjørebanebredde 2,5 meter, kun med tillegg av

høyst nødvendige grøfter, og med bæreevne for alminnelig ferdsel med personbil/varebil.

Veien er beskrevet som vei 2 i Follums rapport av 23.01 '2015.

2
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1 .3 "Innnåkiøn" bnr.44, 45. 46. 48 os 49 nå veí tilhørende bnr. 62, 65. 76, 8I os 100.

Bruk av veien som etableres uncler punkt 1.2 ovenfor, f'orutsetter bruk av veien som fører fia
parkeringsplassen på bru. 21 og ca.25 meter frarn til avl<1øring f,or den nye veien. Eierne av
bnr" 62,65,76,81 og 100 anerkjenner hverandre som eiere av parsellen. I tiüegg har eierne
av bnr.78 rett til å bruke veien, og har ytt vederlag for dette i form av å- stille grunn til
rådighet i forlengelsen av denne veiparsellen. Bnr. 33, som er opphavseiendom for bnr. 62,,

65, J6,81 og 100, og som også er grunneier lenger inn i veitraséen, anses også å være
brLrksberettiget eiendom. Eierne av bnr. 44, 45, 46, 48 og 49 er ikke akseptert som brukere,
har ikke tatt clel i etableringen og har ikke annet historisk grunnlag for å benytte det
eksisterende veianlegget. De må derfor erverve eierskap til veianlegget.

Under hjemmelen i jordskifteloven $ 2 bokstav e inngår det å gi veirett på visse vilkår.

I slike tilfeller fär de nye brukerne/eierne kjøpe seg inn i veifellesskapet ved å betale et
forholdsmessig beløp til de opprinnelige eierne, slik at det kompenserer for de opprinnelige
anleggskostnadene. Det foretas med andre ord et såkalt "innpåkjøp" i veianlegget for de nye
brukerne. I tillegg gis de nye eierne plikt til å bidra til felles vedlikehold i fremtiden.

Jordskifteretten mener at det er grunnlag for å gi veirett og medeierskap i veien til de aktuelle
fem eiendommene mot slik kompensasjon. Etter rettens vurdering vil de som disponerer
veien i dag ikke lide tap om de aktuelle fem partene får tadel i veifellesskapet.

Veistrekningen er ca.25 meter. Basert på erfaringstall og vurderinger som fremgår av
Follums rapport, og med nedskrivning for elde og slitasje, settes aktuell verdi skjønnsmessig
til kr 14 000.

Etter "innpäkjøpet", medregnet det som er beskrevet under punkt 1.5 nedenfor for ylterligere
fire parter, vil det totalt være 14 eiere på strekningen. Hver av dem skal følgelig betale én

fiortendel av verdien til de nåværende eierne, eller én syttidel til hver av dem. Utregnet
innebærer dette at hver av de fem nye brukerne betaler totalt kr I 000, eller kr 200 tilhver av
de fem eierne for denne strekningen. Hver av eieme mottar kr 1 000.

Beregningene forutsetter at de fem anerkjenner hverandre innbyrdes som likeverdige eiere.

1.4 bnr. 2 41 47 bnr
strekninsen fra bnr. l 00 til bnr. 41.

Fagkyndig Jørn-Roar Follum konkluderte i sin rapport av 23.01.2015 med at det er teknisk
gjennomførbart ä bygge vei, i hovedsak på bnr. 33 og bnr. 38, fra bnr. 100 og fram til bnr. 41
uten varig inngrep på bnr. 62 og bnr. 81 . Tiltaket er benevnt alternativ 2 i plan utarbeidet av
Fredrik C. Løvenskiold, og gitt nærmere og avgjørende spesifikasjoner som veialtemativ 3 a
i Follums rapport. Planen forutsetter bruk av tiltakshavernes egne arcaler til vei og
parkeringsplass. Tiltakshaverne, eierne av bnr. 25, 4l , 47 og 63 har 14.09 .2015 inngått avtale
om anlegget, og har der nedfelt enighet om kostnadsdelingen og om visse forhold knyltet til
fremtidig bruk og drift.

Ved starten av veiparsellen, på bnr. 100, må den eksisterende veien legges om - mot vest for
å fä riktig kurvatur i mot veiarealet på bnr. 33 (mellom bnr.62 og bnr. 81 ). Tiltaket
medfører noe sprengningpä bnr. 100. Eierne av bnr. 100 har stilt seg positive til inngrepet.

Veistandarden defineres til enkel bilvei med kjørebanebredde 2,5 meter, og med bæreevne
for alminnelig ferdsel med personbil/varebil. I bakken søkes veien anlag! med ensidig
tverrfall østover, for øwig med nødvendig duk og oppfylling, slik at grøfter så langt mulig
unngås.

I

J
Utksst til vedtak, 27"06.20L6, søk 0600-2072-001 -0: Hollerud i Ringerike



Tiltakshaverne er ansvarlig for å rette opp eventuelle skader som oppstår på naboeiendom

under anlegget, herunder gjenoppføring av mur på bnr. 81 der denne i dag er anlagt inn på

bnr. 38, ivaretakelse av vannledning og gjerder langs traséen m.m.

Jordskifteretten ser ikke avgjørende grunner til hinder for gjennomløring av tiltaket. De

ulempene som eieme av de tilgrensende eiendommene måtte føle ved tiltaket, er en ulempe

som ikke er skapt av jordskiftesaken. Arealet har helt fra etableringen av tomtene vært avsatt

til vei - noe veieierne selv har benyttet seg av, og bruken måtte følgelig påregnes.

1.5 "InnnåkÌøn" for bnr 25 41 47 os 63 nåvei tilhørende bnr 65 8 I oq 1 00

Bruk av veien som etableres under punkt 1 .4, forutsetter bruk av veien som fører fra
parkeringsplassen på bnr. 2l og fram til bnr. 1 00.

Eierne av bnr. 62, 65,I6, 81 og 100 anerkjenner hverandre som eiere av parsellen" I tiilegg
har eierne av bnr.78 reïttil å bruke veien, og har ytt vederlag for dette i form av å stille
grunn til rådighet for veien. Bnr. 33, som er opphavseiendom for bnr" 62, 65,76,87 og 1 00,

og som er gnrnneier lenger inn i veitraséen, anses også å være bruksberettiget eiendom.

Eierne av bnr. 25, 41 , 47 og 63 er ikke akseptert som brukere, har ikke tatt del i etableringen

og har ikke annet historisk grunrtlag for å benytte det eksisterende veianlegget. De må derfor

erverve eierskap til veianlegget.

Som nevnt under punkt 1 .3 foran, omfatter trjemmelen i jordskifteloven $ 2 bokstav e det å gi

veirett til parter som ikke tidligere har hatt veirett. Jordskifteretten legger til grunn at eierne

av veien ikke lir tap om også disse fire partene far kjøpe seg inn i veien.

Økonomisk blir situasjonen for de første ca.25 meterne parallell med det som er beskrevet

under punkt 1 .3 foran, og vurderingene blir de samme. Hver av disse fire skal totalt betale kr
1000, eller k 200 til hver av de fem eierne. Hver av eieme mottar totalt kr 800 fra disse fire.

For de neste ca. 1 00 meterne settes den aktucllc vcrdien til kr 54 000. Her utgjør hver av de

fire nye brukerne én av ni eiere etter innkjøpet. Hver av dem skal følgelig betale én nidel av

verdien til eierne, eller én førtifemdel til hver av de fem. Utregnet gir dette at hver av de fire
nye brukeme for denne strekningen betaler kr 1 200 til hver, eller totalt kr 6 000 til de fem

eierne. Hver av de fem eierne mottar totalt kr 4 800 for denne strekningen fra de fire.

Samlet betaler føIgelighver av de fire nye brukeme kr 7 000 for å bli medeiere i veien, og

hver av de fem eierne mottar k 5 600.

For oversiktens skyld inntas en tabell der beløpene som blir resultatet av "innpäkjøp" i
punktene 1 .3 og 1 .5 framgår samlet:

Eler/alendom Parsell TI2ssl62 Tfi 25sl5s Til2SSn6 Tll 2ss/81 Tll 2s5/10C Sum

Fre233la1 0-25 m kr 200,- kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1000,-

Fra255l4S 0-25 m kr 2O0,- kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1 000,-

Fn25il46 0-25 m kr 200¡ kr 2O0,- kr 200,- kr 200¡ kr 200,- kr 1 000,-

Fra 2551¡18 0-25 m kr 2O0,- kr 200,- kr 2OO,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1000,-

Fra255149 0-25 m kr 200,- kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1 000,-

Fra25Sl25
0-25 m kr 2OO; kr 2O0,- kr 200,- kr 200,- kr 200,-

kr 7 000,-
25-125 m kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr L 200,-

Fra2SSl4t
0-25 m kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 200,- kr 7 000,-
25-125 m kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr I2OO,-

Fra25Sl47
0-25 m kr 200¡ kr 200,- kr 200,- kr 200,- kr 200;

kr 7 000,-
25-725 m kr L 200,- kr 1 200,- kr I20O,- kr 1 200,- kr 1 200,-

Fra 255/63
0-25 m kr 2OO; kr 200,- kr 20O,- kr 2OO¡ kr 200,- kr 7 000,-
25-125 m kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr L2OO,- kr 1 200,-

Sum kr 6 6f10,- kr 6 6(X),- kr6 6ül¡ kr 6 600,- kr 6 600,- Kr 33 000,-

4
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Det bemelkes for øwig aT. det i saken ikke er dokumentert eiler sølct sannsynliggjort at eierne
av bnr. 62., 55, 7 6" El og 100 noen gang har innhentet tillaÍelse eller rettighet fi:a eierne av
bru'. 38 til å anlegge og benytte vei der de har anlagL vei på denne eienclommen" Gjennom
saken sikres disse eiendommene slik rettighet.

1 .6 Moderat utbedrins av vei os oooførìns av bom nå bnr. 2 I
Det vedtas en moderat utbedring av "omkjøringsveien" ved tunet i Hollerudhagen.

For å bedre siktforholdene, gis brukerne av veien anledning til å fieme vegetasjon slik at
lastebiler med normal speilutrustning uten problemer kan ferdes på veien.

Videre foretas utbedring av stigningsforholdet gjennom oppfulling i bunnen av bakken med
inntil 0,5 meter. Det gjøres nødvendige tilpasninger på stikkveiene inn til bnr.21 , 102 og
115, slik at eiendommene ikke blir skadelidende.

Det vedtas oppført bom på bnr.2l, på egnet sted mellom avkjøringen til bnr. 102 og 115 og
avkiøringen til bnr. 32 og 51. Plasseringen avgjøres i samråd med eieren av bnr.2l.

Kostnadene dekkes av alle de aktuelle brukerne med like andeler.

L7 Skiltins av veien

For å begrense uberettiget ferdsel, settes det opp skilt som infonnerer om at det er låst
lromveg, og at denne er privat. Skiltet plasseres pä gnr.255 bnr.27, der veien som omhandles
i bruksordningen tar til.

1 .8 Istandsettins av eksisterende etter anlesset qv de nve veiene

Arbeidet med anlegget av de nye veiparsellene vil kunne medføre slitasje og skade på de
eksisterende veiene som benyttes. Når de nye veiene er bygd, pålegges de ansvarlige å sette
eksisterende veier tilbake i den stand de hadde før atbeidet med de nye veiene startet.
Kostnadene med utbedringene dekkes av de som etter punkt l.l, L2 og 1.4 ovenfor skal
bygge og bekoste nye veier.

2. Bruksordníne
Jordskifteretten foreslär at det etableres vedtekter med andelsfordeling for kostnadene til
veiene og parkeringsplassene, jf. jordskifteloven $ 2 bokstav c.

Utkastet vil bygge på de normalvedtekter som jordskifteretten benytter som grunnlag i slike
saker. Kostnadsfordelingen skal gf enspeile den nytten som partene har ved bruk av veiene og
parkeringsplassene.

1.

1.1

Slutning:
Sams tiltak:
Det etableres felles bilvei for bnr. 32 og 51, päbnr.2l, til dels på bnr. 44, slik det
framgår av rettens merknader ovenfor.
Det etableres felles bilvei for bnr. 44, 45, 46, 48 og 49 på bnr. 38, slik det
framgår av rettens merknader ovenfor.
Det vedtas "innpåkjøp" for bnr. 44,45,46,48 og 49 på vei tilhørende bnr. 62,65,76,
81 og 100, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.
Det etableres felles bilvei for bnr. 25,4I,47 og 63 päbnr. 33 og 38 på strekningen fra
bnr. 100 til bnr. 41, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.
Detvedtas "innpåkjøp" forbnr.25,4I,47 og63pâveitilhørendebnr. 62,65,76,81
og 100, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.

1.2

1.3

1.4

1.5

5
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1.6

1.7

1.8

Det vedtas moderat utbedring av vei og oppføring av bom på bnr. 21, slik det

framgår av rettens merknader ovenfor.
Det settes opp skilt, der veien starter på gnr. 255 bw.2l, med tekst: "Låst bomvei.

Privat."
Når tiltakene som er beskrevet i punkt l.l,1 .2, ogl.4 er giennomført, plikter de

ansvarlige å sette eksisterende veier tilbake i den stand de hadde før arbeidet med de

nye veiene startet, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.

Bruksordning:
Det vedtas bruksordning, med fastsettelse av eierandeler i veiene, slik det framgar

nedenfor.
I
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Interimsstyret for Hollerudhagen veilag

v/lnger Hulbak

Hulbakvegen2S0

3560 Hemsedal

Ringerike kommune

Byggesak

Postboks 123

3502 Hønefoss

06.02.L7

Dokid:
1 701 3999
(17t1 73-4)
Ultalelse til nabomerknad

SaktT lt73-2 - Gnr. ZSS| LL- Uttalelse tll nabomerknad fraAlf Gunnar Navrud.

f eg viser til brev fra Ringerike kommune datert t3.0t. L7 med vedlegg (brev fra Alf Gunnar

Navrud, datert 30.L2.76).

Som vedlegg til dispensasjonssøknaden, futgte utkasttil vedtak fra Nedre Buskerud

f ordskifterett av ?7.06.16 fside 1- 6). Denne dokumentasjonen viser at alle privatrettslige
problemstillinger som Navrud påpeker i sitt brev, er grundig behandlet og ivaretatt av

Jordskifteretten gjennom flere rettsmøter i perioden 20L3 - 20L6,

Fra punkt 1. Sams tiltak (fellest¡ltâk) siteres følgende:

"Retten foreslår ebblering av en rekke fellestiltak med hjemmel i jordskifteloven $ 2 bokstav e.

Etter rettens vurdering vil ingen av partene lide tap ved gjennomføringav vedtakeng jf.

fordskiftelovens $ 3 bokstav a."

Fra f ordskifterettens vedtalç punliÉ 1.4, siteres siste avsnitÈ

"fordskifteretten ser ikke avgjørende grunner til hinder for gjennomføring av tiltaket, De

ulempene som eierne av de tilgrensende eiendommene måtte føle ved tiltaket, er en ulempe som
ikke er skapt av jordskiftesaken. Arealet har helt fra etableringen av tomtene vært avsatt til vei -
noe veieierne selv har benyttet seg av, og bruken måtte følgelig påregnes. "

Videre siteres fra vedtaket punkt 1,5, siste avsnitt:

"Det bemerkes for øvrigatdet i saken ikke er dokumentert eller søkt sannsynliggjort at eierne
avg.nr.62,65, T6, BLogl00noengangharinnhentettillatelseellerrettighetfraeierneavb.nr.
38 til å anlegge og benytte vei der de ha anlagt vei på denne eiendommen. Gjennom saken sikres
disse eiendommene slik rettigheL"

Navrud har erkjent at han i sin tid var pådriver for å få bygget vei fram til egen hytteeiendom
(g.nr.255/62) i1 966/67 (rød linje i kart fra Jordskifteretten) . I arkivene for Ringerike
kommune vil jeg anta at det finnes dokumentasjon på denne byggesaken?



Navrud påpeker at tiltaket vil medføre større naturinngrep. Ved utsjekk av biologisk mangfold
på nettsiden til NIBIO; wwwnibio.no - Kilden til arealinformasjon med kartlag;
naturvernområde, naturtyper, utvalgte naturtyper, nasjonale arter og rødlistearter, finnes ingen
registeringer i dette området.

Utarbeidde tverr- og lengdeprofiler vil dessuten gi informasjon om nødvendig terrenginngrep.

Navrud omtaler "h¡rttevei" til g.nr. 4t,46,47 og48. Faktum er at dette er en skogsti uten noen
form for tilrettelegging for motorisert ferdsel. Stien går i parallell linje med fjorden i en
strekning av ca. 150 meter og i en avstand av 25-30 meter fra strandlinjen. Dessuten passerer
stien inngangspartiet til tre hytteeiendommer, Sþldelingsforretninger angir ikke denne traseen
som korridor "avsatt til vei" for g.nr, 255/3B.lmidlertid ble denne korridoren etablertved dom i
jordskifteretten 11.09.14. Siden denne korridoren går i lang parallell nær fiorden, vil det ved å
bygge vei i denne korridoren, medføre større naturinngrep og større konflikt med strandsonen,
enn ved videreføring av vei i korridor langs grensen til g.nr. 255/62.

Navrud er svært opptatt av at hans fritidseiendom skal kunne nytes uten forstyrrende larm fra
biltrafikk. Det faktum at fire hytteeiere får adgang til å kjøre egen bil, på en snaue 100 meter
lang blindvei, langs hans tomtegrense, kan vanskelig få karakter av "larm fra biltrafiklC'. Navrud
og hans familie kjører bil til egen hytteeiendom [g.nr. 255/62), - skaper de ikke selv larm for sine
hyttenaboer?

Det var tre grunner til at jeg krevde jordskiftesaki20L2:

t. Parkeringsmulighetene på g.nr. 255/27 er, for min eiendom og flere naboeiendommer,
ikke etablert formelt. Dessuten ønsker eieren av g.nr. 255/27 at parkeringen opphører
og at samtlige hytteeiendommer ordner bilvei fram til egen eiendom.

2. Det eksisterer ingen formelle retningslinjer fvedtekter/skiftelig avtale) for vedlikehold
av privat vei og parkeringsplass på Hagens eiendom (g.nr.255 /2L).

3. Sþldelingsforretninger og skjøter beskriver korridor avsatt til vei langs grensen til g.nr.
255/62 i sør og vest. feg (g.nr.47) og mine naboer (g.nr. 25, A1.og63) ønsker å forlenge
veien som allerede er bygget fram til g.nr.255 /62, slik at vi alle fire kan anlegge
avkjøring til egen tomt fra denne veien. På denne måten velger vi å ta i bruk
eksisterende vei og å bygge videre på denne. Det er kun ca. 100 meter felles nyanlegg
som skal til for å løse parkeringsbehovet for fire eiendommer.

Med vennlig hilsen

//
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Leder for interimsstyret



Ringerike Kommune,
P.B. 123, Sentrum,
3502 Hønefoss.

Hollerudhagen veilag,
Interimstyret v/Inger Hulbak,
Hulbakvegen 230,
3560 Hemsedal.

Hemsedal 31.01.2017.

Att. Nilam llyas. Byggesak.

Tilsvar til brev 01.01.17, fra fam. Forsberg. Eier av gnr.255132, Ringerike kommune.
Vedr.: disp. søknad. Nedre Buskerud Jordskifterett i sak: 0600-2012-0010. Hollerud-
hagen veilag, v/interimstyret. Gjeldende rosa veg.

Gjennom flere år tilbake har det vært betydelige utfordringer vedr. biltrafikken og
parkeringsproblemer for dette hytteområdet sør for Hollerudhagen. Etter god planlegging i
jordskifteretten er det nå fremmet fornuftige og helhetelige løsninger til beste for hyttefeltet.
Flere av medlemmene i "nytt veilag" stiller også vederlagsfritt grunn til disposisjon for fremføring av

nye veger til fellesskapet.

Eier av lrovedbølet gnr.255l2I Jan M. Hagen bidrar vederlagsfritt med'grunn til vegen

(fra grensemerke l0 til3) under forutsetning av at parkeringen for eiendommenebnr,32 og 51 flyttes
inn på sin egen grunn.

Eier av gnr. 44, Arild Fossum bidrar vederlagsfritt med en mindre del av sin eiendom ved
grensemerke l0 for at vegen skal kunne legges i en fordypning i terenget for dermed å kunne
etabeleres med minst rnulig terrenginngrep.

Eier av bnr./51 Inger J. Grøstad avgir rett til ferdsel på den delen av veien frem til bnr. 32 som blir
liggende på bnr. 51.

Det er avsatt en korridor til gangsti fra grensemerke 3 og 4, og ned til fiorden. Denne ligger
på"eiendom bnr. 51. Denne gangstien vil bli tilkoblet vegen og vil være berikende for miljøet.

Sluttkomentar:
Denne vegen fra grensemerke l0 til grensernerke 3, vil kunne etabeleres med minimale inngrep og til
en svært rimlig pris. Den vil dekke behovet for trafikk og parkeringsbehovet for fritidseiendommene
bnr.32 og 51, som sammen skal betale for vegen. Den vil også lette fremkommeligheten for
gangstien frem til Tyrifiorden.
Det er viktig med kordinering av alt vegarbeidet for alle aktuelle traseer i hyttefeltet for å holde
kosfirader nede.

Eier av bnr. 51 Inger J. Grøstad orienterer om at hun er i ferd rned åL sende inn søknad til kommunen
om dispensasjnon og byggetilladelse for er.r hytte på 50 kvrn. Hytten søkes plasert
på eiendommen på linje med nabohyttene bnr. 5l og44.

Med denne orienteringen samt faktaopplysninger, har interimstyret fremført merknader og
kommemntarer til brev 01.01.2017 fra fam. Forsberg.

Inger Arild Fossum
styremedlemleder interirnstyret.



Ringelike kommune.

Byggesak

Postboks 123,Sentrum

3502 Hønefoss.

, go, J4 , "q.ø/b ^

Viser til søknad fra Interimstylet for Hollerudhagen Veilag, datert 1 3.I2.1 6, vedr.

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser paragraf 2.1 ogparugraf 5. vedl. bygging av

veiel i hyttefelt på Tyristrand - g.nr.255l33 og 38.

Søknaden omfatter bla. forlengelse av eksistelende vei, som idag endel hos255162 og255l8l,
fi'am til bnr.63, 25, 47 og 4l.

Jeg må på det sterkeste plotestere på dette vei-tiltaket. Denne veitrasé vil, som vist på

vedlagte kart, endre min eiendom fra å ligge i en endevei, til å få vei inn fra nord, fortsette

langs min eiendoms grense i vest og sør, samt med snuplass opp et stykke inntil min
eiendoms grense i øst. Veien follenges videre i syd-østlige retning og inn til eiendommen

zssl4r.

Denne veitrasé ligger innenfor 100m grensen til Tylifiolden, fra stafi ca. 90 m og ender ca. 1 0

m fi'a fiorden. Denne vil også medføre stør:re naturinngrep og sprengning av vesentlige

fiellmasser.

Inger Hulbak, eier av 2551 47, blakte Nedre Buskelud Jordskifterett inn på banen for å få

bilvei fi'am til sin fritidseiendom allerede i201 2. Vi val mange som undlet oss over dette den

gang. Hun hadde kjøpt en eiendom som var uten bilvei, men med gangvei. Jeg går ut fi'a at

selger gjorde henne oppmerksom på dette da hun kjøpte eiendommen. Hulbak må jo også ha

forstått dette ved besiktigelsen av eiendom.men. Eiendommen har en gangavstand på ca. 150m

fra felles parkelingsplass. Saken ble fi'emmet i Nedre Buskerud jordskifterett30.04.201 3.

Litt senere i prosessen meldel eierne av bru'.41, bnr.25 og bnr'.63, seg på for å få vei fram til
sine respektive eiendommer.
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Her følger litt bakgrunnshistolie fra jordskifterett, sak 0600-2012-0010- Hollerud, m/sitater

fra de involverte og egne kommentarel:

Johannes Hagen kjøpel i lg4l eiendommen grtt.255 bru'.33 fi'a gården Hollerud gm.255

bru'.1.

I lg44 kommer det til et makeskifte mellom de samme eiendommene. Resultatet av dette er at

25513s blir etablert med Mar.ie Hollerud (medgift fi'a sin far Ole Hollerud bnr'.1)som eier av

denne.

Marie Hollerud,bru.38, selgel raskt ut fritidseiendommer, fradelt fra sin eiendom. Brm.48' 47,

46 o.s.v. blir etablert. Til slutt fradeles rest - eiendofitmen, som benevnes bnr'.78.

Den verbale besklivelsen av grenser for denne eiendommen er som følget: grensen mot vest

følger en rett linje av 17lm,grenser mot Fleitag (brr.62),Veiseth (bnr.65), Kolsrud (bnr.76)

og Hagen (bnr.33). Mot øst følger grensen vei i en lengde av 180m

MOT ØST FØLGER GREN SEN VEI I EN LENGDE AV 180M. DEttE Er VEiEN SOTN hAT' blitt

brukt av eiendommene utgått fra bnr.38. Mest sannsynlig ble denne veien etablert av Marie

Hollerud (bnr.3g) til bruk-for fritidseiendoÍrmene som hun hadde solgt. Dette er en veitrasé

som er flat og uten hindringer.

Det som er sikkert er at alle de som har vært eiele av bnr.47,48 og 46, tidligere og nåvær'ende

eiere, har benyttet denne veien som sin hyttevei. Den samme adkomst har også vært benyttet

av bnr.41.

Sten,bru.. 41, uttaler at "det ef fene rekreasjonen å gå denne veien".

Hagen bnr.2l og 33 har anvendt denne veien med tlanspoft av blant annet materialer, både

,o.ã t ukto1. og iny.r. tid med ATV. Hvorfor benytter Hagen denne veitlaséen og ikke

"Hagens vei tÍ Tyifiorden"(ref. måleblev bnr.76) viabm.62 og bnr'.81? Ett enkelt sval på det

el at det ikke er mulig med traktor eller ATV m/slep.

Dabnr.62ble solgt ut fra 255133 ble kjøper pälagt gjerdeplikt p.g.a. budskap som gikk i

område. Gjerde ble satt opp ca.195 t-52.Etter den tid har tt'aséen mellom bnr.62 og 8l og 63

kun blitt benyttet av turgåere.

Eiendommene fi.adelt f1a bru'. 38, har aldli benyttet veien som idag ender ibrn.62 og bnr'. 81
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Gru..255 brtr.25 er fradelt fra255ll og har alltid hatt sin adkomst fi'a vest b.l.a.via 255177 og

bnr.50. Til Deles orientering el også gnr,255l4l solgt ut fta255ll og ikke fta255138.

G'¡n.255163 hal alltid benyttet den gamle veien som ender ibm.62 og bru'. 81, som adkomst

til sin eiendom. Eier hal også benyttet bil fi'am til bru'.62 og bnr.81 nåldet har vært

nødvendig.

I2015 søkte eier av bru',63 dispensasjon fra kommuneplanens paragraf 5, sak 1515147, om ä

anlegge vei fram til sin eiendom fra vest mellom bnr. 39 og bru'.23 og videre mellom bru'.40

ogbw.77. Veien ble anlagt på sensommeren 2015. Eierne av bnr.63 og bru'.25 skal etter

sigende ha delt på utgiftene. Stor var vår forundring da vi

i2016, undel etmøte i jordskifteretten, ffu vite at veien vat anlagt uten godkjennelse av

forvaltningen.

I september 2014 kommer jordskifteletten med forslag om vedtak til veiløsning fol bnr'.

25,41,47,48 og 63. Bnr'.48 avstår areal til ny palkeringsplass for nevnte bnr.. Sitat:

"Det anlegges felles parkeringsplass for br:li.25,4I,47,48 og 63. Veien som fra den foreslåtte

parkeringsplassen gâr østfor bru. 78, gruses opp og utbedres i fellesskap til brukbar' "trillevei"

ned mot bnt.25,tilrettelagf fol bruk med rullestol eller tilsvarende. Tiltakshavere vil være

eierne av brrr,.25,41,47 og48, eventuelt også bru'.63. Eiel av bru'.63 gis beglenset lett til
motorisert ferdsel på veien som går'fi'am til brtr.62 og 81 for tlanspott av tyngre gods til
eiendommen" sitat slutt.

Etter min og fleres mening var lettens folslag fornuftig. Trykket på eksisterende

parker.ingsplass ville folsvinne og de respektive ville fa en vesentlig kortere og lettere vei

fram til sine eiendommer.

Eier av bnr.47,Ingel Hulbak, etter folespørsel fla dommer, uttalte, sitat: at lettens folslag om

trillevei ville kunne gjøre situasjonen bedre i noen henseende, sitat slutt. Bnr'. 41 og 63, som

også ønskel bilvei ettet den vestre tlaséen, gav uttrykk for at de ikke ønsket tlillevei etter den

østre traséen.

I b¡ev fra Inger Hulbak av 14.10.2014 til Nedre Buskerud Jordskifterett, skriver hun,

sitat: vi er ikke tjent med å parkele på arealet tilbrn.255148, for så å benytte "trillevei" videre

til våre tomter. Dessuten vil en stol palkeringsplass på dette arealet bli til ULEMPE FOR

N ABOEN E, sitat slutt. Videre i sitt brev så er det kun ett veialtemativ som ønskes og det er

viderefør'ingen av veien som idag ender ibnr.62 og 81. HVA MED ULEMPEN D ETTE VI L
FÅ FOR OSS SOM LI GGER TI L DEN GAMLE VEI EN, nevnes iKKE.
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Så engasjerer I. Hulbak, veiplanleggel Fredrik C. Løvenskiold, til å utarbeide en veiplan.

Alt.1 : veilinjen kan forlenges av eksisterende vei som sluttet v/ innkjørsel til eiendonìmen

2551 62. Denne traséen vil medføre en båndlagt areal på eiendommen255l62. Videre fierning
av trær og sprengning av fiell på samme eiendom. Veilinjen bør ikke ha kjørebredde mindre

enn 3,0 m. Dette vil si at veikloppen vil la'eve en bledde på 3,5-5,0 m, inkl kulveutvidelser.

Dette vill ødelegge min eiendoms parkeling og snuplass, samt rcdusere min eiendoms areal.

Flere store trær må fiernes.

Alt.2: samme trasé, men vei lagt utenfor 255162. For å få en god kurve inn mot trasé mellom

2551 8I og2551 62,må det sprenges fiell som ligger i sør-østre hjørne av eiendommen

2551 1 00. Det må videre sprenges {ell langs pähøyre side for å få tilstlekkelig bredde på

veikroppen. Totalt ca.2l5 fm3., samt felling/fierning av trær. Det anlegges snuplass inn til
venstle mellom grensepkt.46 og 8. Lengden på denne bør være min. 12 ffi, og 4 m bredde.

Veien er planlagt avsluttet nær østle enden av anneks på eiendom 255147. Total veilengde el

beregnet til 108 m, regnet fra grensepkt. 30. 3. Det er tatt utg. pkt. i parkeringsplass fol biler'

på 4 eiendommer; 255163,255125,255,47 og255l4l. Parkeringsplass for eiendom 255163 måt

sprenges ut i {e11.

Vei alternativ i østre trasé el ikke nevnt i Løvenskiolds plan.

Jeg forstår dette dit hen at I. Hulbak ikke ønsker bilvei langs sin eiendom 2551 47.

Belastningen med bilvei langs eiendomsgrenser', det får andle ta, ikke I. Hulbak.

1 Ll2.2Ol4 engasjerer Nedre Buskerud Jordskifterett sin fagkyndige for veier, landskonsulent

Jørn-Roar Follum, inn i saken. Det ble holdt befaring på traséene samme dag.

Rekvirent Inger Hulbak hadde ikke anledning til ämøte til denne befaringen og skliver til
dommer. Gudbrand Str'ømmen: jeg har tillit til at du presenterer for Follum; den fi'amlagte

veiplanen som er utarbeidet av Fredrik C. Løvenskiold. Og infotmerer han om ØN SKE N E OG

TI LPASSNI N GE N E FRA OSS FI RE H YTTE EI ERE, som vil ha nytte av å få bilvei fram til
egne tomter.

Vuldering av veitraséer v/J-R Follum datert 23.01 .201 5.

Follum skliver at hans vurderinger byggel på befalingen og Freddk C. Løvenskiolds rapport.
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Vei alt. 3a:( baseres på Løvenskiolds alt.2). Det el dette alternativet som er ønsket av de fire

hytteeierne bnr.25 ,41 ,47 , og 63 . Follum mener at ettersom hytteeierne kun har ønske om

framkommelighet med personbiler sommerstid trengs det ikke bredere vei enn 2,5m. Han

nevner at fol denne veien kan det benyttes ensidig tverrfall mot øst. Det vil si at all

overvannshåndtering fi'a gammel vei og ny vei vil renne inn på eiendommen255l62(min

eiendom). Han nevner også at det vil væle svært utfordrende under bygging av û'aséen ikke å

komme i konflikt med gjerde langs bnr.62 samt at man må flytte mur og ev. platting(tenasse)

på bnr.81.

Nå benytter jordskifteletten seg av at Follum også ser på den østre trasé , som nå nevnes som

alt.3b

Follum skriver: vegalternativet omtales i første rekke som trillevei.

Videre skriver han at denne veitraséen vil også kunne være egnet for bygging av vei for

pelsonbiltrafikk.

Veitlaséen går'i relativt enkelt teknisk ten'eng. Om veitraseen skal benyttes som bilvei, vil det

medføre sprengning på enkelte plasser, for å oppnå tilstrekkelig framkommelighet og

bæreevne. Den tidligele nevnte p-plass sør for grensemerke 83, vil det da ikke være behov

for.

En trillevei kan anlegges uten sprengning.

For å anlegge den event. nye parkelingsplassen legges det til grunn at det ikke bør vær'e behov

for sprengning, men kun påfylling av egnet masse.

Nedre Buskelud Joldskiftelett nedsetter et intelimstyre som pålegges å innhente bindende

tilbud fra minst to tilbydere. Før retten kan fatte endelig vedtak om bygging av vei, må

kostnadene vær'e kjent.

Retten viser til at lekvirenten Hulbak og Nordbø(bnr.25) har hatt forhåndskonferanse med

representant for Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune og fått visse signaler om

saksgangen.

Intelimstyret legger så fram tilbud fta2 enîepteîører) Turhus Maskin, Gol og Tranby

Anlegg, Vikersund.

Under rettsmøtel 5.12.2016, r'edegjør Tranby Anlegg for sitt anbud. Det blir befaring, med

representanten fol Tranby, etter rettsmøte. Hvor mye fiell som måtte sprenges bort på bru'.100,

blir det ikke helt klarhet i.
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Jeg forklarte at en del bygningsmasse på min eiendom(bru'.62) stär på pillarer og at det er

uklart hvor stabil glunnen er'. Jeg fikk til svar, at hvis det ble ødeleggelser på min eiendom

under sprengning, måtte jeg ta det på min egen forsikling.

Entreprenør'en forklarte at om de som sprenger holder seg innenfor de lystelsene som er

godkjent av myndighetene, så kan ikke de holdes ansvarlig for event. ødeleggelser på

eiendommer'. Hvem passer på at dette overholdes? Det fìnnes rystelsesmålere, men hvem

skal overvåke disse?

Under.befalingen ba jeg Tranby Anlegg i tillegg til hans anbud på tlilleveien å komme med et

tilbud på bilvei ettel alt.3b

15.12.2016 sendes søknad om bla. veibygging av alt.3amed dispensasjon fra

kommuneplanens bestemmelser.

SLUTNI NG: Min familie og jeg motsettel oss kravet fi'a lekvirentene som ønsker å bygge vei

rUNdt Vår fritidSEiENdOM. VI AN SER DETTE AT V, AR EI ENDOM BLI R EN

SALDERI NGSPOST i veiprosj ektet.

Jeg støtter meg på takstmann Tor Gunnar Sand og hans vurderingi2013, videre på MNTF

takstmann Einar Hulum i 2016, samt DNB's eiendomsmegler Cato Fegri i 2016. De uttaler

seg om verdiforringelsen en slik vei vil få for min eiendom, men den er vanskelig å fastsette i
klòner., når en ikke vet io/ohvaeiendommer i dette området har økt siden takst av våLr eiendom

i2OO4. EN TING SOM DE ALLE ER ENI G OM ER AT DET BLI R EN VESENTLIG

BRUKERFORI NGEL SE P,A. EI ENDOMMEN.

BRUKERFORI NGELSE anser jeg som det vesentligste og ikke selve verdifomingelsen i
kloner.

En fritidseiendom skal nytes uten forstymende larm fi'a biltrafikk.

Den fr.edfulle stillheten som vi alltid hal hatt ønsker vi fortsatt å beholde og setter vår lit til at

l.y'riljø- og arealforvaltning både administrativt og politisk håndhever kommuneplanens

par.ágraf 5 etter dens ordlyd; i områdel avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, el det i

.tt rott" på 100 m fra vassdrag, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand,

forbudt å iverksette nye bygg- og anleggstiltak.

Ber om at veisaken behandles både administrativt og politisk.
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Forvaltningens vedtak vil skape presedens

Til slutt vil jeg sitete Nedre Buskerud Jordskifterett's uttalelser i brev av 04.11.2016:

DERSOM FORVALTNINGSMYNDIGHETENE I KKE SKULLE GI TILLATELSE, VI L
JORDSKI FTERETTEN I KKE KUNNE FATTE VEDTAK OM GJENNOM FØRI NG.
GRUNNLAGET FOR ANKE PÄ. VEDTAK OM VEIBYGGI NG VI L DA FALLE BORT.

I det min familie og jeg håper at vi også i fiamtiden kan nyte vår fritidsidyll, tegner jeg

med vennlig hilsen

Alf GunnarNavrud. Eierav gnr.25 bm.62.

Adr. Vikersundveien I 38, 3533 Tyristrand.

Vedlegg.

Oversiktskart for hytteområdet :

Rød:eksisterende vei. Kun fra pkt. l- 20.

Orange: alt. 3b

Blå: alt.3a

Gul: ny vei fi'am 1i1255163.
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Asta Johanne og Øystein Forsberg
Vestbyvein 37 b
0976 Oslo
Eier av g.nr.255132

Oslo, 01.01 .2017

Ringerike kommune
Byggesak
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Kommentarer til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens $2.1 og $5
Nedre Buskerud Jordskifterett sak 0600-201 2-0010-Hollerud

Vi viser til lnterimstyret for Hollerudhagen Veilags søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens $ 2,1 og $ 5 der kart datert 27.06.16 skal være vedlagt.
Vi formen brukes her fordi kommentarene er forfattet av meg og min kone i

fellesskap.

Vi har forståelse for at enkelte hytteeiere i LNF-områder ønsker bilvei fram til hyttene
sine.
Og det er klart at en eventuell utbygging må gjøres så skånsomt som mulig.
Som oftest må selvfølgelig loven også følges bokstavelig og utbygging forbys.

Den rosa linjen på kartet som er vedlagt interimsyrets søknad om dispensasjon skal
indikere tilkomst til 9.nr.255132 og til den ubebygde eiendommen 9.nr.255/51.
Denne vei stubben, i et bratt terreng mot Tyrifjorden, vil i sin helhet ligge i LNF-
området og eventuelt bli godt synlig fra fjorden.

Vi trenger ikke denne vei stubben ned til hytta vår og vi synes inngrepet i naturen er
unødvendig. Derfor ønsker vi ikke at det gis dispensasjon til at den kan bygges

Vi har under hele saksgangen ijordskifteretten hevdet at for oss står ikke kostnadene
ved å anlegge denne veien iforhold til den eventuelle nytte vi oppnår.
Vi synes det ville være rarl à pålegge oss å bygge en vei som vi ikke ønsker i et
område hvor det egentlig er bygge forbud.

Vi håper på forståelse og at dispensasjon ikke blir innvilget for denne veistubben

Med vennlig hilsen

{or"n
tein Forsberg

t\
1r)

l-
c{
O);o

l¿ ;l
!ññlJr r

E

6d

õq

õo

I

ohan F



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2174-1   Arkiv: Q14  

 

 

Hovedplan vei  
 

Forslag til vedtak: 

1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering. 

2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i 

framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet. 

3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov. 

4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år. 

5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Samlet lengde av kommunal vei, inklusiv gang/sykkelvei, i Ringerike er på 254 km. Av dette er 

227 km kjøreveg, herav 170 km med faste dekker, 57 km er grusveger. 

 

Det kommunale veinettet har blitt til over tid med opprinnelse i smale kjerreveier beregnet for 

fortidens belastninger, kjøretøybredder og hastigheter. 

Modernisering av veiene gjennom årene har skjedd i bredden og med kun marginale 

avrettingslag for å kunne legge faste dekker. Forsterkning av bærelaget under asfalten for å 

oppnå bæreevne har ikke blitt prioritert. 

 

Over en årrekke har det i årsrapportene blitt vist til at drifts- og vedlikeholdsutgiftene for 

kommunale veier i Ringerike ligger langt under gjennomsnittet i landets kommuner. I perioden 

2006-2016 er nivået 61,1 % i forhold til Kostragruppe 13.  

 

Det er også slik at det historisk ikke er skilt nøye på kostnader på kommunal vei og tjenester 

overfor andre formål. For eksempel er brøyting av skoleområder, bofellesskap, 

administrasjonsbygg og andre offentlige arealer ikke loggført og belastet formålsbyggene. 

Registreringen er nå forbedret og kvaliteten i tallgrunnlaget styrkes i framtiden. 

 



- 

 
 

Kommunens utfordring er at den er geografisk stor, med til dels spredt bosetting og dermed 

mange meter vei som skal driftes og vedlikeholdes. 

 

For å få oversikt over tilstanden, er det utarbeidet en statusrapport. «Hovedplan Vei» er en 

kommunalteknisk fagplan med fokus på det eksisterende veinettet.  

 

Hovedplanen er ikke noen utviklingsplan. Plan- og reguleringsmessige utfordringer er ikke 

omhandlet her. Rapporten inkluderer heller ikke ressursbehov, kostnader eller beskrivelser av 

andre utfordringer knyttet til utvidelser av det kommunale vegnettet, fremtidig 

befolkningsvekst og etablering av nye boligfelt, endret vegstandard, endret miljøprofil eller 

trafikksikkerhet. 

 

Hovedplan Vei har altså som mål å vise behovet for årlige drifts- og vedlikeholdsmidler. Der 

forfallet er så stort at total rehabilitering må til, er investeringsmidler til å fjerne oppstått forfall 

tatt inn i rapporten. 

 

Beskrivelse av saken 

Rapporten «Hovedplan vei» viser følgende årlige behov; 

 

For å drifte og vedlikeholde vegnettet slik at det ikke forfaller ytterligere er behov for kr. 12,3 

mill i årlige driftsmidler og kr. 8,6 mill i årlige vedlikeholdsmidler (vesentlig fornyelse av 

eksisterende vegdekker), tilsammen 20,9 mill eller kr. 82 380 pr kilometer vei.  

 

Rapporten beskriver et akkumulert forfall på kr. 129,6 mill. Det er finansiert og igangsatt 

utbedring på deler av dette behovet (bruer/veglys), slik at gjenværende behov er i størrelsen kr. 

98 mill. For å innhente forfallet over hhv. 8, 12 og 16 år er behovet for styrket vedlikehold  

kr. 12,5 mill, 8,2 mill og 6,15 mill. Alternativene med driftsmidler i tabellform; 

 

Fjerne etterslep på vedlikehold over 8-årsperiode 

Aktivitet Årlig Pr. km 



- 

kostnad 

Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier 12 300 000 54 200 

Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)   8 600 000 37 900 

Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard) 12 500 000 55 100 

Driftsbehov årlig i perioden 33 400 000 147 200 

 

Fjerne etterslep på vedlikehold over 12 årsperiode 

Aktivitet Årlig 

kostnad 

Pr. km 

Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier 12 300 000 54 200 

Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)   8 600 000 37 900 

Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard)   8 200 000 36 100 

Driftsbehov årlig i perioden 29 100 000 128 200 

 

Fjerne etterslep på vedlikehold over 16 årsperiode 

Aktivitet Årlig kostnad Pr. km 

Drift av veier, fortau og gang/sykkelveier 12 300 000 54 200 

Vedlikehold for å opprettholde nåværende standard (slitasje)   8 600 000 37 900 

Etterslep på vedlikehold (gjenopprette opprinnelig standard)   6 150 000 27 100 

Driftsbehov årlig i perioden 27 050 000 119 200 

 

Driftsbehovet er fordelt på antall kilometer kjøreveg, 227 kilometer. 

 

For å skifte ut og rehabilitere vegobjekter på grunn av elde og mangelfull funksjon beskrives 

behov for årlig kr. 8,4 mill. Disse tiltakene innebærer som regel økt kvalitet/standard og kan 

finansieres over investeringsmidler. Avskrivning og renter på lånekapital kommer da i tillegg til 

driftskostnadene. 

 

Alt dette er altså kostnader for å opprettholde den standard det kommunale vegnettet er bygget 

for i dag. Alt som følger av endrede krav vil komme i tillegg. 

 

Det kommunale veinettet med dekker og overbygning, overvannssystem, sideareal og 

veielementer har som rapporten viser vært under forfall i mange. Tilstrekkelig bæreevne 

mangler i store deler av veinettet og dette begrenser bla næringslivets transportøkonomi da de 

må transportere med redusert last. 

 

Manglende bæreevne påvirker også veiholders vedlikeholdsutgifter da veiene må repareres 

oftere. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at kommunen står overfor betydelige utfordringer på denne sektoren. I tillegg 

til det etterslepet som har oppstått over tid, ser vi en utvikling hvor stadig tyngre og lengre 

kjøretøy tillates på det sentrale vegnettet. Dette medfører press fra næringslivet for at også 

kommunale veier åpnes for slik trafikk. Kollektivtrafikken får stadig lengre kjøretøy og 

framkommeligheten på småveiene blir en utfordring. Bruer må opprustes til tyngre akseltrykk. 

 



- 

Bygge- og anleggsvirksomhet med mye massetransport er kanskje den største belastningen for 

veinettet, og denne aktiviteten er stor og forventes å øke i framtida. Forventet befolkningsvekst 

vil også medføre nye utbyggingsområder med veinett kommunen må overta til drift- og 

vedlikehold i framtiden. 

 

Trafikksikkerhet for gående og syklende og trygge skoleveier er viktig og vil kreve store 

uttellinger for å oppnå tilfredsstillende nivå. 

 

Ringerike kommune har de siste par årene økt sin satsning for å rette opp forfall, både gjennom 

investeringsprogram for opprustning av bruer og generelt på prioriterte vegstrekninger. 

 

KOSTRA-tall viser at Ringerike kommune i gjennomsnitt i perioden 2006-2016 har brukt 

brutto kr. 96 400 pr km veg. For å opprettholde standarden og hente inn akkumulert forfall 

over 16 år kreves årlig kr. 119 200.- pr km eller totalt ca kr. 5,2 mill i økte driftsrammer i 

forhold til gjennomsnitt siste 10-årsperioden.  

Skal forfallet hentes raskere, øker behovet – på 12 år kreves årlig kr. 128 200 pr km eller totalt 

ca kr. 7,2 mill, på 8 år kreves årlig kr. 147 200.- eller totalt ca kr. 11,5 mill. 

  

Oppgradering til høyere standard på bæreevne, trafikksikkerhet og framkommelighet for alle 

vil kreve langt høyere uttellinger og andre finansieringskilder som infrastrukturkrav til private 

utbyggere i reguleringsplanene og eventuelt brukerbetaling. Statusrapporten viser at dersom 

veinettet skulle bygges opp etter dagens standardkrav, vil dette ha en kostnad på 1,2 mrd 

kroner. Deler av dette behovet vil komme til syne i «Ringerikspakka» og i områdeplan for 

Hønefoss. 

 

Administrasjonen som skal arbeide med drift-, vedlikehold og opprustning har behov for stabile 

rammer for å arbeide langsiktig med å bygge opp under de prioriterte samfunnsbehovene. 

Planmessig og forebyggende vedlikehold vil alltid være rimeligere enn full gjenoppbygging i 

form av akutte tiltak som tvinger seg fram, og rådmannen anbefaler derfor å styrke sektoren 

for å redusere de totale kostnadene på lang sikt. 

 

Hovedplan vei gir status og grunnlag for valg av ambisjonsnivå for sektoren for det neste 10-

året. Rådmannen velger primært et forsiktig ambisjonsnivå i lys av kommunens investerings-

nivå på mange sektorer og foreslår å legge opp til å innhente forfallet over 16 år. Dette 

ambisjonsnivået vil innebære at akkumulert forfall vil øke noe de første årene for så å bygges 

ned gjennom perioden. 

 

 

Vedlegg 

Hovedplan veg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Jan I. Skillebekk 
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Forord/ formål

Rapporten ’Hovedplan veg (2017 - 2024) Ringerike kommune, Teknisk forvaltning’ er utarbeidet
av Veiteknisk Institutt med assistanse fra Vei - , park - og idrettsforvaltningen i Ringerike
kommune i perioden mai - oktober 2016.

Formålet med hovedplanen er å dokumentere og presentere det samlede drifts – , vedlikeholds - og
fornyelsesbehovet på det eksisterende kommunale vegnettet i Ringerike kommune. Vei - , park - og
idrettsforvaltningen ønsker å gjøre vegnettet og dets behov forutsigbart overfor både vegforvalter
og bevilgende myndighet. Hovedplan veg er et overordnet styringsverktøy for forvaltningen av
det eksisterende kommunale vegnettet i Ringerike.

Rapporten presenterer behovet for årlige drifts - og vedlikeholdsmidler for at vegstandarden skal
opprettholdes over tid. Drifts - og vedlikeholdsbehovet er beregnet ut fra mengdene av ulike
vegobjekter som forefinnes, samt en vurdering av årlig behov til dr ift og vedlikehold ut fra
erfaringer, kjøpekraften i tidligere tildelte vegbudsjetter og vegnettets tilstand.

Eksisterende vegobjekter må over tid erstattes og fornyes med nye objekter for å unngå et forfall
på vegnettet. Behovet for å erstatte og fornye vegobjektene er beregnet ut fra estimerte levetider
for de ulike vegobjektene.

Samlet beregnet drifts - , vedlikeholds - og fornyelsesbehovet er sammenstilt og sammenliknet med
tidligere tildelte budsjettrammer til det kommunale vegnettet.

I tillegg er forf allet registrert pr medio 2016, samlet omfang av vegobjekter med for dårlig
tilstand, samt kostnadsberegnet. Rapporten skisserer alternative handlingsplaner 8 år frem i tid, ut
fra faglige prioriteringer og tilhørende økonomiske behov for å fjerne dette fo rfallet.
Handlingsprogrammet inkluderer også behovet for nødvendige årlige ordinære fremtidige
bevilgninger for å unngå økt forfall i perioden 2017 - 2024.

Rapportens beregningsgrunnlag er angitt i rapportens Vedlegg 2 - 6 for å underbygge og
dokumentere de behov som fremsettes i rapporten. Vedlegg 1 beskriver noen utvalgte vegfaglige
begrep.

Store deler av det kommunale vegnettet har en mangelfull oppbygging og bæreevne. Vegnettet
administreres ut fra lokal vegliste med angivelse av vegens bruksklasse (till att aksellast, tillatt
totalvekt, eventuell aksellastrestriksjoner i teleløsningsperioden eller tillatt vinteraksellast). Det
eksisterende kommunale vegnettet er imidlertid ikke bygd for å stå imot disse belastningene.
Vegnettet blir likevel i perioder ove rbelastet primært grunnet uttransportering av tømmer, og
kommunens ønske om i størst mulig grad å tilfredsstille næringens behov. De nasjonale
vegmyndighetene har nylig innført økte tillatte totalvekter og aksellaster på riks - og
fylkesvegnettet. Dermed fr emstår det kommunale vegnettet ytterligere som en flaskehals.
Kapittel 9 er utformet for å dokumentere skadevirkningen av tunge aksellaster samt fastsettelse
av tillatt aksellast på det kommunale vegnettet.



Vei - , park - og idrettsforvaltningen tillegges de t operative ansvaret for gjennomføring og
rulleringen av Hovedplan veg i perioden 2017 - 2024. Det anbefales at hovedplanens rulleres hvert
4. år.

Ringerike kommune

31. oktober 2016



 Konklusjon og oppsummering

‘Hovedplan veg’ danner grunnlaget for samt støtter opp under de vegfaglige utfordringer og
grunnlaget for fremtidige politiske beslutningene på vegsektoren i kommunen for perioden
2017 - 2024.

Dokumentet er i første rekke en kommunalteknisk fagplan, med fokus på det eksis terende
vegnettet (pr medio 2016). Hovedplanen er ikke noen utviklingsplan for det kommunale vegnettet
da planen fokuserer på det eksisterende vegnettet og dets behov. Plan - og reguleringsmessige
utfordringer er ikke omhandlet her. Rapporten inkluderer ikk e ressursbehov, kostnader eller
beskrivelser av andre utfordringer knyttet til utvidelser av det kommunale vegnettet, fremtidig
befolkningsvekst og etablering av nye boligfelt, endret vegstandard, endret miljøprofil eller
trafikksikkerhet. Slike budsjettbe hov vil påløpe i tillegg til de fremsatte behovene i denne
rapporten.

Grunnlaget for rapporten er en oversikt over det kommunale vegnettet som Vei - , park - og
idrettsforvaltningen gjennomførte i et selvstendig forprosjekt med kartlegging og registrering a v
det kommunale vegnettet inn i den nasjonale vegdatabanken (NVDB) i 2015. Vegnettet ble
fotografert av Veiteknisk Institutt i mai 2015. Veiteknisk Institutt har registrert mengder,
beliggenhet, type og tilstand på vegdekker, fortau og kantstein samt lagt dette inn i NVDB.
Øvrige vegobjekter som skilt, lysstolper, rekkverk, murer, fartsdempere, leskur, gangfelt ble
registrert og lagt inn i NVDB av Triona AS i 2015. En har selvsagt bygd på dette grunnlaget ved
utarbeidelsen av denne hovedplanen.

Mål og stra tegier for det kommunale vegnettet gir føringer gjennom eksisterende planer som er
vedtatt i kommunen, samt lover og retningslinjer innen fagområdet. I tillegg er det kvalitetsnivået
som kommunens administrasjon ønsker levert ute på vegnettet bestemmende f or behovet for
ressurser. Ethvert kvalitetsnivå har i prinsippet sitt eget kostnadsnivå. Kostnadene til for
eksempel gjennomføringen av brøyte - og strøinnsatsen vinterstid vil jo være avhengig av ved
hvilken snødybde brøyting igangsettes og tidspunktet for når vegen skal være ferdig
gjennombrøytet, samt hvilken strøinnsats som skal leveres vegbruker.

Det kommunale vegnettet i Ringerike kommune har et dokumentert behov for 12,3 mill i årlige
driftsmidler; 8,6 mill kr i årlige vedlikeholdsmidler (inkludert fornyelsen av eksisterende
vegdekker) og 8,4 mill kr i årlig fornyelsesbehov av eksisterende vegobjekter for å unngå forfall
over tid. En har der anvendt realistiske og nøkterne levetider for ulike vegobjekter.

Disse behov er knyttet til eksisterende kom munalt vegnett pr medio 2016. Driftsbehovet
inkluderer behovet for ytterligere ett årsverk til forvaltningen av vegnettet i tillegg til de 3
årsverkene som forefinnes pr august 2016. Dette beregnede samlede behov på 29,3 mill kr årlig
er nødvendige for å k unne opprettholde en akseptabelt vegstandard over tid.

Dersom en også legger til grunn et behov for en utskifting og fornyelse av eksisterende
vegoverbygning over 100 år, så vil dette med dagens priser kreve 1,2 mrd kr samlet, eller



ytterligere 12,2 mil l kr årlig i økte investeringsmidler. Dette vil kreve at en over tid fornyer 2,3
km kjøreveg årlig for å oppfylle et behov om 100 års levetid. Dette viser hvilke betydelige
ressurser og tidligere investeringer som er gjort i det kommunale vegnettet.

Den enkelte kommune må selv fastsette sin egen lokale vegstandard, ta ansvar for dette samt
bevilge midler til det eksisterende vegnettet over kommunens ordinære frie inntekter. Det finnes
ingen andre inntektskilder eller overføringer til det kommunale vegnett et, i motsetning til for
eksempel vann - og avløp, renovasjon eller kontingent i barnehagen. Prioriteringer av det
kommunale vegnettet vil og må derfor alltid skje i konkurranse med øvrige kommunale tjenester.
Hovedplanen er utformet for å dokumentere vegne ttets behov og tilstand for på den måten å gjøre
vegnettets behov forutsigbart overfor kommunens administrasjon og politiske ledelse.

Det er viktig at bevilgningene til eksisterende vegnett tildeles årlig over tid uten for store
variasjoner. Dette gjelder især fornyelsesbehovet for utskifting og erstatning av fysiske objekter
ved utgått levetid/ funksjonsnivå.

Samtidig er det viktig at det ordinære driftsnivået opprettholdes. Eksempelvis, dersom vann ikke
ledes bort fra vegen og vegkroppen vil vegens bæ reevne bli redusert, noe som igjen vil redusere
levetiden på eksisterende vegdekker. Konsekvensen vil være at tidligere investert vegkapital går
tapt, og vegdekker må fornyes tidligere og hyppigere enn om vegnettet var tilgodesett med
optimale økonomiske r ammer. Vedlikeholdsbehovet øker.

Det ordinære årlige drifts - og vedlikeholdsbehov inkludert forvaltningen av vegnettet (20,9 mill
kr pr. år) er relatert til det eksisterende kommunale vegnettet pr medio 2016; og forutsetter et
vegnett uten forfall. Dette behovet inkluderer ikke vedtatte eller fremtidig behov for utbygging og
utvidelse av vegnettet, fjerning av forfallet eller en eventuell endret miljøprofil knyttet til
vegnettet.

I tillegg til det samlede ordinære årlige behov på 29,3 mill kr påløper eks tra kostnader for å fjerne
og utbedre eksisterende forfall. Forfallet pr medio 2016 er betydelig. Hovedårsaken til dette er at
store deler av eksisterende vegnett er blitt etablert over tid, uten noen reell dimensjonering av
vegoverbygningen eller bruk av importerte kvalitetsmasser i vegkroppen. En anvendte stort sett
de lokale stedlige massene i veglinjen etter beste evne.

Vegforvalter legger til grunn at nærmere 85 % av eksisterende vegnett ble etablert og bygd opp
på denne måten. Det samlede forfallet er på dette grunnlaget estimert til 1,172 mrd kr; eller 4,612
mill kr pr km veg.

Ser en bort fra forfallet knyttet til underdimensjonert vegnett er det øvrige forfallet knyttet til
vegobjekter på og langs vegnettet registrert og estimert til 129,6 mill k r. Dette representerer
tilsvarende ca. 510.800 kr pr km veg. Eksempelvis er ca. 2100 av 4700 armaturer vedrørende
veglys på det kommunale vegnettet kvikksølvholdige. Nærmere 200 tennskap må anskaffes for å
kunne måle det faktiske strømforbruket i hht ny fo rskrift med virkning fra 2019. Forfallet på faste
dekker er registrert på 135,5 km av samlet 194,5 km vei med asfaltdekker. Nærmere 70 % av
samlet kjøreveg har faste vegdekker med uakseptabel tilstand. Hele 80 % av grusvegene har en
utilstrekkelig dekketil stand. Samlet forfall på vegdekkene på kjørevegene er betydelig og
beregnet til 72 mill kr.



Alle 37 kommunale bruer har vært gjenstand for hovedinspeksjon, slik at den overordnede
tilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon utført på 8 utvalgte bru er, og
rehabiliterings - kostnadene for disse bruene er estimert. Disse behov er inkludert det samlede
estimerte forfallet.

Forfallet inkluderer også behov for flere nye sluk og stikkrenner på lokale problempunkter på
vegnettet. Det vises til vedlegg 6.

Resultatet er at en i dag har et vegnett der lokale veier er underdimensjonert i forhold til
gjeldende vegliste og den faktiske bruken av vegnettet. Samtidig har tillatt totalvekter og tillatte
aksellaster økt på det øvrige offentlige vegnettet. Det kommun ale vegnettet fremstår derfor lokalt
som en ytterligere flaskehals og skognæringen fremsetter naturligvis krav om tilsvarende økte
laster på det kommunale vegnettet. Dette er nærmere omtalt i kapittel 9.
I tillegg brøyter kommunen noen utvalgte private veg er vinterstid av ulik lengde. Dette omfanget
og tilhørende kostnader er ikke kartlagt, men er estimert til ca. kr. 90.000 pr år. Midlene tas fra
det tildelte ordinære driftsbudsjettet.

Kommunen drifter også veglys på utvalgte punkter på veger utenom eget kommunalt vegnett.
Dette er i hovedsak veglys i tilknytning til utvalgte overganger og bussholdeplasser på riks - og
fylkesvegnettet. Dette gjøres av hensyn til trafikksikkerheten samt fordi både fylkeskommunen
og Statens vegvesen nekter å betale for nevnte lyspunkt. Kommunen mottar ingen refundering av
disse kostnadene. Driftskostnadene for nevnte lyspunkt og antall lyspunkt er ikke kartlagt.
Midlene tas fra det ordinære tildelte kommunale driftsbudsjettet.

Fornyelsesbehovet for å unngå vekst i forfallet omfatter ikke trafikksikkerhetstiltak,
standardheving, endret kollektivtilbud eller fremtidig utbygginger av det kommunale vegnettet.
Utbedring av kjente ulykkespunkter, utbedring av kurver, breddeutvidelse av parseller og bruer,
behovet for sikring eller varsling av overganger, etablering av nye fortau eller gang - og
sykkelveger vil kreve midler utover det som presenteres i denne hovedplanen.

Vegforvalter vil dokumentere samt rapportere tilbake til bevilgende myndighet resultatene av de
årlige tildelte budsjetter i planperioden, samt oppdatere behovene i hovedplanen i fht politiske
prioriteringer og gjennomførte tiltak på vegnettet. Planen vil aktivt bli brukt av vegforvalter i
løpende styring av tiltak på vegnettet, herunder ved inngåelse og oppfølging av drift - og
vedlikeholdskontrakter. Planen skal gi grunnlag for årlige innspill til budsjett/økonomiplan.
Mindre justeringer som tidshorisont, tiltaksnivå og tiltaksvalg behandles gjennom den årlige
behandlingen av budsjettinnspill.

Vi anbefaler at utval gte deler av forfallet registrert pr medio 2016 som har størst negativ effekt på
trafikksikkerheten og fremkommeligheten gis prioritet. Det vises til handlingsprogrammet i
kapittel 8.

Oppsummering av beregnet behov (alle belø p er i 2016 - kroner, eks mva):

For å opprettholde vegstandarden over tid er det behov for å øke de økonomiske



rammene til drift, vedlikehold og investering av det eksisterende kommunale
vegnettet i Ringerike. Denne rapporten dokumenterer følgende årlige be hov for
perioden 2017 - 2024:

Overnevnte ordinære samlede behov (drift, vedlikehold og fornyelse grunnet elde og
bruk) tilsvarer 29,3 mill kr årlig. Dette inkluderer kostnadene for utøvelse av
vegforvalter - rollen. Fordelt på i alt 253,7 km veger og gang - og sykkelveger tilsvarer
dette en årlig kostnad lik kr 115,490 pr km veg pr år, lik 116 kr/lm veg pr år.

Forvaltningen av vegnettet representerer 3 årsverk pr august 2016. Behovet er
ytterligere ett årsverk. Dette er inkludert i det fremsatte årlige drifts behovet.
Forvaltning må styrkes skal en makte å beskrive, kontrahere og følge opp på
forsvarlig vis både drifting og vedlikeholdet av eksisterende vegnett, samt få
gjennomført fremtidige investeringstiltak på det kommunale vegnettet.

Årlig ordinært drifts behov er beregnet til 12,3 mill kr årlig. Vinterdriften og drift av
veglys representerer hhv 6,1 og 2,1 mill kr årlig, dvs 67 % av samlet årlig beregnet
driftsbehov.

Årlig ordinært vedlikeholdsbehov er beregnet til 8,6 mill kr årlig. Dette inkluderer
bl.a . vedlikeholdet og fornyelsen av asfaltdekker og grusdekker, beregnet til 7,755
mill kr årlig. Fornyelsen av asfaltdekkene pr 20. år for å sikre en akseptabel
dekkekvalitet krever 5,865 mill kr årlig. Det er over tid estimert et årlig behov for
fornyelse a v 9,275 km veg med fast dekke.

Det ordinære drifts - og vedlikeholdsbehovet er beregnet til 20,9 mill kr årlig som
representerer 82,380 kr pr km veg pr år, eller 82 kr pr lm veg pr år. Dette forutsetter
et vegnett uten forfall.

Årlig ordinært fornyelsesb ehov av eksisterende vegobjekter pga elde og bruk er
beregnet til 8,4 mill kr årlig. Dette fornyelsesbehov er i sin helhet knyttet til
eksisterende vegnett og dets vegobjekter. Behovet inkluderer ingen utvidelser eller
endret nivå på vegstandard, forsterkn ingsbehov, miljøsatsing eller kollektivtilbud.
Dette fornyelsesbehovet omfatter heller ikke trafikksikkerhetstiltak.

Samlet forfall registrert pr medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd kr. Dette inkluderer
et estimert forfall i manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveger (antatt 193
km av 227 km veg). Dette forsterkningsbehovet er beregnet til 1,042 mrd kr. En
forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være en
formidabel teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kansk je aldri bli
realisert. Uten en forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et
marginalt vegnett med dertil fremtidige vedlikeholdskostnader og forfall, samt et
lokalt udekket transportbehov.

Ser en bort fra dette betydelige forsterkningsb ehovet er det øvrige registrerte forfallet
beregnet til 129,6 mill kr. Forfallet på vegdekkene (asfalt - og grusdekker) på
kjørevegene er betydelig og er beregnet til 72 mill kr. Vedlikeholdet av vegdekkene



er forsømt over tid og representerer derfor i dag en betydelig finansiell utfordring.

En fjerning av forfallet pr medio 2016 vil kreve årlige øremerkede investeringsmidler
mellom 33,3 og 11,3 mill kr årlig i perioden 2017 - 2024. Det vises til foreslåtte
handlingsprogram i kapittel 8.

Det ordinæ re veg - budsjettet (driftsbudsjettet) er samlede tildeling til drift og vedlikehold av
vegnettet. Tidligere tildelte rammer over det ordinære driftsbudsjettet fra perioden 2010 - 2015 er
presentert i tabellen nedenfor. Energibehovet knyttet til veglys bevilge s over egen post.
Strømforbruket har i snitt vært 1,603 mill kr i perioden 2011 - 2015. Samlet tildeling i perioden
2011 - 2015 er vist i tabellen nedenfor. Årlige tildelte midler har i perioden 2010 - 2015 vært fast lik
3,393 mill kr ekskludert energi til vegly s. Årlig drifts - og vedlikeholdsbehov er beregnet til 20,9
mill kr.

Årlig tildelt driftsmidler inkl energi i perioden 2011 - 2015 (1000 kr)

2011 2012 2013 2014 2015 snitt
4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996

Tildelingen i perioden 2010 - 2015 representert et avvik på 15,9 mill kr årlig i forhold til beregnet
årlig drifts - og vedlikeholdsbehov på 20,9 mill kr årlig. Underdekningen er 76 % av det årlige
beregnet behov. Tildelte rammer fremtvinger nedprioriteringer som fører til at nødvendige tiltak
ikke blir iverksatt og som gir en redusert vegstandard. Forfallet øker og forfallet i seg selv
vanskeliggjør og fordyrer i tillegg gjennomføringen av både ordinære drifts - og
vedlikeholdstiltak. Forfallet på vegdekkene antas å være et resultat av langvarig underdekning i
tildelte budsjett.

Tildelte midler over investeringsbudsjettet har variert betydelig i perioden 2011 - 2015, det vises
til tabellen nedenfor. Generelt er 90 % av midlene benyttet til fornyelse av eksister ende
vegdekker grunnet utilstrekkelig rammer over driftsbudsjettet, mens resterende 10 % er anvendt
til legging av fast dekke på nye etablerte kommunale veger. En har i realiteten ikke hatt midler til
å skifte ut eller oppgradere eksisterende vegobjekter p å eller langs vegnettet i perioden. Alderen
på objekter er økt og forfallet er blitt større.

Årlig tildelt investeringsbudsjett i perioden 2011 - 2015 (1000 kr)

2011 2012 2013 2014 2015 snitt
2 500 1 000 2 000 3 000 3 000 2 300

I perioden 2011 - 2015 er det kommunale vegnettet samlet i snitt blitt tilgodesett med 7,3 mill kr
årlig (7,296 mill kr) over driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Dette representerer 28,758 kr
pr km pr år. Hovedplanen dokumenterer at 1 km kommunal veg i Ringerike over tid må tilføres
115,490 kr pr km pr år i drift, vedlikehold og utskifting av eksisterende vegobjekter for å fremstå
uten forfall. Den faktiske tildelingen har mao vært 25 % i forhold til det fremsatte estimerte
samlede behov.

Vegnettet er riktignok gitt et økonomisk løft i 2016 mhp både tildelte driftsmidler og



investeringsmidler. Det ordinære tildelte driftsbudsjettet for 2016 er 8,7 mill kr ekskludert
energikostnader til veglys. Tildelt investeringsbudsjett for 2016 er på hele 30,2 mil l kr som
fordeler seg på 11,7 mill kr til rehabilitering av bruer, 15 mill kr til fornying av utvalgte
vegparseller samt 3,5 mill kr til utskifting av kvikksølvholdige lamper (HQL) med LED - lys.

Tildelte midler over driftsbudsjettet i perioden 2011 - 2015 til vegformål var i gjennomsnitt
4,996 mill kr årlig, inkludert kostnadene til vegforvalter - rollen og energibehovet til veglys.

Det ordinære drift - og vedlikeholdsbehovet inklusiv forvaltningen av vegnettet er beregnet
til 20,9 mill kr årlig. De beregnede årlige ordinære behovene er nøkternt kalkulert og
knyttet til lokalt prisnivå og erfaringer vedrørende drift og vedlikehold av det kommunale
vegnettet. Den faktiske tildelingen i perioden har vært 4,996 mill kr årlig; mao 24 % av det
ordinære behovet.

Vi estimerer forfallet pr medio 2016 å representere en merkostnad på 5 - 10 % i
gjennomføringen av drifts - og vedlikeholdstiltak i forhold til et vegnett uten forfall.
Forfallet vanskeliggjør gjennomf øringen av driftingen av vegnettet og reduserer
fremdriften av tiltak på og langs vegen. Dersom dette bevilgningsnivået opprettholdes må
en forvente ytterlige forfall på vegnettet, økte ulykker, økte transportkostnader for
vegbruker samt økte erstatningskr av fra vegens naboer.

Årlig ordinært fornyelsesbehov for å fornye eksisterende vegobjekter pga elde og bruk er
beregnet til 8,4 mill kr årlig. Dette fornyelsesbehovet er i sin helhet knyttet til eksisterende
vegnett, og inkluderer ingen utvidelser eller e ndret nivå på vegstandard, forsterkning,
miljøsatsing, kollektivtilbud eller trafikksikkerhetstiltak.

Vegnettets samlede årlig behov (drift, vedlikehold og investering) er beregnet til 29,3 mill
kr., inklusiv kostnader til forvaltningen av vegnettet.

Mi dler til vegformål over investeringsbudsjettet var i perioden 2011 - 2015 i gjennomsnitt
2,3 mill kr årlig. Tildelingen er 27 % av beregnet årlig fornyelsesbehov. Disse
investeringsmidlene er nesten uten unntak anvendt til lokale utvalgte forsterkningstiltak
samt dekkelegging på nyanlegg. Tildelte investeringsmidler i 2016 er på hele 30,2 mill kr.
Med unntak av 2016, har en derfor i perioden tilnærmet ikke hatt ressurser til utskifting
eller oppgradering av øvrige vegobjekter på eller langs vegnettet. Alderen på disse
vegobjektene er økt med resultat at forfallet er økt.

Gis ikke det kommunale vegnettet høyere prioritet enn pr i dag vil misforholdet mellom
faktisk behov og tildelte rammer øke forfallet. Konsekvensen er bl.a. redusert
trafikksikkerhet, økt ta p av tidligere investert vegkapital og behovet for tyngre og mer
kostbare vedlikeholdstiltak.

Alternativt må kommunen redusere på vegstandarden skal tilbys slik at fremtidig standard
er i samsvar med de faktiske tildelte rammer. I prinsippet er dette enkelt og en ren
forvaltningsmessig avgjørelse.

Den kraftige økningen i tildelte investeringsmidler for 2016 er en utfordring for



ve gforvalteren. Tilsvarende vil være tilfelle dersom hovedplanen medvirker til økte
fremtidige tildelinger til vegformål. Forvaltningen av vegnettet krever 4 årsverk da en også
skal forholde seg til stadig økende publikumshenvendelser i bl.a. vegsaker. Dette er
inkludert i det fremsatte årlige driftsbehovet på 12,3 mill kr.



2. Øvrige styringsdokumenter

Ringerike kommune ønsker å gjøre ’Hovedplan veg (2017 - 2024) Ringerike kommune, Teknisk
forvaltning’ til et levende dokument for både vegforvalter og bevilg ende myndighet i perioden
2017 - 2024. Fremtidige tildelte rammer og iverksatte tiltak vil bli dokumentert og presentert. Vei - ,
park - og idrettsforvaltningen ønsker med basis i ‘Hovedplan veg’ å rapportere og dokumentere
utestående behov i forhold til vedtat te politiske og vegfaglige prioriteringer, samt disponeringen
av og kjøpekraften i tildelte budsjetter i perioden.

Vegnettet er ikke statisk, og endres over tid. Dette gjelder så vel utbygginger og utvidelser av
vegnettet, oppsett av nye vegobjekter, uts kifting av vegobjekter som følge av elde og bruk samt
politiske vedtak om tiltak og bevilgningsnivå. Grunnlaget for hovedplanen må derfor over tid
oppdateres. Dette kan gjøres rasjonelt da det meste av det kommunale vegnettet er registrert i
nasjonal vegda tabank (NVDB).

Etter en politisk og administrativ behandling av hovedplanen vil vei - , park - og
idrettsforvaltningen på grunnlag av tildelte rammer utarbeide en tilhørende handlingsplan.
Handlingsplanen vil være tre - delt og beskrive hvordan tildelte midler planlegges anvendt i fht

ordinær drift og vedlikehold
utskifting av vegobjekter for å forhindre forfall
fjerning av forfallet.

‘Hovedplan veg 2017 - 2024’ må sees i sammenheng med øvrige rammevilkå r relatert til
kommunal veg og bestemmelser gjeldende for Ringerike kommune, bl.a.:

Plan og bygningsloven
Kommuneplan – definerer bl.a. arealbruken
Reguleringsplaner – definerer arealer til offentlig veger og gater, gang - og sykkelveger,
parkerings areal og annet vegareal
Hovedplan Vann (legges fram for politisk vedtak høsten 2016)
Hovedplan Avløp 2016 - 2024
Ringerike kommune Graveinstruks. Vedtatt av kommunestyret 14.10.2010
Sykkelbyavtale 2015 - 2020
Lover og forskrifter – vegloven, vegtraf ikkloven, skiltforskriften, forskrift om arbeid på
offentlig veg, forskrift om inspeksjon av bruer, forskrift om universell utforming,
internkontrollforskriften, forskrift vedr avkjørsler fra offentlig veg, forskrift om parkering,
mm.
Vegnormaler og hånd bøker, Statens vegvesen.

Det er behov for en revisjon av både den lokale vegnormen og Trafikksikkerhetsplanen.

Opplistingen ovenfor er ikke komplett.

Vedlegg 1 beskriver noen typiske vegfaglige begrep.







 3. Kommunalt vegnettet og Teknisk forvaltning

3.1 Kommunalt vegnett
Ringerike kommune eier, forvalter og drifter i dag ca. 253,7 km kommunale veger, hvor ca. 57,2
km er grusveger. Med andre ord består 22,5 % av vegnettet med grusdekke. Vegnettet består av
226,6 km kjøreveg og 27,1 km gang - og sykkelveger. I tillegg består vegnettet av
parkeringsareal og ulike vegobjekter på og langs det kommunale vegnettet. Vedlegg 2 presenterer
aggregerte mengder av ulike vegobjekter.

En oppdatert registrering og invent ering av vegnettet er en av de viktigste forutsetningene for å
utarbeide en hovedplan veg med realistiske og dokumenterte behov. Vegforvalter må rett og slett
ha kunnskap og oversikt på eget vegnett.

Vegnettet og de ulike vegobjektene på og langs vegene ble fotografert og registrert inn i NVDB i
et selvstendig prosjekt gjennomført i 2015. Dette omfattet bl.a. vegdekker, skilt, rekkverk, fortau,
kantstein, leskur, stikkrenner, fartsdempere, gangfelt, holdeplasser, bommer og veglys. For
enk elte objekter har en gjort et estimat over mengder.

Det kommunale vegnettet representerer en samlet vegkapital på ca. 1,5 mrd kr målt i
2016 - kroner. Dette forutsetter et vegnett som er forsvarlig dimensjonert og etablert med
akseptable materialkvaliteter. En har i den sammenheng utelatt verdien av veg - grunn (areal),
grøfter og murer. Denne vegkapitalen er betydelig. Vegkapitalen av selve vegkroppen uten øvrige
vegobjekter er estimert til 1,224 mrd kr. Øvrige vegobjekter på og langs vegnettet representerer
en samlet vegkapital på 302 mill kr. Det vises til vedlegg 5.

Det er viktig å opprettholde denne vegkapitalen for oppnå de forventede levetider av ulike tiltak
og ulike vegobjekter som allerede er anskaffet. Dersom vegkapitalen forringes sterkt er det ik ke
teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å vedlikeholde objektet. Vegobjektet må da fjernes og
erstattes med et nytt element. Dersom en drifter og vedlikeholder det samme objektet på et
forsvarlig nivå over tid, så kan vedlikeholdet eller utskiftingen a v vegobjektet i det minste blitt
utsatt i tid. Dette vil over tid medvirke til et mer optimalt kostnadsnivå. Der er selvsagt
vegobjekter som ikke er ment å bli vedlikeholdt, men som skiftes ut pga elde og bruk. En
skiltplate er et eksempel på et slikt obje kt.

3.2 Vei - , park - og idrettsforvaltningen
Vei - , park - og idrettsforvaltningen har forvaltningsansvaret for det kommunale vegnettet. Dette
omfatter bl.a. drift, vedlikehold og investeringer. Enheten har ikke primæransvar innenfor plan - ,
regulerings - o g byggesaker, men uttaler seg om nye anlegg som er på planleggingsstadiet. Vei - ,
park - og idrettsforvaltningen består pr august 2016 av 3 ansatte.

Enheten ble omorganisert fom 1.1.2015 i en ren bestiller - og utførermodell der tidligere
kommunal egenregi n å er etablert i en egen kommunal enhet, ‘Teknisk drift’. Det er forhandlet og



inngått en skriftlig avtale om kjøp av veg - tjenester fra ‘Teknisk drift’. Avtalen beskriver
estimerte timeverk på utvalgte driftsoppgaver på vegnettet med tilhørende enhetspriser for
mannskap og maskiner. Dagens organisering er da slik at vegforvalter ikke lenger eier maskiner,
ei heller har noe ansvar for maskiner eller maskinbudsjett og har ingen ansatte eller
personalansvar for folk som arbeider ute på vegnettet.

Forvaltningen omfatter bl.a. budsjett/ regnskapsføring, vedlikehold og revisjon av normaler/
plangrunnlag, ekstern utlysning og kontrahering av tiltak på veg, revisjon av avtaler og
oppfølging med ‘Teknisk drift’, rehabilitering av prosjekter, overtakelser av ferdigsti lte
prosjekter, informasjon til publikum, besvarelser og klagebehandling til/ fra publikum,
befaringer, fastsettelse av bruksklasser på vegnettet, oppfølging av bruer i hht nasjonale
forskrifter, beredskap generelt, oppfølging av gjennomføringen av vinterd riften, samt deltakelse i
ulike kommunale fag - grupper.

Vei - , park - og idrettsforvaltningen har også ansvar for resultatområdene park og idrett.

Teknisk drift gjennomfører en rekke drifts - og vedlikeholdstiltak. I tillegg kontraheres i forhold
til behov og tildelte midler ulike drifts - og vedlikeholdstiltak i det private markedet. Dette
omfatter normalt:

asfaltlapping (egenregien)
kantslått (egenregi/ delvis private)
høvling og grusing (grusveier) (egenregi/ private)
grøfterensk (egenregi / private)
støvdemping (private)
søppeltømming (egenregi)
skilting og sperring i fbm 1. og 17. mai (egenregi)
slukrensk (egenregi/ private)
ettersyn av stikkrenner (egenregi)
vårfeiing (egenregi)
vinterdrift (egenregi/ private).

Etter behov og ved tilgjengelige midler vil tiltakene også kunne omfatte utbedring av skader på
bl.a. rekkverk, murer, og bruer.

Vei - , park - og idrettsforvaltningen har i tillegg ansvaret for å forvalte de lokale
parkeringsbestemmelser på offentlige veger og parkeri ngsplasser i kommunen. Teknisk drift
utøver kontrollen på vegne av Teknisk forvaltning.



4. Driftsbehovet på det kommunale vegnettet

Driftstiltak er nødvendig å gjennomføre for å sikre et åpent og tilgjengelig vegnett
med et akseptabelt nivå på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Driftstiltak omfatter
normalt en fellesbetegnelse på tiltak og aktiviteter som gjentas flere ganger, gjerne i
samme sesong og på samme veg. Typiske driftsaktiviteter er: vinterdrift (brøyting,
strøing, høvling, bortkjø ring av snø) og sommerdrift (kantklipp, renhold, grøfterensk,
sluktømming, tilsyn av stikkrenner, merking av gangfelt, osv.) samt drift av veglys.

Driftstiltak gir normalt ingen fysisk restverdi i seg selv, men kan medvirke til økt
levetid på tilstøtende vegobjekter. Grøfterensk bidrar til ønsket levetid på et vegdekke.
Vinterdriften og drift av veglys kan ikke gjenfinnes på vegnettet påfølgende sommer.
Tilsvarende gjelder de fleste gjennomførte driftstiltak.

En vegeier blir aldri ferdig med å drifte s itt vegnett; dette er en kontinuerlig og nødvendig
prosess. Driftstiltak vil ved utilstrekkelige tildelte budsjetter derfor nesten uten unntak bli
budsjettvinnere i fht investerings - og vedlikeholdstiltak. Vinterdriften prioriteres normalt f.eks på
bekostn ing av oppgradering av skiltparken eller vedlikehold av vegdekker. Driftsnivået påvirker
trafikksikkerheten og fremkommeligheten på vegnettet.

Driftsbehovet for det kommunale vegnettet i Ringerike er beregnet ut fra veglengden, registrert
mengder ulike ve gobjekter og tilstand, erfaringer og kjøpekraften nedfelt i tidligere tildelte
budsjetter i forhold til ønsket levert driftsnivå. Med kjøpekraften menes måloppnåelse en oppnår
ved det tildelte budsjettet i fht til vegnettets faktiske behov. Eksempelvis har det ikke vært stabile
rammer for å prioritere rensk av grøfter og kummer, kantklipp, renhold samt siktrydding i forhold
til det faktiske behov.

Det årlige samlede driftsbehovet er beregnet til 12,3 mill kr. Dette inkluderer kostnadene til
forvaltningen av vegnettet. Kostnadene knyttet til forvaltningen resulterer ikke i tiltak eller
verdiskapning ute på vegen, men er i sin helhet rene forvaltningsoppgaver. Behovet for
forvaltningen av vegnettet er nøkternt vurdert å representere 4 årsverk som krever 2,1 mill kr
årlig. Pr august 2016 anvendes 3 årsverk. Personalkostnadene (lønn, overtid, sykefravær, pensjon
mm) for forvaltningen tas av det ordinære driftsbudsjettet til veg.

Dette driftsbehovet forutsetter at vegnettet ikke er befengt med forfall. Et forf all vanskeliggjør
drifting av vegnettet og fordyrer gjennomføringen av ordinære driftstiltak.

En dårlig dekketilstand fører bl.a. til behov for flere brøyte - og strøtiltak vinterstid, og vegbruker
tilbys en redusert standard. Ungskog og kratt etablerer s eg der kantklipp og siktrydding ikke
gjennomføres. Tømming av kun utvalgte enkeltsluk som allerede er fylt med slam gir en høy
enhetskostnad. Grøfter som har redusert kapasitet eller ikke renskes fører til følgeskader på vegen
og dens sideterreng. Redusert driftsnivå vil i tillegg også føre til mer skader og dermed et økt
vedlikeholdsbehov.



Fordelingen av det beregnede årlige driftsbehovet er presentert på hovedaktiviteter i Figur 1.
Detaljer er vist i vedlegg 3.

Opprettholdelse av en akseptabel vinters tandard for en ‘normal - vinter’ er beregnet til 6,093 mill
kr årlig. Dette inkluderer alle brøyteroder, bortkjøring av snø, fjerning av is - såle med høvel,
steaming av stikkrenner samt brøyting av utvalgte private veger. Krever en vintersesong tiltak
utover dette, må midler tas fra det ordinære driftsbudsjettet eller ekstra midler må stilles til
disposisjon.
Samlet utgift til drift av veglys med kommunalt ansvar (energikostnad, nettleie) er dokumentert
til 2,1 mill kr å rlig. Det vises til omtale i kapittel 1. I tillegg påløper vedlikeholdskostnader
knyttet til utskifting av ødelagte armaturer. Det vises til kapittel 5. Oppgraderingsbehovet,
utskifting av kvikksølvholdige lamper, utskifting til LED - lys og installasjon av målere er omtalt i
kapittel 7.

Vinterdriften og drift av veglys er de største kostnadsbærere. Vinterdrift og veglys representerer
samlet 8,193 mill kr årlig, eller 67 % av samlet beregnet årlig driftsbehov.

Figur 1 Fordeling av beregnet å rlig driftsbehov (12,3 mill kr årlig)

Samlet årlig driftsbehov inklusiv forvaltningen av vegnettet er beregnet til 12,3 mill kr
årlig. Dette forutsetter at vegnettet ikke er befengt med forfall.

Samlet årlig driftsbehov tilsvarer en årlig enhetspris l ik 48,600 kr pr km (samlet for
veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 49 kr pr lm pr år.

Vinterdriften (brøyting, strøing, høvling og bortkjøring av snø), drift av veglys og
sommerdrift (primært renhold, sluktømming og grøfterensk) er essensielle driftst iltak
for å opprettholde og sikre framkommelighet og trafikksikkerheten.

Vinterdriften (6,093 mill kr årlig) og drift av veglys (2,1 mill kr årlig) representerer
8,193 mill kr årlig; eller 67 % av samlet årlig beregnet driftsbehov.

Kommunen gjennomføre r i dag etter bestemmelse fra administrasjonen driftstjenester
på veger utenom eget kommunalt vegnettet. Dette gjelder brøyting på utvalgte private
veger og drift av veglys på deler av fylkesvegnettet og riksvegnettet. Midlene tas fra
det ordinære tildelte driftsbudsjettet. Snøbrøytingen på private veger representerer en
årlig kostnad lik 90.000 kr. Kostnaden på nevnte veglys utenom eget vegnett er ikke
målt eller kartlagt.





5. Vedlikeholdsbehovet på det kommunale vegnettet

Vegnettet skal brukes og vil derfor over tid slites og dette krever vedlikeholdsmidler.
Vegnettet påføres påkjørselskader, skader som skyldes dårlig utførelse, feil materialvalg
eller materialkombinasjoner, mangelfulle tiltak, samt skader som skyldes vær o g årstider. I
tillegg utsettes vegnettet for slitasje og skader relatert til den tilsiktende bruken av
vegnettet og elde generelt.

Skadene må utbedres for å ivareta trafikksikkerheten men også for å opprettholde
funksjonaliteten og for å utnytte restleve tiden av vegobjektene. Dette krever at nødvendige
tiltak må prioriteres og iverksettes på riktig tid og sted. Dette betinger igjen av
vegforvalter er kompetent og har den nødvendige oversikt over eget vegnett slik at
iverksatte tiltak er fornuftige i forho ld til behov og tilgjengelige midler. Dette er en
kontinuerlig prosess.

Redusert driftsinnsats vil også påvirke og øke vedlikeholdsbehovet. Det beregnede
vedlikeholdsbehovet som presenteres her forutsetter at vegnettets driftes på et forsvarlig
og aksept abelt nivå.

Vi har estimert forventede skader og tilhørende fremtidige erstatningskrav fra naboer i
størrelsesorden kr. 200.000 pr år relatert til flom og ekstremvær. Kraftig nedbør resulterer i
skader på grunn av manglende grø fter og delvis underdimensjonerte stikkrenner, stedvis for lite
sideterreng og til dels mangelfull rensk av grøfter. Både vegnettet, dets sideterreng og privat
eiendom kan bli påført skader. Estimert beløp er ikke tilstrekkelig for å håndtere skader etter
ekstreme hendelser.

Dette vedlikeholdsbehovet omfatter ikke vedlikehold av stikkrenner, murer, fartsdempere eller
løpende utskiftinger av vegobjekter på eller langs vegnettet som naturlig forfaller i kvalitet
relatert til elde og oppnådd funksjonstid. Det te er presentert i kapittel 6.

Figur 2 angir beregnet årlige vedlikeholdsbehov lik kr. 8,6 mill. Detaljer er vist i vedlegg 4.

Fornyelsen av asfaltdekker krever et årlig vedlikehold beregnet til 6,265 mill kr årlig inkludert
lapping av lokale skader. Ve dlikeholdet av grusdekker er beregnet til 1,490 mill kr årlig. Det er
grusdekker på 22,5 % av samlet vegnett. Vegdekkene krever samlet 7,755 mill kr i årlig fornyelse
og vedlikehold. Dette representerer 90 % av samlet beregnet årlig vedlikeholdsbehov.

Di sse fremsatte behov forutsetter et vegnett uten et forfall. Behovet er knyttet til fornyelsen av
asfaltdekkene ved 20 års dekkelevetid samt behov for noe opprettingsmasse for å kunne
opprettholde en akseptabel dekketilstand. Det er med denne forutsetningen estimert at ca. 9,275
km asfaltert veg over tid må dekkefornyes årlig. I forbindelse med fornyelse av faste dekker vil
det i tillegg påløpe merkostnader knyttet til forarbeider. Disse arbeidene omfatter normalt
frigjøring av kummer, heving av kantstein, f resing av eksisterende dekker i sentrumsgater,
avretting med pukk eller fresemasser, utspleising mot avkjørsler mm.



Figur 2 Fordeling av beregnet årlig vedlikeholdsbehov (8,6 mill kr årlig)

Samlet årlig vedlikeholdsbehov er nøkternt beregnet til 8,6 mill kr årlig. Dette årlige
vedlikeholdsbehovet forutsetter at der ikke er noe forfall på vegdekkene.

Dette tilsvarer en årlig enhetspris lik 33,900 kr pr km (samlet for veg og gang - og
sykkelveg) pr år, eller 34 kr pr lm pr år.

Vedlikeholdet av vegdek ker (asfaltdekker og grusdekker) representerer i alt 7,755 mill
kr årlig, dvs 90 % av samlet vedlikeholdsbehov. For å opprettholde 20 års
dekkealder må 9,275 km veg dekkefornyes årlig. Dagens prisnivå (2016) tilsier at
dette representerer 5,865 mill kr år lig. Utbedring (lapping) av lokale dekkeskader og
grusvedlikeholdet påløper i tillegg.

Eventuelle lokale forsterkningsbehov eller forarbeider er ikke inkludert. Lokalt på den enkelte
parsell vil forsterkningsbehovet væ re langt utover det som presenteres her. Lokale
forsterkningstiltak som iverksettes i 2016 har en ‘normert’ enhetspris lik 5.400 kr pr løpemeter
veg; tilsvarende 8 ganger mer enn kostnaden knyttet til kun fornyelsen av asfaltdekket. Det vises
til kapittel 7.



6. Fornyelsesbehovet på det kommunale vegnettet

Bruken av vegnettet vil, sammen med slitasjen og nedbrytningen fra vann, frost og
andre klimapåkjenninger, over tid kreve at objekter på og langs vegen må skiftes ut og
erstattes med nye objekter. Alle objekter og bestanddeler på eller langs vegen har en
begrenset levetid og funksjonstid (holdbarhet). Vegobjektene må til slutt skiftes ut for
å opprettholde et ønsket kvalitetsnivå og dermed ønsket trafikksik kerhetsnivå. Over
tid må i prinsippet alle vegobjekter skiftes ut og erstattes.

Beregnet fornyelsesbehov inkluderer ikke trafikksikkerhetstiltak. Beregnet
fornyelsesbehov uttrykker årlig kapitalbehov for å skifte ut eksisterende vegobjekter
pga elde for å tilby et vegnett uten forfall. Utbedring av eksisterende forfall, se
kapittel 7, krever ytterligere midler.

Vi har i fastsettelsen av fornyelsesbehovet ikke beregnet vegkapitalen eller vurdert
eller inkludert behovet for utskifting av bruer, murer, vego verbygningen, verdien av
veg - grunn eller grøfter. Det er delvis problematisk og noe akademisk å beregne
verdien og levetiden på disse objektene. Dette er derfor ikke forsøkt gjort her.
Utskifting av flere av disse objektene er svært kostbare på tidspunktet når fornyelsen
finner sted, men disse kostnadene er ikke medtatt her.

Veglengden, antall/ mengde ulike vegobjekter, fordelingen av alder på objekter,
anslått levetid for de ulike objektstypene, kostnaden for å erstatte og skifte ut et objekt
samt valgte vegstandard er normalt bestemmende for fornyelsesbehovet.

I tillegg påvirker selvsagt den utførte drifts - og vedlikeholdsinnsatsen levetiden på
vegobjekter og dermed også fornyelsesbehovet. Forsvarlig driftstiltak og vedlikehold/
reparasjoner kan påvirke og forlenge objektets levetid. Motsatt fall vil en ikke kunne
oppnå nevnte levetider, objekter må fornyes hyppigere og fornyelsesbehovet vil øke
tilsvarende.

Utskifting og fornyelse av objekter på og langs vegnettets er nødvendig for å opprettholde en
ønsket fysisk/ teknisk standard og kvalitet over tid. Behovet vil derfor være av ulik art, kostnad,
omfang og gjennomføres på ulikt tidspunkt. Levetiden for ulike vegobjekter er bl.a. avhengig av
valgte tekniske løsninger, kvaliteten på materialer som blir benyttet og det håndverket som blir
utført (f.eks ved dekkefornyelse), drifts - og vedlikeholdsnivået samt lokalt klima og
trafikkmengden.

Det beregnede fornyelsesbehovet er lik 20,7 mill kr å rlig og er presentert i Figur 3. Dette
inkluderer ombygging eller utskifting av alle kjøreveger etter 100 års levetid. Detaljer er vist i
vedlegg 5. Beregningene inkluderer ikke grøfter eller murer. Ser en bort fra ombygging og
utskifting av vegkroppen er det årlige utskiftingsbehovet lik 8,381 mill kr.

Beregningene tar utgangspunkt i erfarte/ antatte normale levetider for de ulike eksisterende



vegobjektene for å kunne opprettholde en akseptabel vegstandard over tid. Fornyelsesbehovet
forutsetter at de ant atte levetider er reelle og at objektene skiftes ut og erstattes når kvaliteten og
tilstanden tilser dette. Denne utskiftingstakten for de ulike vegobjekter vil medvirke til
opprettholdelsen av en akseptabel vegstandard over tid og er nødvendig for å unngå et fremtidig
forfall.

Grunnlaget for dokumentasjonen og beregningen av fornyelsesbehovet er vegnettets størrelse,
sammensetning og mengdene av de ulike vegobjektene på og langs det kommunale vegnettet pr
medio 2016. Det vises til vedlegg 2.

Figur 3 For delingen av årlig fornyelsesbehov (20,683 mill kr årlig), inkl fornyelse av
vegoverbygningen.

Fornyelsen av asfaltdekker og grusdekker er beregnet til 7,755 mill kr årlig, og er presentert i
vedlikeholdsbehovet i kapittel 5. Dette årlige vedlikeholdsbehov et forutsetter et vegnett uten
forfall.

Drifts - og vedlikeholdsinnsatsen påvirker levetiden for vegobjektene. Med redusert innsats vil
vegobjektet ikke kunne oppnå ønsket levetid med akseptabel standard, objekter må fornyes
hyppigere enn normalt, og forny elsesbehovet vil øke tilsvarende. Vegkapital går tapt.

Det beregnede årlige fornyelsesbehovet tar ikke høyde for ressurser og ekstra kapital som må til
for å fjerne eksisterende forfall. Forfallet og behov for midler for å fjerne forfallet er omtalt i hhv
kapittel 7 og 8.

Dersom grøfter, stikkrenner, sluk og kummer ikke renskes tilstrekkelig vil vann trenge inn i
vegkroppen. Dette vil svekke vegens bæreevne og dermed redusere vegdekkenes levetid.
Vedlikeholdsbehovet for å utbedre lokale dekkeskader vil øk e. Vegdekkene må i en slik situasjon
fornyes/ reasfalteres hyppigere enn nødvendig. Kommunen får i en slik situasjon ikke ut den
ønskede eller potensielle levetiden på eksisterende objekter/ tidligere investert vegkapital. Dette
er bare ett eksempel som be lyser at drift - og vedlikeholdsinnsatsen påvirker levetider på fysiske
vegobjekter og dermed også fornyelsesbehovet.

Beregningene er knyttet opp til kostnad for innkjøp, anskaffelse og utskifting/ montering for de
ulike objektstypene etter antatt funksjon ell levetid.

Årlig fornyelsesbehov relatert til fornyelse og utskifting av veglys, fortau/ kantstein, sluk, skilt,
sluk og rekkverk er tunge kostnadsbærere. Hovedårsaken til dette er den store mengden av hver
objektstype samt enhetskostnaden. For detalje ne vises det til vedlegg 5.

Det årlige fornyelsesbehovet er nøkternt kostnadsberegnet til 20,683 mill kr årlig.
Dette inkluderer riktignok fornyelse og utskifting av vegoverbygningen ved 100 års
levetid. Det er lagt realistiske levetider til grunn for de ulike vegobjektene ved
beregningene av deres fornyelsesbehov over tid. Dette representerer 81,300 kr pr km
(veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 81 kr pr lm pr år. Estimatet inkluderer ikke
grøfter eller murer.



Dette fornyelsesbehovet samt antatte lev etider forutsetter samtidig at drifts - og
vedlikeholdsinnsatsen blir opprettholdt og prioritert over tid. Fornyelsesbehovet
forutsetter et vegnett uten forfall, og inkluderer ikke kostnader for å få fjernet
eventuelt forfall. Det vises til kapittel 7 for d okumentasjon av forfallet.

Ser en bort fra fornyelsen og utskifting av vegkroppen er det årlige fornyelsesbehovet
for alle øvrige vegobjekter beregnet til 8,381 mill kr. Dette representerer 33,000 kr pr
km (veg og gang - og sykkelveg) pr år, eller 33 kr pr lm pr år.

Fornyelsen av vegdekker (asfalt - og grusdekker) representerer 7,755 mill kr årlig og
påløper i tillegg, men er presentert og omtalt i vedlikeholdsbehovet, jmf kapittel 5.

Grøfterensk og sluktømming er eksempler på nødvendig driftstiltak for å sikre
trafikksikkerheten og samtidig opprettholde og muliggjøre tilsiktet levetid på
vegdekkene.





7. Forfall pr medio 2016

Begrepet forfall er normalt benyttet for å beskrive en tilstand eller et kvalitetsavvik til en
konstruksjon eller konstruksj onselement i forhold til et vedtatt eller ønsket kvalitetsnivå.
Forfallet omtales og presenteres ofte som en fysisk størrelse og/eller som en kostnad for å få
fjernet forfallet.

Det totale forfallet er ikke registrert, men det foreligger registreringer av forfall relatert til
vegdekker, veglys, deler av brumassen, skilt, rekkverk og fortau. Utover dette er det gjort
overslag av forfall knyttet til manglende bæreevne, grøfterensk og slamsuging av kummer,
samt behov for flere stikkrenner og sluk på utvalgte problempunkter på vegnettet.

Dette forfallet er beregnet og representerer en samlet kostnad lik 1,172 mrd kr. Dette
inkluderer et estimert forfall knyttet manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveg. Dette
forsterkningsbehovet er på grunnlag av lokalt p risnivå grovt estimert til 1,042 mrd kr.

Samlet forfall på øvrige vegobjekter, fratrukket forsterkningsbehovet, er registrert og
beregnet til 129,6 mill kr. Dette representerer 504,500 kr pr km veg.

Forfallet på vegdekkene på kjøreve gene er betydelig og beregnet til 72 mill kr. Dette
omfatter faste dekker så vel som grusdekker. Vegdekkene er det vegobjektet som er mest
forsømt. Det er registrert et forfall på hele 135,5 km av 194,5 km asfaltert kjøreveg. I tillegg
har nærmere 46,5 km av samlet 57,2 km grusveger et forsømt dekkevedlikehold. Dette
forfallet representerer en betydelig finansiell utfordring om forfallet skal utbedres.

Utilstrekkelige budsjettrammer tvinger vegeier til å prioritere driftstiltak fremfor gjennomføring
av ve dlikeholdstiltak på det eksisterende vegnettet. Driften vil nesten uten unntak være
budsjett - vinneren i slike situasjoner.

Driftstiltak er nødvendig for å kunne tilby, samt opprettholde et tilgjengelig og fremkommelig
vegnett med akseptabel trafikksikkerh et. Drift av gatelys, gjennomføring av vinterdrift, renhold,
grøftetiltak og en minimum kontroll på vegetasjon langs vegen er typiske og nødvendige
driftstiltak. Konsekvensen av at øvrige driftstiltak ikke iverksettes eller blir utsatt i tid vil
resultere i akselererende skader, uønsket tap av investert vegkapital samt redusert
trafikksikkerhet.

Skattebetaler og vegeier blir begge lidende dersom vegstandarden forfaller. Trafikksikkerheten
reduseres (økte ulykkeskostnader), reisetiden forlenges, drivstoff - f orbruket øker og slitasjen på
kjøretøy øker. Vegbruker blir påført merkostnader. Kommunen må forvente økte erstatningskrav
fra bileier grunnet skader påført kjøretøyet som kan relateres til dårlig vegstandard. I tillegg vil
redusert vegstandard føre til øk te miljøutslipp.



Forfallet vil normalt føre til økt uforutsigbarhet mhp drifts - og vedlikeholdsbehov. Vegeier må
forvente hyppigere strakstiltak og nødreparasjoner som kan forrykke planlagte tiltak. Disse tiltak
kan bli utsatt. Strakstiltak er ofte fordyr ende i fht planmessige tiltak, og det er ofte en noe
begrenset kvalitet på disse tiltakene.

Driftsbehov og fornyelsesbehov påvirker hverandre. En utsettelse eller forsømmelse av
vedlikeholdet eller fornyelsen av vegobjekter vil bety at driften av det samm e vegnettet blir mer
utfordrende samt resultere i en mer kostbar gjennomføring. Eksempelvis vil vinterdrift på veger
med dårlige vegdekker resultere i behov for flere gjennombrøytinger og økt strøforbruk (sand og
salt). Dermed blir også vinterdriften mer k ostbar for vegeier. Et saltet vegnett med en dårlig
dekketilstand krever også et større saltforbruk og dermed økte miljøutslipp.

Samlet forfallet er beregnet til 1,172 mrd kr. Detaljene i beregningene er vist i vedlegg 6. Dette
inkluderer et estimert forf all knyttet til manglende bæreevne på 85 % av samlet kjøreveg (antatt
193 km av 227 km veg).

En forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være en formidabel
teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kanskje aldri bli realisert.
Forsterkningsbehovet er beregnet til 1,042 mrd kr. Vegdekkene og vegkroppen er det vegobjektet
med størst forfall.

Samlet forfall på øvrige vegobjekter på og langs det kommunale vegnettet, uten hensyn til
forsterkningsbehovet, er beregnet til 129,6 mill kr og vist i Figur 4.

Figur 4 Fordelingen av forfallet pr medio 2016 fratrukket forsterkningsbehov

Uten en forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et marginalt vegnett. En vil
ikke kunne oppnå 20 års dekkelevetid og må fornye vegdekkene hyppigere. Forfallet vil fordyre
vedlikeholdet av vegnettet. Tildeles ikke de nødvendige vedlikeholdsmidler vil dekketilstanden
bli redusert, som gir økte transportkostnader for vegbruker. Tillatt aksellast kan bli nedjustert.

Forfallet er i vedlegg 6 systematisert og presentert i forhold til årsaken til forfallet:

driftsrelatert forfall
vedlikeholdsrelatert forfall
funksjonsbasert forfall.

Med funksjonsbasert forfall menes her behov for objekter som pr i dag ikke forefinnes i
t ilstrekkelig grad på eksisterende vegnett, f.eks behov for flere grøfter, sluk, stikkrenner, veglys,
rekkverk og murer. For veglys omfatter dette i tillegg behovet for installasjon av nye målere og
tennskap.

Nedenfor omtales og dokumenteres forfallet til noen utvalgte objekter. Opplistingen gjengir
ingen prioritering. Prioriteringer er vist i handlingsprogrammet i kapittel 8.

Forfall veglys



Ringerike kommune har tidligere skiftet ut armaturer med PCB. Utskiftingen måtte skje innen
utgangen av 2007, i hht krav fra tidligere SFT (Statens Forurensningstilsyn). I ettertid er det nylig
kommet to nye krav til veglys, begge ut fra miljøhensyn:

Forbud mot produksjon og omsetting av kvikksølvarmaturer etter 14.3.2015 i hht
EU - direktiv No. 245/2009
Krav om inn føring av AMS (avanserte måle - og styringssystemer) innen 1.1.2019 i hht
krav fra NVE. Det er krav om at energiforbruket skal måles. Dette kravet gjelder også
andre kommunale anlegg og eiendommer. Det er knyttet usikkerhet til hvordan dette vil
bli praktis ert.

Det vil være fornuftig å se disse to nye kravene samlet under ett slik at de tekniske løsningene
som velges og oppgraderingen av veglyset blir mest kostnadseffektivt. Dette vil gi kommunen
anledning til å betale for det faktiske energiforbruket på eget vegnett, samt å få skilt ut
energiforbruket på fylkeskommunale og private veger.

Kommunen har over flere år prioritert og iverksatt tiltak for energiøkonomisering knyttet til
oppgradering av eksisterende veglys. Med investeringsbudsjettet for 2016 regner kommunen med
å ha fullført utskifting av gjenværende 2100 kvikksølvholdige lamper med nye LED - baserte
lamper innen utgangen av 2016. Flere lamper blir koblet sammen for å redusere antall målere
som har redusert fastavgiftene. Denne utskiftingen er a nslått å koste 4,8 mill kr.

I tillegg er der behov for oppgradering av tennskap og installasjon av målere for veglys for å
tilfredsstille kravet til måling av forbruk gjeldende fra 2019. Dette omfatter anskaffelse og
installasjon av ca 200 tennskap og mål ere til en enhetskostnad lik kr. 75.000 ferdig montert. I
tillegg påløper graving, kabelarbeider og sammenkoblinger av gamle kretser. Hele prosjektet er
estimert til ca 20 mill kr.

Vegdekker
Det kommunale vegnettet ble fotografert mai 2015 med to kamera p ekende forover for å fange
opp mest mulig av vegens sideterreng. Bildene er digitale stillbilder og tatt hver 5. meter i begge
retninger. På grunnlag av påmontert GPS - utstyr og bilens trippteller er vegene samtidig metrert
(oppmålt) og både bildets GPS - koo rdinater og metreringspunktet på vegen er digitalt knyttet til
hvert bilde.

På grunnlag av vegbildene ble dekketilstanden bedømt ved bruk av følgende skala:

Nivå 1, nylagt eller med liten skadegrad
Nivå 2, akseptabel normal brukstilstand, middels skadegrad
Nivå 3, snarlig behov for asfaltering, stor skadegrad
Nivå 4, uakseptabel tilstand, forfall, kritisk skadegrad

i hht nivå ene for tilstand slik dette er definert og angitt i NVDB (Nasjonal vegdatabank).

Dekketilstanden på hvert eneste vegbilde er bedømt. Vi kjenner da variasjonen av
dekketilstanden og omfanget av forfallet langs hver veg og hovedparsell, og dermed også



akkum ulert forfall på vegnettsnivå.

Av samlet veglengde kjøreveger og gang - og sykkelveger (253,7 km veg) ble 251,7 km
fotografert i 2015. I alt 194,5 km med asfaltdekker og 57,2 km med grusdekker er
tilstandsbedømt. Dette representerer en andel på 99,2 % i for hold til samlet lengde kjøreveg.

Dette gav følgende fordeling av aggregerte mengder (lm) faste dekker (asfalt/ grus) og tilhørende
dekketilstand på vegnettsnivå, se Tabell 1. Gjennomsnittlig vegbredde for asfaltert veg er 4,7
meter og 4,0 meter for grusve gene.

Dekketilstand
veger
asfalt

veger
grus

Nivå 1 7 605 0
Nivå 2 51 352 10 674
Nivå 3 126 489 46 473
Nivå 4 9 032 27
sum (lm) 194 487 57 174

Tabell 1. Registrert dekketilstand pr mai 2015.

Vi legger fø lgende forhold og forutsetninger til grunn for beregning av dette estimerte forfallet
(asfaltdekker):

Gjennomsnittlig vegbredde for asfaltert veg 4,7 meter (grusveg: 4,0 meter)
Nytt slitelag: 90 kg/m2
Behov for oppretting: 35 kg/m2
Kostnad kjøp og legging av ny asfalt: 885 kr pr tonn eks mva (prisnivå 2016)

Med overnevnte forutsetninger tilsier dette at 135,5 km veg har snarlig behov for dekkefornyelse.
Forfallet representerer (135,5 x 1000 x 0,125 x 885 x 4,7) 70,462 mill kr.

Beregningene tar ikke hensyn til eventuelle forsterkningstiltak, breddeutvidelser eller andre
geometriske forbedringer, forarbeider knyttet til selve asfaltarbeidene (som f.eks. grøfterensk,
fjerning av torvkanter, frigjøring av kummer og sluk, heving av k antstein som følge av redusert
kantsteinhøyde, utskifting av ødelagte stikkrenner og sluk), ei heller fremtidig prisreguleringer.
Disse behov må vurderes lokalt utfra befaringer, grunnundersøkelser og annen kartlegging som
ikke kan avdekkes ut fra kun visu ell bedømning av dekketilstanden.

For grusdekkene er det avdekket et betydelig forfall. Grusdekkene er over tid slitt bort uten at
vegene er gitt et forsvarlig vedlikehold gjennom oppgrusing. I dag er det problematisk og stedvis
umulig å høvle grusvegene d a der ikke er mer grusmaterialer å fordele på i vegens overflate.
Dette resulterer i tillegg til ansamling av vann i vegbanen og oppbløting og svekkelse av
vegene. I hovedsak krever 46,5 km av samlet 57,2 km grusveger full oppgrusing med utlegging
av 5 cm nytt gruslag. Dette krever 200 tonn grus pr km veg med en enhetspris lik 200 kr tonn
ferdig utlagt som representerer ca 40.000 kr pr km grusveg. Samlet forfall på grusvegene
representerer kr. 1,860 mill kr.



Vegdekkene er til for å bli brukt. Vegdekkene s kal derfor slites og brukes. Over tid må
9,725 km asfaltert veg årlig dekkefornyes. Dette må til for å sikre en akseptabel
dekketilstand. Vedlikeholdet av grusvegene (oppgrusing hvert 7. år samt årlig høvling og
støvbinding) krever 26,150 kr pr km pr år. D et er beregnet et årlig samlet behov for
dekkevedlikehold (asfalt og grus) lik 7,755 mill kr årlig. Det vises til kapittel 5.

Det er estimert et forfall på 135,5 km asfaltert veg pr mai 2015, som representerer ca 70 %
av samlet lengde asfalterte veger. De tte forfallet krever 70,462 mill kr for å bli lukket.
Forsterkningstiltak og nødvendig forarbeider er ikke inkludert i dette overslaget.

I tillegg er forfallet på grusvegene nesten totalt, med en forfallsandel lik 81 %. Nødvendig
oppgrusing av 46,5 km gru sveger koster 1,860 mill kr.

Samlet forfall på vegdekkene (asfalt og grus) er estimert til 72,322 mill kr. Dette
representerer 56 % av samlet registrert og estimert forfall på 129,6 mill kr når en ser bort
fra forsterkningsbehovet på 85 % av vegnettet.

Forsterkning av veger
Vegholder anslår at nærmere 85 % av samlet kjøreveger har et forsterkningsbehov. Hovedårsaken
til dette er at store deler av eksisterende kommunale vegnettet er blitt etablert over tid, uten noen
reell dimensjonering av vegoverbygnin gen eller bruk av importerte kvalitetsmasser i vegkroppen.
En anvendte stort sett de lokale stedlige massene i veglinjen etter beste evne. Vegene er ofte
oppgradert over tid, og den opprinnelige kjerrevegen er breddeutvidet etter behov.

Det er estimert at 193 km av 226,7 km kjøreveg har et forsterkningsbehov. Med dagens prisnivå
lik 5,400 kr pr lm veg tilsier dette et samlet forsterkningsbehov lik 1,042 mrd kr.
En forsvarlig ombygging og forsterkning av det kommunale vegnettet vil være e n formidabel
teknisk og finansiell utfordring for kommunen, og vil kanskje aldri bli realisert. Uten en
forsterkning av vegnettet vil kommunen, som i dag, leve med et marginalt vegnett.

Bruer
Kommunen gjennomfører årlige inspeksjoner og pålagte 5. års kon troller av bruer med bruk av
eksternt firma. Alle 37 kommunale bruer har vært gjenstand for hovedinspeksjon, slik at den
overordnede tilstand er kjent. I tillegg er spesialinspeksjon utført på 8 utvalgte bruer. For disse 8
av bruene er det avdekket et saml et forfall på 8,266 mill kr pr juni 2016. Kartleggingen av
rehabiliteringsbehovet av de øvrige bruene vil bli fulgt opp i handlingsprogrammet.

Drenssystem
Drenssystemet er befengt med forfall. Det er behov for etablering av ca. 15 nye sluk og ca 150
eksis terende sluk og sandfang er antatt ødelagt og må utbedres. Anslagsvis 100 % av eksisterende
åpne grøfter må reskes. Dette har over lang tid vært forsømt. Samlet forfall på drenssystemet er
estimert å være 10,3 mill kr, det vises til vedlegg 6.

Rekkverk
Re kkverk er registrert og tilstandsbedømt. Det antas at nærmere 20 % av samlet rekkverk er



befengt med et forfall. Dette forfallet representerer 1,94 mill kr med dagens enhetspris lik 731 kr
pr lm nytt rekkverk.





8. Handlingsprogram

Generelt
Denne rapporten dokumenterer at det eksisterende kommunale vegnettet på sikt må gis en høyere
prioritet og tilføres betydelig mer ressurser for å fremstå med akseptabel vegstandard. Dette
gjelder så vel prioriteringene og tildelingene til:

driftstiltak
vedlikeholdstiltak
investeringstiltak.

Gjennomsnittlig årlig tildeling til drift og vedlikehold har i perioden 2011 - 2015 vært 6,3 mill kr
inkludert kostnadene til forvaltningen av vegnettet (lø nn, sosiale utgifter) og energibehovet
knyttet til veglys. Tildelte driftsmidler for 2016 er 8,7 mill kr ekskludert energikostnader.

Hovedplan veg dokumenterer et årlig behov over det ordinære driftsbudsjettet på 20,9 mill kr.
Dette behovet inkluderer 4 å rsverk knyttet til forvaltningen av vegnettet. Det vises til hhv kapittel
4 og 5. I perioden 2011 - 2015 har det vært et årlig avvik på 14,6 mill kr til drifting og vedlikehold
av vegnettet i forhold til beregnet behov. Underdekningen representerer 70 % av d et årlige
beregnede drifts - og vedlikeholdsbehovet. Avviket i perioden har bidratt til forfallet på vegnettet.

For å forhindre et forfall må i tillegg eksisterende vegobjekter på og langs vegnettet skiftes ut til
rett tid og sted med nye objekter for at k valitet, tilstanden og funksjon til objektene ikke forfaller
til et uakseptabelt nivå. Utskiftingen bør finne sted ved estimert funksjonstid for de ulike
vegobjektene. Dette behovet er beregnet til 8,4 mill kr årlig, jmf kapittel 6. Dette inkluderer ikke
f ornyelsen av murer eller vegoverbygningen (vegkroppen).

For å forhindre forfall på vegnettet må vegnettet tilføres nærmere 29,3 mill kr årlig, inkl
forvaltning av vegnettet. Dette er det ordinære årlige ressursbehovet for at vegnettet skal
opprettholdes o ver tid med en akseptabel vegstandard uten forfall. Beregningene er nøkterne og i
hovedsak gjennomført utfra erfaringer fra den lokale vegforvalter og vegnettets lengde/
sammensetning.

Eventuelle fjerning av forfallet eller deler av dette forfallet, utvi delser på vegnettet,
standardheving, endret miljøprofil, sikkerhetstiltak mm vil kreve tildelinger utover overnevnte
fremsatte behov.

Forfallet på vegnettet medio 2016 er beregnet til 1,172 mrd kr. Vi har her inkludert et estimert
forsterkningsbehov av 85 % av samlet kjøreveg. Dette forsterkningsbehovet representerer 1,042
mrd kr. Dette forfallet har bygget seg opp over tid. Forfallet er i hovedsak registrert og
dokumentert. Forfallet er knyttet til rehabilitering av bruer, manglende bæreevne, manglende
gr øfterensk og fjerning av torvkanter, behovet knyttet til utskifting av kvikksølvholdige lamper
og montering av målere, oppgradering av rekkverk, fornyelse av asfaltdekker og grusveger, samt
behov for flere sluk, stikkrenner og rekkverk på utvalgte punkter på vegnettet. Det vises til Figur



4 og vedlegg 5. Ser en bort fra forsterkningsbehovet er det samlede forfallet lik 129,6 mill kr. Det
vises til Tabell 2.

Vegforvalter har over tid vært tvunget til å neglisjere rensk av grøfter og stikkrenner, samt
fornye lsen av eksisterende vegdekker. Forfallet på vegdekkene er betydelig og estimert til 72,322
mill kr. Samlet presentert forfall er ikke komplett. Rehabiliteringsbehovet for 8 av 37 bruer er til
nå kostnadsberegnet, jmf Tabell 2.

forfall tiltak/ enhetspris forfall
Utbedret
innen (år)

grøfterensk rensk av grøft og fjerning av torvkanter, kr. 56 pr lm 8 400 000 8

siktrydding
forbedre siktforhold, 3 ukesverk (2 mann, 1 lagbil, 1
traktor, 1 fliskutter, 1 motorsag lik 1134 kr/t) 128 000 1

sluk utskifting av 150 ødelagte sluk og sandfang, 11,313 kr/ stk. 1 697 000 3
nye sluk etablere 15 nye sluk (kr. 11313/ stk) 170 000 1
skilt utskifting av 20 skiltplater 60 000 1
veglys (kvikksølv) utskifting av 2100 HQL (kr. 2260/ stk) pr kontrakt 4 745 000 1
veglys (målere) utskifting/ installasjon 200 tennskap og kabelarbeider 20 000 000 3
rekkverk utskifting 20 % (2655 lm) a kr. 731/lm 1 941 000 4
asfaltdekker dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, vei og gate 70 462 000 8
grusdekker oppgrusing av 46,5 km grusveg (kr. 40000 pr km veg) 1 860 000 2
Aure bru rehabiliteres 1 870 000 1
Åmot bru ny bru, stenges for tyngre kjøretøy inntil rehabilitert 1 220 000 1
Nye Huskebru rehabiliteres (Bk10, 60 tonn) 760 000 1
Frisvannsbrua ny platebru, beholde eksisterende landkar (Bk6) 1 080 000 1
Haug bru rehabiliteres (Bk8) 355 000 1
Gml Ådalsvei bru rehabilitering (Bk10, 60 tonn) 840 000 1
Østsideveien bru 2 rehabiliteres (Bk10) 640 000 1
Jonsrudveien bru rehabiliteres 1 500 000 1
fortau fornye fortau nivå 3, inkl ny betongstein, kr. 1800 pr lm 11 844 000 8
Samlet forfall ekskludert forsterkningsbehov pr medio 2016 129 572 000

Tabell 2. Forslag 100% utbedring av samlet forfall 129,6 mill kr (ekskludert
forsterkningsbehovet)

Forfallet på drenssystemet resulterer i lokale oppsamling og manglende avledning av
overflatevann fra sideterreng og langsgående grøfter. Dette forfallet gir følgeskader som erosjon i
vegkant og delvis naboeiendom, tap av vegens bæreevne og dermed avkortni ng i dekkealder.
Vegdekkene må fornyes hyppigere enn hva et optimalt driftsbudsjett ville resultert i.

Redusert driftsinnsats tærer på tidligere investert vegkapital, det koster å være fattig. Redusert
dekketilstand, manglende siktrydding og overflatevan n i vegbanen kan i tillegg redusere
trafikksikkerheten. Dersom forfallet skal utbedres må dette sannsynligvis finansieres med lånte
midler, med tilhørende rentebelastning. Forfallet vanskeliggjør og reduserer fremdriften av
ordinære drifts - og vedlikeholds tiltak på vegnettet. Forfallet reduserer mao kjøpekraften i de
ordinære tildelte driftsmidlene.



Nedenfor presenteres 3 alternative forslag for prioritering av forfallet i løpet av perioden
2017 - 2024 registrert pr medio 2016 i fht 100 %, 50 % og 0 % tildel ing. Uansett tildeling ønsker
vegadministrasjonen å dokumentere og kvittere tilbake til bevilgende myndigheter anvendelsen
av fremtidige tildelte rammer. Dette forutsetter at vegforvalter oppdaterer grunnlaget nedfelt i
denne hovedplanen.

Fjerning 100 % a v forfallet registrert medio 2016
Utfra en vegfaglig vurdering anbefales det at forfallet pr medio 2016 lukkes og utbedres over en
8 - årsperiode som vist i Tabell 2 ovenfor. De økonomiske konsekvensene er vist til Tabell 3
nedenfor. Kun en målrettet langsik tig politisk og økonomisk økt prioritering samt innsats fra en
kompetent vegforvalter over 8 - års perioden vil kunne resultere i et kommunalt vegnett med
akseptabel kvalitet uten forfall pr januar 2025.

For at dette forfallet ikke skal øke ytterligere i pe rioden 2017 - 2024 må vegnettet i den samme
perioden gis et forsvarlig drift - og vedlikeholdsnivå. Dette behovet er som vist beregnet til 20,9
mill kr årlig for hele perioden 2017 - 2024, inkl kostnader til forvaltningsoppgavene. I tillegg må
vegobjekter løpen de skiftes ut i hht stipulerte funksjonstid til en samlet årlig kostnad lik 8,4 mill
kr i hele perioden 2017 - 2024 for å unngå en tilvekst i forfallet.

Full utbedringen av forfallet (129,6 mill kr uten hensyn til forsterkningsbehovet) i hht Tabell 2
gir øk onomiske føringer og behov som vist i Tabell 3 nedenfor. Forslaget innebærer at
kommunen må bevilge øremerkede investeringsmidler fra 33,3 til 11,3 mill kr årlig i perioden
2017 - 2024.

forfall forfall 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

grøfterensk 8 400 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

siktrydding 128 000 128 000

sluk 1 697 000 565 667 565 667 565 667

nye sluk 170 000 170 000

skilt 60 000 60 000

veglys (kvikksølv) 4 745 000 4 745 000

veglys (målere) 20 000 000 6 666 667 6 666 667 6 666 667

rekkverk 1 941 000 485 250 485 250 485 250 485 250

asfaltdekker 70 462 000 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750 8 807 750

grusdekker 1 860 000 930 000 930 000

Aure bru 1 870 000 1 870 000

Åmot bru 1 220 000 1 220 000

Nye Huskebru 760 000 760 000

Frisvannsbrua 1 080 000 1 080 000

Haug bru 355 000 355 000

Gml Ådalsvei bru 840 000 840 000

Østsideveien bru 2 640 000 640 000

Jonsrudveien bru 1 500 000 1 500 000



fortau 11 844 000 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500

Samlet forfall 129 572 000 33 353 833 19 985 833 19 055 833 11 823 500 11 338 250 11 338 250 11 338 250 11 338 250

Tabell 3. Årlige behov for 100 % fjerning av forfallet i perioden 2017 - 2024

Fjerning 50 % av forfallet registrert medio 2016
50 % utbedringen av forfallet i hht Tabell 2 gir økonomiske føringer og behov som vist i Tabell 4
nedenfor. Forslaget innebærer at kommunen må bevilge 62,1 mill kr (48,5 % av 129,6 mill kr)
over investerings budsjettet med beløp fra 13,6 til 5,4 mill kr årlig i perioden 2017 - 2024.
Forfallsobjekter som ikke blir prioritert eller ikke gis full uttelling, eller som forutsettes utbedret
og finansiert over investeringsbudsjettet for 2016, er vist med farge i Tabell 4.

Dette forslaget innebærer bl.a. at kun 50 % av forfallet på vegdekkene blir utbedret i perioden,
utskiftingen av kvikksølvholdige lamper blitt sluttført i 2016 og finansieres over
investeringsbudsjettet for 2016, bruene Aure, Åmot, Nye Huskebru og Fri svann blir rehabilitert
og finansiert i 2016, og at forfallet på fortauene ikke blir håndtert i det hele tatt i perioden
2017 - 2024.

Likeledes innebærer forslaget i Tabell 4 at kun 50 % av samlet kommunalt veglys får installert
målere og nye tennskap. Komm unen har selv i sitt investeringsbudsjett for 2017 foreslått 4,0 mill
kr og har skissert 5,75 mill kr i handlingsprogrammet for 2018. Forslaget innebærer altså at
kommunen ikke oppfyller det nasjonale kravet om innføring av AMS (automatisk styring og
målin g av energiforbruk) innen 1.1.2019.

Forslaget innebærer bl.a. at forfallet knyttet til manglende rensk av grøfter blir prioritert fullt ut,
da dette vil redusere det fremtidige forfallet på vegdekkene og tap i tidligere investert vegkapital.

forfall forfall 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

grøfterensk 8 400 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

siktrydding 128 000 128 000

sluk 1 697 000 565 667 565 667 565 667

nye sluk 170 000 170 000

skilt 60 000 60 000

veglys (kvikksølv) 4 745 000

veglys (målere) 20 000 000 4 000 000 5 750 000

rekkverk 1 941 000 485 250 485 250 485 250 485 250

asfaltdekker 70 462 000 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875 4 403 875

grusdekker 1 860 000 930 000 930 000

Aure bru 1 870 000

Åmot bru 1 220 000

Nye Huskebru 760 000

Frisvannsbrua 1 080 000

Haug bru 355 000 355 000

Gml Ådalsvei bru 840 000 840 000

Østsideveien bru 2 640 000 640 000



Jonsrudveien bru 1 500 000

fortau 11 844 000
forfall pr medio
2016 129 572 000 13 627 792 13 184 792 6 504 792 5 939 125 5 453 875 5 453 875 5 453 875 5 453 875

Tabell 4. Årlige behov for 50 % fjerning av forfallet i perioden 2017 - 2024

Konsekvenser ved opprettholdelse av dagens prioritering og ø konomiske tildeling
Drift - og vedlikehold av vegnettet er i perioden 2011 - 2015 blitt prioritert med 6,3 mill kr årlig,
inklusiv kostnadene til forvaltningen av vegnettet og energibehovet knyttet til veglys.

Som nevnt ovenfor har det i perioden 2011 - 2015 v ært et årlig avvik på 14,6 mill kr i tildelte
ramme i forhold til beregnet årlig drift - og vedlikeholdsbehov på 20,9 mill kr. Den faktiske
tildelingen har i perioden 2011 - 2015 vært 30 % av beregnet behov. I tillegg påløper der et årlig
utskiftingsbehov lik 8,4 mill kr.

Dersom det ordinære fremtidige vegbudsjettet ikke økes, vil eksisterende forfall øke ytterligere.
Alternativt må vegstandarden reduseres i samsvar med fremtidig bevilget nivå. Det er ikke mulig
å gi noen eksakt beskrivelse av reduksjonen i v egstandard som denne prioriteringen vil resultere
i.

Vegbruker vil i en slik situasjon måtte bli tilbudt en dårligere vegstandard og ytterligere
vegkapital vil gå tapt. Asfaltdekkene vil forfalle ytterligere, gjennomføringen av vinterdriften blir
mer pr oblematisk og vil kreve økt frekvens på brøyting og strøing. Vinterdriften blir altså mer
kostbar.

Uten økte midler til ordinære tiltak på grusvegene er det ikke mulig å gi disse vegene det
kvalitetsløftet som trengs, samt at eventuelle lokale iverksatte tiltak blir kostbare med marginale
effekter.

Noen av de mest essensielle drifts - og vedlikeholdstiltakene er å kunne håndtere
nedbørsmengdene, kanalisere og avlede vannmengdene på og i tilknytning til vegnettet. Til slutt
blir vegforvalter med dagens bev ilgningsnivå tvunget til å renske grøftene og stikkrenner på
bekostning av andre behov; f.eks fornyelsen av vegdekker. Grøftene er allerede svært
gjenslammet.

Gamle og utilstrekkelige stikkrenner, især eksisterende betongrenner med utilstrekkelige
dimens joner, vil bryte sammen. Dette kan tilslutt redusere effekten av dagens beredskapsnivå og
vaktordninger.

Tildelte ressurser må i sterkere grad bli anvendt på strakstiltak som vanskelig lar seg forutsi eller
planlegge. Strakstiltak er ofte mer kostbare i utførelse enn i forhold til tiltak som er planlagt. En
må ta skadene og de lokale kollapsene der og da.

En må forvente ytterligere skader og erstatningskrav fra naboer og trafikanter.
Trafikksikkerheten vil bli redusert.





9. Nedbrytning av vegnettet fra tunge trafikklaster

Fastsettelse av bruksklasse og tillatt aksellast
Tillatt aksellaster og totalvekter fastsettes av vegeier i fht vegens bæreevne og bruenes
beskaffenhet. Vegeier må altså vurdere beskaffenheten av hver veg og fastsette en bruksklasse pr
veg/ parsell. Dette gjøres og resultatet publiseres ved de såkalte veglistene slik det lokale
vegnettet utnyttes best mulig, vegnettet er jo til for å brukes. Vegens bæreevne kan variere med
årstid slik at samme vegeier kan lokalt derfor innføre økte vinteraksellast og last - restriksjoner i
teleløsningsperioden til forskjell fra vegens normale tillatte aksellast. Dette gjøres for å utnytte
den økte styrken en frossen veg normalt har til fordel for transportnæring - en og skogbru ket.
Innføring av vinteraksellast forutsetter samtidig at den samme vegen har sterke nok bruer til å ta
økningen i totalvekten på kjøretøyet i denne perioden. Samtidig må vegeier ta hensyn til tapet i
bæreevne som kan opptre i teleløsningsperioden for å un ngå for store skader på vegnettet ved å
innføre aksellastrestriksjoner.

Andel akselrestriksjoner og innføring av vinteraksellast Ringerike kommune
Innføringen og opphevelsen av aksellastriksjoner og vinteraksellast vurderes utfra de lokale
klima tiske i fht aktuell årstid og utfra erfaringer. Normalt går en fra en innført vinteraksellast til
aksellastrestriksjon på den enkelte veg, mao fra vinter til vårløsningen. Tidspunktene for
innføring/ opphevelse annonseres i lokalpressen. Aksellastreduksjon er trer i kraft det øyeblikk
skilt blir satt opp på den aktuelle veg. Der det lokalt innføres restriksjoner i fbm teleløsningen blir
ofte tillatt aksellast redusert fra 8 tonn til 6 tonn. For en boggi - konfigurasjon reduseres tillatt
aksellast fra 14 tonn t il 9 tonn. Dette vil normalt forhindre uttransport av tømmer og andre tunge
laster; hvilket jo er intensjonen. Effekten for vegbruker er mao momentan og vegen er ikke lenger
tilgjengelig. Kommunen har ikke tradisjon for eller ressurser for å håndheve eller kontrollere
vekter av tunge kjøretøyer på det kommunale vegnettet. Dette er altså en ordning som er basert på
tillitt.

Samlet kjøreveg fratrukket lengde på gang - og sykkelvegnettet er lik 226,651 km. Ringerike
kommunen innfø rer normal lastbegrensninger i teleløsningsperioden på 50.248 km veg (22,2 %
av samlet veglengde). Normalt innføres vinteraksellast på 55,195 km veg der bruksklasse BkT8
midlertidig skrives opp til Bk10. I tillegg er der 2,599 km veg i bruksklasse Bk8 som skrives opp
til Bk10 når forholdene legger til rette for dette. Dette representerer 25 % av samlet veglengde.

Samlet 23,111 km kjøreveg på det kommunale vegnettet er tillatt for og egnet for 60 tonn
totalvekt pr 1.1.2016. I tillegg er en betydelig andel a v det kommunale vegnettet tillatt for 24
meter 7 - akslet vogntog for tømmertransport; hele 106,327 km. Dette representerer 47 % av
samlet kommunal kjøreveg i kommunen.

Tømmernæringens ønsker om bruksklassen Bk10 - 60
Tømmernæringen er en betydelig næring i nnen Ringerike kommune, med tilhørende
arbeidsplasser og verdiskapning. Næringen ønsker seg like konkurransevilkår som i naboland,
især som i Sverige. Næringen har da i flere år på nasjonalt nivå argumentert for 60 tonn totalvekt
og 24 meter vogntoglengde (langhenger montert) for transport av tømmer. Der er mange faktorer



som må være til stede for å kunne hente ut og tilby de ønskede effektene for næringen med
innføringen av bruksklassen Bk10 - 60. Forutsetningen er at dette gjelder for vogntog med 7 eller
fl ere aksler. Dette forutsetter bl.a. at vegen er dimensjonert for og tillatt for 10 tonns aksellast, og
at alle bruene på den enkelte ruten er dimensjonert for 60 tonn totalvekt. Totalvekten 60 tonn vil
kunne ha større negative konsekvenser for en lang bru i fht en kort bru; da en kort bru ikke
nødvendigvis bærer hele tømmerbilen. Dette gjelder primært for bruer over 13,5 meter lengde.
Den aktuelle transportruten må også kunne takle den økte svingradiusen bruk av langhenger
innebærer. En annen forutsetning f or å kunne ta ut effekten er at hele ruten må være i
bruksklassen Bk10 - 60. Alternativt må tømmer omlastes og mellomlagres med tilhørende økte
kostnader.

Figur 5. Tømmertransport med kort og lang henger (hhv 19,5 m og 2 3 m)

På bruksklassen Bk10 - 50 gir disse to viste tømmerbilene tilnærmet samme totalvekt (50 tonn),
egenvekt 19 - 20 tonn) og nyttelaster 30 - 31 tonn nyttelast. Innføringen av langhenger har altså
tilnærmet ingen effekt på bruksklassen Bk10 - 50 verken for transp ortøren/ næringen eller endret
slitasje på vegen sett i fht vegeiers ståsted.



På bruksklassen BkT8 - 50 vil de to tømmerbilene ha totalvekter på hhv 47 tonn og 50 tonn, og
med en tilhørende nyttelast lik 27 tonn og 30 tonn til fordel for langhenger. (Det er
lastbestemmelsene for de ulike akselgruppene som setter begrensningen på 47 tonn totalvekt i
denne bruksklassen for korthengeren). En veg i bruksklasse BkT8 - 50 innebærer at alle bruer er
tillatt for 50 tonn totalvekt; mens vegens bæreevne tilsvarer 8 tonn tillatt aksellast (enkelaksel).
Bruk av langhenger på BkT8 - 50 gir altså en økt nyttelast p å3 tonn (10% økning) i forhold til
bruk av korthenger, som igjen gir 10% reduksjon i antall turer for transport av samme mengde
tømmer.

Effektene av bruksklassen B k10 - 60 for transport av tømmer
For å kunne ta ut de ønskede effektene med bruken av langhenger forutsetter dette tilgang på
bruksklassen Bk10 - 60. Bruk av korthengeren på Bk10 - 60 gir ingen effekt i forhold til bruk på
Bk10 - 50, fordi korthenger har en aksel mindre enn langhengeren. Næringens ønsker er heller
ikke fremsatt for å oppnå overnevnte økning på 10 % nyttelast med langhengeren på bruksklassen
BkT8 - 50. Effektene i fht totalvekt og nyttelast er vist i de to tabellene nedenfor (hhv for
langheng er og korthenger), Tabell 5 og 6.

Tømmerbil med langhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m)
Bruksklasse Totalvekt Egenvekt Nyttelast
Bk 6/28 28 t 20 t 8 t
Bk 8/32 32 t 20 t 12 t
Bk T8/40 40 t 20 t 20 t
Bk T8/50 50 t 20 t 30 t
Bk 10/50 50 t 2 0 t 30 t
Bk 10/56 56 t 20 t 36 t
Bk 10/60 60 t 20 t 40 t

Tabell 5: Totalvekter og nyttelast for tømmertransport med langhenger

Tømmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde 19,5 m)
Bruksklasse Totalvekt Egenvekt Nyttelast
Bk 6/28 28 t 19 t 9 t
Bk 8/32 32 t 19 t 13 t
Bk T8/40 40 t 19 t 21 t
Bk T8/50 46 t 19 t 27 t
Bk 10/50 50 t 19 t 31 t

Tabell 6: Totalvekter og nyttelast for tømmertransport med korthenger

En ser tydelig at nyttelasten øker fra ca 30 tonn til 40 tonn med langhenger på Bk10 - 60 i forhold
til bruksklassen Bk10 - 50/ BkT8 - 50, samt også i forhold til bruk av korthenger på de to samme
bruksklassene. Økningen i nyttelast er altså på hele 33 %. Uttransport av 1000 m3 tømmer (ca
900 tonn virke) gir altså en reduksjon i antall tur er fra 30 turer til 22 - 23 turer under forutsetning
av de tillatte aksellaster utnyttes fullt ut. Dette representerer ca 25 % færre turer for samme
mengde tømmer. Tømmernæringen har selv beregnet kostnadsbesparelser og miljøeffekter for



denne situasjonen so m ikke gjentas her.

Relative nedbrytende effekter ved innføring av bruksklassen Bk10 - 60
Det som er interessant er å så på forskjellene i nedbrytende effekter på vegen, sett i forhold til
vegeiers stå sted. Nedenfor er de nedbrytende effektene satt opp for hhv BkT8 - 50, Bk10 - 50 og
Bk10 - 60 med bruk av hhv korthenger og langhenger. Vurderingene er gjort under forutsetning av
tillatt aksellast for hver akselgruppe er fullt utnyttet på de 3 ulike bruksklasse ne, at vegens tillatte
aksellaster er i samsvar med vegens faktiske bæreevne og at der ikke er noen overlast knyttet til
transportene. Vurderingene av de nedbrytende effektene er gjort med bakgrunn i resultater i
sluttrapporten for etatsprosjektet ‘Bedre u tnyttelse av vegens bæreevne’ (1990 - 1994) gjennomført
av Statens vegvesen. http://www.geir.be/DVVG2008/Nedbrytning/buab - rapport.pdf

Vurderingene er ikke eksakte men gjennomført på et o verordnet nivå. Bruksklassen Bk8 - 32 er
ikke vist da denne bruksklassen kun gir 12 - 13 tonn nyttelast, jmf Tabell 5 og 6. Bruksklassen
Bruksklassen BkT8 - 40 praktiseres på 15,468 km kjøreveg på det kommunale vegnettet i
Ringerike kommune og gir 20 - 21 tonn nyt telast og er derfor heller ikke vist her. Resultatet av de
nedbrytende effektene av langhenger og korthenger på de ulike bruksklassene er vist i Tabell 7 og
8 nedenfor.

Tømmerbil med langhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m)
Bruksklasse Relative

n edbrytende
effekt

Nyttelast Vogntogets vegvennlighet
(nyttelas7/ relative nedbrytende

effekt)
Bk T8/50 2,5 30 t 12
Bk 10/50 2,5 30 t 12
Bk 10/60 3,5 40 t 11,4

Tabell 7: Nedbrytende effekter i forhold til nyttelast - langhenger

Tø mmerbil med korthenger (tillatt vogntoglengde 19,5 m)
Bruksklasse Relative

nedbrytende
effekt

Nyttelast Vogntogets vegvennlighet
(nyttelast/ relative nedbrytende

effekt)
Bk T8/50 2,6 27 t 10,4
Bk 10/50 3,1 31 t 10
Bk 10/60 3,1 31 t 10

Tabell 8: Nedbrytende effekter i forhold til nyttelast - korthenger

Vogntogets nyttelast for den enkelte last/tur kan vurderes mot de nedbrytende effektene den
samme transporten påfører veg. Forholdet (nyttelast)/ (nedbrytende effekt) betegnes kjøretøyets
vegvennlighet. Dermed kan en vurdere ulike Flere aksler og tvillingmonterte dekk gir økt
vegvennlighet for den samme last. Dette er naturlig da dette gir flere bildekk og dermed større
kontaktflate mellom vogntog og vegbane. En ser i Tabell 7 og 8 at der e r ikke den store
forskjellen i både beregnet nedbrytende effekt og vegvennlighet. Teoretisk gir langhengeren økt
skånsomhet/ vegvennlighet i forhold til korthengeren for frakt av samme nyttelast, men
forskjellene er marginale.



Men den reelle effekten er en reduksjon i antall turer på 25 % med bruk av langhenger i forhold
til bruk av korthenger der begge vogntogene fullt ut utnytter de tillatte aksellaster. Effekten er
betydelig og øker i prinsippet med antall turer og mengde tømmer som fraktes ut med bruk av
langhenger. Det presiseres at beregningene er teoretiske og forutsetter samtidig at den faktiske
lokale bæreevnen er i samsvar med ‘skiltet’ tillatt aksellast i hht til de beregningene som her er
lagt til grunn.

Vurderingene tar ikke hensyn til vegbre dden og tap av bæreevne mot vegskulder. Vegbredden på
grusvegene er i gjennomsnitt 4,0 meter. Vegnettet har lokalt en marginal vegbredde som sammen
med store laster kan medføre lokale sammenbrudd, akselererende skadeutvikling uten
nødvendigvis et momentant sammenbrudd samt utkjøringer eller velt av hele vogntog eller
henger. Transport av tømmer blir gjerne gjennomført og utnyttet fullt ut i forhold til de gjeldende
tillatte aksellaster, da tømmer jo er en svært delbar last.

Kommunen ønsker å tillatte trafi kklaster i fht vegens bæreevne og beskaffenhet. Det er
naturligvis ikke slik at vegens reelle bæreevne til enhver tid samsvarer med innført vinteraksellast
eller aksellastrestriksjoner i teleløsningen; verken over hele parsellens lengde eller på samme tid
for hele vegnettet. Det er også et forståelig påtrykk fra tømmernæringen om å få transportert
tømmeret raskt slik at kvaliteten opprettholdes. Veieier vil derfor innføre vinteraksellast selv på
tidspunkt der frosten ikke har fått full virkning på de aktuel le vegene. Dette gjelder for så vidt
også fastsettelsen av den generelle tillatte aksellast (les: sommerbæreevnen). Derfor vil vegnettet
til ulike tidspunkt bli overbelastet som vil medføre skader. Veieier er selvsagt klar over dette og
tar disse lokale me rkostnadene. Men om vegbudsjettet ikke er tilstrekkelig så vil dette bygge seg
opp til et forfall og de lokale skadene kan da over tid bli større.





10. Andre utfordringer

Nedenfor presenteres og omtales noen utfordringer knyttet til tidligere bevilgni ngsnivå til drift og
vedlikehold av det kommunale vegnettet, ønsket vegstandard på det kommunale vegnettet, samt
forhold til tilstøtende øvrige veg - eiere.

Revisjon av kommunal vegnorm
D et er utarbeidet en lokal kommunal vegnormal. Normalen beskriver minimumskrav for
etablering av ny veg, vann og avløp. For veg er det hovedsakelig med henvisning til Vegvesenets
håndbok N100. Dette gjør at både vegforvalter og privat utbygger må ha fagkunnskaper for å
forstå normen. Mulig på grunn av dette er normen lite forankret hos øvrige enheter innen
kommunen. En bredere forankring av en lokal utformet vegnorm kan bidra til en mer forutsigbar
behandling av innkommende saker hos enhetene i ko mmunen, og standarden på utførelse vil bli
lik. Det er behov for bearbeiding av eksisterende norm for å gjøre det faglige innholdet mer
forståelig og mer tilgjengelig.

Vegforvalter ønsker samtidig å gi private utbyggere en bedre forståelse for omfang og k rav til
den nye infrastrukturen i det enkelte utbyggingsprosjekt. En forenkling og revisjon av normen vil
sannsynligvis redusere dagens konfliktnivå og omfanget av kvalitetsavvik.

Kommunen har en lokal graveinstruks. Dette gir føringer for graving i kommun al veg og
istandsettelse. Formålet er å sikre kvalitet i utførelsen for å sikre ønsket levetid over
istandsettelse, dette for å unngå en for tidlig dekkefornyelse av vegparsellen.

Konsekvenser av manglende tildelinger (eksempler)
Her omtales noen utvalg te eksempler på konsekvenser av tidligere bevilgninger og prioritering av
vegnettet:

Ved manglende bevilgning over det ordinære driftsbudsjettet vil vedlikehold normalt bli
nedprioritert til fordel for driften av vegnettet. Snøbrøyting og tente gatelys er essensielle
driftstiltak for å sikre et tilgjengelig offentlig vegnett med akseptabel trafikksikkerhet. Disse
driftstiltakene gis normalt høyest prioritet.

Ved utilstrekkelige økonomiske rammer vil derfor vedlikeholdet bli nedprioritert. Mye grus er
skrap t av grusvegene, slik at de framstår som hullete, med galt profil og til dels farlige.
Grusmasse blir liggende igjen langs vegkantene og i grøftene, torvkanter etableres over tid slik at
vannet ikke renner av vegbanen men renner i vegbanen. Dette fører til erosjonsskader i
grusdekkene. Vegkroppen blir tilført vann og får redusert bæreevne. Dette gjelder også veger
med faste dekker. Dette øker dekkeskadene og tærer på tidligere investert vegkapital. Dermed må
det skrapes oftere enn normalt, til slutt er det ikke mer grus å skrape eller flytte på, og man er
inne i en ond sirkel. Forfallet på grusvegene er betydelig med en andel på 80 %. Dette forfallet
representerer 1,86 mill kr.

Vedlikeholdet av de faste vegdekkene (asfalterte veger) er over tid blitt nedpri oritert. Over tid er
det behov for dekkefornyelse på 9,275 km veg årlig. Inklusiv et årlig lappebehov er det samlede



ordinære årlige vedlikeholdsbehovet på de faste vegdekkene lik 6,265 mill kr. Dette forutsetter et
vegnett uten forfall på de faste dekkene . Imidlertid har hele 135,5 km asfaltert veg et forfall og et
snarlig behov for reasfaltering. Forfallet representerer 70 % av vegnettet med asfaltdekker, og er
kostnadsberegnet til 70,462 mill kr for å bli fjernet.

Mangelfull rensk av grøfter gir en redus ert bæreevne på både grusveger og veger med fast dekke.
Resultatet er en redusert dekketilstand og en avkortning av dekkelevetiden. Dette øker
vedlikeholdsbehovet.

Bedre tilgang til og rådighet over vegens sidearealer
På utvalgte veger er det behov for erverv av sideareal eller inngåelse av avtaler med lokale
grunneiere for bl.a. å kunne etablere grøfter langs vegen og for å kunne gjennomføre ordinære
drifts - og vedlikeholdstiltak (inkl kantklipp, siktrydding, snøopplag, stabilisering av sideterreng
osv) .

På enkelte vegstrekninger mangler man tilgang på sideareal. Dette fører til at man enkelte steder
ikke disponerer nok areal til kantklipp, siktrydding, grøfting og snøopplag, noe som igjen fører til
utilfredsstillende og unødig kostbar drift og vedlikeho ld.

Lokalt vil manglende tilgang til og manglende rådighet over sideterreng også resultere i en
redusert trafikksikkerhet. Fravær av grøfter eller mangelfull grøfting og drenering gir normalt en
avkortning i dekkelevetiden slik at vegdekkene må fornyes hy ppigere enn normalt. Dette gir økte
vedlikeholdskostnader. Tiltak vil også kreve oppmåling.

Ekstremvær
Kommunen må forvente utfordringer og økte kostnader knyttet til fremtidig ekstremvær. Dette vil
mest sannsynlig gi økte nedbørsmengder med høye intens iteter, erosjonsskader og ras, flom,
skader på vegnettet, kommunal og privat eiendom grunnet mangelfull håndtering av
overflatevann fra vegareal, samt midlere vintre med mer fravær av frost og økt oppbløting av
vegkroppen. Kommunen må forvente økte erstatn ingskrav. Smale veger og svak vegskulder kan
også i slike situasjoner gi økte ulykker. Et midlere klima, med hyppigere veksling mellom frost
og tining vil også kunne gi en mer utfordrende og mer kostnadskrevende vinterdrift. I det
fremsatte driftsbehovet h ar vi inkludert kr. 400.000 årlig til håndtering av ekstremvær. Dette er
åpenbart helt utilstrekkelig for å håndtere skadene etter en alvorlig flomsituasjon.

Det er bl.a. behov for økt behov for strøing generelt; uavhengig av dagens prioriterte strøing av
skoleveg, buss - traseer og skoletransport med taxi. Økt forbruk av strømidler fører igjen til behov
for hyppigere rensk av åpne grøfter og fjerning av torvkanter. En økt sykkelsatsing, især
tilrettelegging for sykling i vintersesongen, vil kreve ytterligere ressurser på driftsbudsjettet enn
det fremsatte behovet i rapporten. Hovedplanen har ikke tatt høyde for disse økte kostnadene.

For bedre å tenke fremtidig ekstremvær er det behov for å heve driftsinnsatsen mhp rutinemessig
rensk av grøfter og stikkrenner . Dertil er en rekke av eksisterende stikkrenner med for liten
dimensjon for å takle morgendagens forventede nedbørsmengder. Kommunen har lokale
erfaringer de siste foregående årene hva dette kan føre til av skader og utfordringer. Behovet for
utskifting a v eksisterende betongrør er inkludert i beregnet forfall kapittel 7.



VEDLEGG



Vedlegg 1: Vegfaglige begrep

I forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende veg vil en ofte benytte faguttrykk for å
beskrive behov, utfø rte tiltak og ulike budsjettposter. I denne rapporten har vi lagt følgende
begrep og betydninger til grunn:

Drift: tiltak for å sikre daglig tilgjengelighet på vegnettet med en akseptabel fremkommelighet og
trafikksikkerhet. Iverksatte driftstiltak gir i ngen fysisk restverdi. Typiske driftstiltak er: renhold,
tømming av sluk, rensk av grøfter og stikkrenner, drift av veglys, brøyting, strøing og høvling.
Driftstiltak må ofte gjentas flere ganger pr sesong på samme vegstrekning. En vegeier blir aldri
ferdi g med driftstiltak.

Vedlikehold: Reparasjoner og tiltak for å utbedre skader og slitasje eller tiltak for å motvirke
forfall. Vegen og vegobjektene blir utsatt for skader som følge av trafikken og
klimapåkjenninger. Dette vedlikeholdet er nødvendig for å fjerne trafikkfarlige skader, utbedre
lokale skader for å bevare og derfor forlenge levetiden på det aktuelle objektet.

Utskifting: De ulike vegobjektene på og langs vegnettet har alle en begrenset levetid eller
funksjonstid før objektene må fjernes og erstattes med nye objekter av samme type. Vegen skal
brukes. Dette, sammen med klimapåkjenninger, medfører en tilsiktet og uunngåelig slitasje på
vegnettet. Fornyelsesbehovet uttrykker det årlig økonomiske tapet av verdien på et vegobjekt som
f ølge av reduksjonen i objektets levetid. Investeringen er nødvendig for å opprettholde det samme
vegnettet og tilstand over tid. Det er viktig å være klar over at drift - og vedlikeholdskostnader
påløper i tillegg til og uavhengig av fornyelsesbehovet.

For fall: Dette er normalt en beskrivelse av den fysiske andel av en type vegobjekt eller samlet
andel av et helt vegnett som har for dårlig standard i fht vedtatt standard. Tilsvarende blir
begrepet benyttet for å beskrive den samlede økonomisk ressurs som må stilles til disposisjon for
at det fysiske forfallet skal fjernes/ utbedres. Normalt er forfallet driftsrelatert eller et strukturelt
forfall pga manglende utført vedlikehold. I tillegg kan en se omtale av funksjonelt forfall. En
smal bru kan representere et funksjonelt forfall; selv om brua er godt strukturelt vedlikeholdt uten
nevneverdige skader.

NVDB – Nasjonal vegdatabank : Kartverket har lagt inn senterlinjen på alle de kommunale
vegene i den nasjonale databasen. Databasen driftes og sikres av State ns vegvesen,
Vegdirektoratet uten kostnad for kommunen. Egne rutiner og datakataloger er utarbeidet som
definerer objektene, type og beliggenhet. Vegojekter i tilknytning til det kommunale vegnettet
posisjonsfestes. Sammen med mengder og posisjon kan en o gså registrere tilstand på hvert
objekt. Tilsvarende kan gjøres med bilder. En kan så lage og hente ut rapporter knyttet til
vegnettet. Databasen er nyttig for vegforvalter/ byggherre/ bevilgende myndighet som
dokumentasjon av vegnettet samt for egenregi e ller entreprenører i planlegging og gjennomføring
av drifts - og vedlikeholdstiltak.



Vedlegg 2: Mengder

Oversikt over mengder av ulike vegobjekter (jmf. kapittel 3).

objekter mengder enhet merknad

veilys, kommunal vei 4700 stk

registrert 2473 lysmaster i NVDB pr 27.5.2016. Kommunen
selv antatt 4700/ 5200 lampepunkt på kommunal veg,
hvorav 2100 med kvikksølv. Ukjent antall lamper på privat
vei driftes av kommunen.

fortau 13 160 lm

skilt 1909 stk

registrert 2367 skiltplater fra vegbilder, omfatter 1669
skiltpunkt (dette inkluderer også 458 stk veinavnskilt).
Registrert pr 9.5.2016 i NVDB 62 skiltplater med mangler
(vegetasjon, tagging, dårlig refleksjon)

veinavnskilt 458 stk registrert i NVDB ut fra vegbilder

bruer 37 registrert, inkl kulverter.

kantstein 12 661 lm kun registrert som betong i NVDB

sluk 750 stk estimert

leskur 16 stk registrert av kommunen
parkeringsareal (asfalt/
grus) 8 300 m2

parkeringsareal utenfor veg og vegbane, asfalt, registrert av
kommunen

veilengde kjørevei
(totalt) 226 651 lm

i flg vegnettsfil 9.5.2016 fra NVDB.

veidekker asfaltert
tilstandsbedømt (KV) 194 478 lm

Tilstandsbedømt veilengde ut fra bilder (1 94.478). Samlet
tilstandsregistrert asfaltert areal: 908.763 m2, gj snitt
bredde: 4,7 m

veidekker grus
tilstandsbedømt (KV) 57 174 lm

Tilstandsbedø mt veilengde ut fra bilder (57.174). Samlet
tilstandsregistrert grus - areal: 230.031 m2, gj snitt bredde:
4,0 m

veilengde gsv (totalt) 27 151 lm i flg vegnettsfil 9.5.2016 fra NVDB
stikkrenner 97 stk status i NVDB pr 9.5.2016

fartsdempere 130 stk
str øsandkasser (plast) 31 stk registrert av kommunen

gangfelt 75 stk registrert av kommunen

ferister 9 stk registrert av kommunen

støttemur 10 642 lm
total mengde registrert langs kommunal veg, inkluderer også
murer på privat grunn

rekkverk 13 274 lm status i NVDB pr 9.5.2016

åpen grøft 74 052 lm det er ikke knyttet tilstand til denne mengden

rister bekkeinntak 6 stk registrert av kommunen

trær 120 stk inkluderer trær langs veg og torg, registrert av kommunen

sykkelstativ 22 stk
dette omfatter antall sykkelstativ i sentrum, registrert av
kommunen

bommer 14 stk registrert av kommunen



holdeplass 28 stk
NVDB inneholder 28 stk skilt av kategori '512 - Holdeplass
for buss'. NVDB inneholder også info om 109 holdeplasser

langsgå ende kantlinjer 4 873 status i NVDB pr 9.5.2016

utelatt husnummerskilt, turveier, benker, sykkelstativ utenfor sentrum, kummer

Vedlegg 3: Beregnet årlig driftsbehov

Beregningsgrunnlag av årlig driftsbehov (jmf kapittel 4).

vegobjekter
og utvalgte
driftstiltak

antall/
mengder

stk, lm,
m2, RS

årlig drift
(kr/år) merknader

veglys stk 2 100 000
strømforbruk og nettleie fra 2015 - faktura, inkluderer
pæreskift.

bruer 37 stk 99 000

rengjø ring av fuger + renhold terskler neglisjeres.
Hovedkontroll (5 års inspeksjon) koster kr. 99.000
årlig eks mva.

kantklipp lm 241 500

samlet å rlig behov er 2 x klipp pr sesong: behovet er
210 timer x kr. 1150/ time = kr. 241.500. (Avtalen
med Teknisk drift er kun 50% av behovet; altså kun 1
klipp)

vår - rengjøring
(feiing) hele veinettet RS 430 000

6 ukesverk med 2 enheter. Timepris hhv kr 1214 og kr
697. (1214 + 697) x 6 x 37,5 = kr. 429.975

vedlikeholds - f
eiing etter behov RS 430 000

Vedlikeholdsfeiingen krever samme ressurser som
vår - rengjøringen.

sluktømming stk 252 000 210 timer x 1200 kr/ time = 252.000

siktrydding kryssområder RS 112 500
fliskutter, lagbil, ryddesag, 2 mann, 2 ukesverk = 1500
kr/t x 37,5 x 2 = kr. 112.500

grøfterensk lm 340 000

antatt at alle grøfter må renskes hvert 10. år. Antar
å rlig behov er 6 km grøft. Produksjon 30 lm pr time,
behovet er 200 timer pr år. Behov: 1 graver + 1 bil til
kr. 1700/ time. Enhetspris: kr. 56/ lm grøft. Inkl
fjerning av torvkant og deponering. Årlig behov: 1700
x 200 = kr. 340.000

stikkrenner stk 121 500

tilsyn: 168 timer x 500 kr/t = kr. 84.000. Samt spyling
av 15 stikkrenner pr sesong: 15 x kr. 2.500/ stk = kr.
37.500

vinterdrift hele veinettet RS 4 852 000
14 private roder: 399.600 x 6 = kr. 2. 397.600. 14
roder teknisk drift: kr. 2.454.400. I alt kr. 4.852.000

vinterdrift
fjerne såle

hele veinettet 138 375
2 ukesverk med høvel: kr. 1845/t x 2 x 37,5 = kr.
138.375

vinterdrift
bortkjøring

snø 105 000 2 ganger pr sesong i sentrum



vinterdrift
steaming

stikkrenner 910 000 2 lagbiler hele vintersesongen
vinterdrift private veger 87 657 estimert i/2 rodekostnad
ferister 8 4 000 tømming av sandfang hvert 15. år (4 timer a kr. 1700

kr/ t; graver og bil). Å rlig behov: (kr. 1700 x 4) x 9/
15 = kr. 4.000 pr år.

vegforvaltning 3 personer fra
august 2016,

behov = 4
personer

2 101 333 samlet lø nnskostnad inkl sosiale utgifter: kr.
1.970.000 (3 personer). 80% av samlet ressurs
anvendes mot 'veg' = 1,576 mill kr./år. Tilsvarende for
4 personer = 2,101 mill kr/ år

sum 12 324 865



Vedlegg 4: Beregnet årlig vedlikeholdsbehov

Beregningsgrunnlag av årlig vedlikeholdsbehov (jmf kapittel 5).

veiobjekter og
utvalgte driftstiltak

antall/
mengder enhet

årlig drift
(kr/år) merknader

ekstremvær 200 000 økte erstatningskrav ved flom, mm

veidekker, asfalt,
kjørevei 194 478 lm 5 865 000

Legger til grunn 20 års dekkelevetid, slitelag 120 kg,
opprettting 25 kg. Tonnpris: kr. 885/ tonn.
Vegbredde 4,7 m. Årlig behov: (194,5 x 4,7 x
0,145 x 1000 x 885)/ 20 = 5.865.414 kr/ år = kr.
30.156 / km/ år. Årlig re - asfalteringsbhov: 194,5 : 20
= 9,725 km/ år

lapping, lokale skader 400 000
årlig avtale med teknisk drift lik kr. 275.000. Reelt
behov anslått til kr. 400.000/ år.

veglys (armaturer) stk 95 000
utskifting av 20 stk ødelagt armaturer årlig: 20 x
4750 = kr. 95.000

kantstein 15 073 lm vedlikeholdsbehovet neglisjeres

skilt 2 367 stk 30 000

fjerning av tagging, oppretting av skjeve skilt,
erstatte 10 skadde skilt årlig a kr. 3000/stk, inkl
veinummerskilt

rekkverk 13274 lm 10 000
2 punktskader pr å r, enhetskostnad kr. 5.000 pr
punkt

gangfelt 75 stk 113 000
re - merking, kr. 1500 pr stk, levetid 1 år = 75 x 1500
= kr. 112.500

leskur 16 stk 16 000
beising, skifte knuste ruter, hærverk (kr. 1000 pr stk
pr år)

grusdekker (kjøreveg) 57 174 lm 1 490 550

Oppgrusing 5 cm, vegbredde 4,0 m, 200 tonn pr km
veg, 200 kr/ tonn, levetid grus 7 år, gir: 57,174 x
40.000/ 7 = kr. 326.708 kr/ år i materialkostnader (=
5.714 kr pr km pr år). Årlig høvling: (kr. 1592 x 7,5
t/km veg) = kr. 11.940 pr km/ år. Årlig høvling : kr.
11.940 x 57 = kr. 680.580. Støvbinding: kr. 8496 pr
km vei pr tiltak (inkl Dustex, oppriving og 3
høvlinger) = 8496 x 57,174 = kr. 485.750 pr år.
Totalt 26.150 kr pr km pr år (asfalt: kr. 30.156 pr km
pr år)

bruer 37 stk 400 000 reparasjon av fuger, betongskader
bommer 14 stk vedlikeholdsbehovet neglisjeres
sum 8 619 550



Vedlegg 5: Beregnet årlig fornyelsesbehov

Beregningsgrunnlag av årlig fornyelsesbehov eksisterende vegobjekter (jmf kapittel 6).

objekter

antall (stk),
areal (m2),
veglengde

(lm) enhet

kostnad
nytt objekt
(kr), inkl

montering

Veikapital
kostnad

samlet nytt
objekt (kr)

levetid
(år) for
objektet

årlig
avskrivning/
utskifting av

objektet (kr/år) merknad

veglys på
kommunal vei
(master og
ledningsstrekk) 4 700 stk 32 000 150 400 000 40 3 760 000

heleid kommunalt, kun
stolper og ledningsstrekk.
Drift (energi og pæreskift)
i tillegg, se vedlegg 2

veglys på
kommunal vei
(armaturer) 4 700 stk 4 750 22 325 000 20 1 116 250 kun armaturer

veglys på
kommunal veg
(tennpunkt) 150 stk 65 000 9 750 000 30 325 000

kun tennpunkter, inkl
måler, antatt at et
tennpunkt i snitt dekker 40
lyspunkt

vegoverbygning 226 651 lm 5 400 1 223 915 400 100 12 239 154
erstatte overbygning (ekskl
vegdekker) pr. 100. år

fortau 13 160 lm 1 800 23 688 000 50 473 760

kun kostnader for
materialer og utlegging;
erverv av grunn, eller
annet forbredende arbeider
med grunnen er utelatt. Se
egen post for kantstein

skilt 1 909 stk 3 000 5 727 000 12 477 250

veinavnskilt 458 stk 1 500 687 000 30 22 900

bommer 14 stk 12 000 168 000 20 8 400

sluk/ sandfang 750 stk 25 000 18 750 000 40 468 750

rekkverk 13 286 lm 3 000 39 858 000 30 1 328 600

kantstein (betong) 12 661 lm 200 2 532 200 40 63 305

leskur 16 stk 76 000 1 216 000 25 48 640

parkeringsareal
(asfalt) 8 300 m2 106 879 800 30 29 327

fartsdempere 130 stk 7 500 975 000 25 39 000

strøsandkasser 31 stk 3 000 93 000 15 6 200

trær 120 stk 15 000 1 800 0 00 50 36 000

sykkelstativ 22 stk 2 500 55 000 20 2 750

bruer 37 stk 600 000 22 200 000 100 222 000

ferister 8 stk 60 000 480 000 30 16 000
drifting i tillegg (tømming
av sandfang)

sum 1 525 499 400 20 683 286



Vedlegg 6: Beregnet forfall
Beregningsgrunnlag av forfall pr medio 2016 (jmf kapittel 7).

forfall

Tilstand/ grad av forfall Antall,
lm, m2

registrert/ Enhet

tiltak/ enhetspris 1 2 3 4 estimert
drift grøfterensk 150 000 74 052 estimert lm Rensk av grøft og fjerning av torvkanter

drift siktrydding estimert RS forbedre siktforhold, 3 ukesverk (1134 kr/t)

vedlikehold sluk 150 750 estimert stk
Utskifting av 150 ødelagte sluk og
sandfang, 11,313 kr/ stk.

funksjon nye sluk 15 750 estimert stk Etablere 15 nye sluk (kr. 11,313/ stk)

vedlikehold skilt 20 1909 registrert stk Utskifting av 20 skiltplater

vedlikehold veglys 2100 4700 registrert stk
Utskifting av 2100 HQL (kr. 2260/ stk) pr
kontrakt

funksjon veglys 200 200 estimert stk
Utskifting/ installasjon 200 tennskap og
kabelarbeider

vedlikehold rekkverk 2655 13274 estimert stk Utskifting 20% (2655 lm) a kr. 731/lm

vedlikehold asfaltdekker 7 605 51 352 126 489 9 032 194 478 registrert lm
dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, vei
og gate

vedlikehold grusdekker 0 10674 46473 27 57174 registrert lm
oppgrusing av 46,5 km grusveg (kr. 40.000
pr km veg)

vedlikehold Aure bru 1 870 000 registrert stk rehabiliteres

vedlikehold Åmot bru 1 220 000 registrert stk
ny bru, stenges for tyngre kjøretø y inntil
rehabilitert

vedlikehold Nye Huskebru 760 000 registrert stk rehabiliteres (Bk10, 60 tonn)

vedlikehold Frisvannsbrua 1 080 000 registrert stk
ny platebru, beholde eksisterende landkar
(Bk6)

vedlikehold Haug bru 355 000 registrert stk rehabiliteres (Bk8)

vedlikehold Gml Ådalsvei bru 840 000 registrert stk rehabilitering (Bk10, 60 tonn)

vedlikehold Østsideveien bru 2 640 000 registrert stk rehabiliteres (Bk10)

vedlikehold Jonsrudveien bru 1500000 registrert stk rehabiliteres

vedlikehold forsterkning 193 000 registrert lm
forsterkning/ masseutskifting 85% av
samlet kjøreveg

vedlikehold fortau 6580 13160 estimert lm
fornye fortau nivå 3, inkl ny betongstein,
kr. 1800 pr lm

forfall pr medio 2016
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1274-3   Arkiv: Q80 &30  

 

 

Trafikksikkerhetsplan ut på høring  
 

Forslag til vedtak: 

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 sendes ut på høring med 

høringsfrist 15.08.17. 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har ingen gyldig trafikksikkerhetsplan. Siste plan var gjeldende fra 2001 – 

2004.  

Arbeidet med trafikksikkerhet har siden 2004 blitt ivaretatt i planprosesser og av teknisk 

forvaltning, men dette har ikke inngått i noen helhetlig plan. 

Vegdirektoratet oppfordrer sterkt alle kommuner til å ha trafikksikkerhetsplaner. En gjeldende 

plan er også en forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal støtte til 

trafikksikkerhetstiltak. 

Årlig søknadsfrist for å kunne søke slik støtte er 1. november.  

Vedlagt følger et til høringsutgave av trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 

2021. 

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Følgende instanser er vurdert som høringsparter: Trygg Trafikk i Buskerud, Hønefoss 

politistasjon, barnehagenes samarbeidsutvalg og Nettbuss Ringerike. Grunnskolenes 

samarbeidsutvalg har nylig vært høringsinstans i sak om særlig trafikkfarlige skoleveier. 

Høringsfrist settes til 15.08.17.  

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en gyldig trafikksikkerhetsplan. 

Trafikksikkerhet angår alle kommunens innbyggere, og det er særlig viktig at de gruppene som 

er direkte høringsparter gis anledning til å uttale seg. I en periode med økt vekst er 

trafikksikkerhet grunnleggende viktig. 

 

Vedlegg 

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 – høringsutgave. 

 Ulykkesstatistikk 2006 - 2015 fra Statens Vegvesen 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antall ulykker fordelt årstall

År
Antall

ulykker
Antall

drepte/skadde
Antall

drepte
Antall

hardt skadde
Antall

lettere skadde

2006 61 79 2 12 65

2007 72 107 2 6 99

2008 72 104 2 13 89

2009 48 69 0 5 64

2010 53 71 1 5 65

2011 54 79 4 8 67

2012 50 63 1 11 51

2013 54 70 3 10 57

2014 42 57 5 8 44

2015 23 30 0 5 25

Sum 529 729 20 83 626
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Innhold nivå 1: Kommune = Ringerike.
År = 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
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Uhellskategori - skadegrad
Uhellskode
hovedkategori

Antall
ulykker

Antall
drepte/skadde

Antall
drepte

Antall
hardt skadde

Antall
lettere skadde

Annet 47 54 1 11 42

Fotgj.ul 37 38 0 9 29

Kryssul. 84 104 4 5 95

Møteul. 96 185 10 27 148

Påkj.bakfra 84 114 0 4 110

Utforkj 181 234 5 27 202

529 729 20 83 626Sum alle
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Antall ulykker fordelt måned

Måned
Antall

ulykker
Antall

drepte/skadde
Antall
drepte

Antall
hardt skadde

Antall
lettere skadde

Januar 36 58 0 3 55

Februar 27 43 3 5 35

Mars 30 44 1 6 37

April 27 36 0 5 31

Mai 48 60 3 8 49

Juni 63 93 1 12 80

Juli 49 56 4 7 45

August 53 73 0 12 61

September 58 73 4 7 62

Oktober 50 61 0 7 54

November 42 63 2 5 56

Desember 46 69 2 6 61

529 729 20 83 626Sum alle
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Antall ulykker fordelt på ukedag

Ukedag
Antall

ulykker
Antall

drepte/skadde
Antall
drepte

Antall
hardt skadde

Antall
lettere skadde

Mandag 74 106 3 13 90

Tirsdag 83 103 0 10 93

Onsdag 75 100 4 8 88

Torsdag 68 90 2 7 81

Fredag 94 142 5 16 121

Lørdag 71 90 2 12 76

Søndag 64 98 4 17 77

529 729 20 83 626Sum alle
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Trafikantgruppe - skadegrad

Trafikantgruppe
Antall

drepte/skadde
Antall
drepte

Antall
hardt skadde

Antall
lettere skadde

Bilfører 373 8 33 332

Bilpassasjer 183 5 21 157

Person lett MC 21 0 4 17

Person annen MC 34 2 7 25

Person moped 37 1 3 33

Person sykkel 33 3 5 25

Fotgjenger 40 0 10 30

Aker 0 0 0 0

Andre 8 1 0 7

729 20 83 626Sum alle
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Aldersgruppe - skadegrad

Aldersgruppe
Antall

drepte/skadde
Antall
drepte

Antall
hardt skadde

Antall
lettere skadde

0– 5 6 0 2 4

6– 9 7 0 0 7

10–14 26 2 2 22

15–17 71 3 5 63

18–20 84 0 8 76

21–24 67 0 8 59

25–34 133 1 20 112

35–44 88 1 8 79

45–54 86 3 11 72

55–59 32 2 6 24

60–64 41 0 5 36

65–69 22 2 2 18

70–74 20 0 2 18

75–79 18 4 1 13

80+ 26 2 3 21

ukjent 2 0 0 2
729 20 83 626Sum alle
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Aldersgruppe - trafikantgruppe
Alders
gruppe Aker Andre

Bil
fører

Bil
passasjer

Fot
gjenger

Person
annen MC

Person
lett MC

Person
moped

Person
sykkel

Sum
totalt

drepte-skadde

0– 5 0 0 0 3 2 0 0 0 1 6

6– 9 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

10–14 0 3 0 14 3 0 0 0 6 26

15–17 0 0 1 17 3 1 19 29 1 71

18–20 0 0 47 26 3 1 0 6 1 84

21–24 0 0 39 19 0 6 0 0 3 67

25–34 0 1 83 35 3 6 1 1 3 133

35–44 0 0 57 17 1 8 0 0 5 88

45–54 0 2 53 11 7 8 0 1 4 86

55–59 0 1 23 4 1 2 1 0 0 32

60–64 0 0 27 8 1 2 0 0 3 41

65–69 0 0 10 8 3 0 0 0 1 22

70–74 0 0 10 5 4 0 0 0 1 20

75–79 0 1 12 2 1 0 0 0 2 18

80+ 0 0 11 7 7 0 0 0 1 26

ukjent 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

Sum 0 8 373 183 40 34 21 37 33729
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Veg - skadegrad
Veg Antall

ulykker
Antall

drepte/skadde
Antall
drepte

Antall
hardt skadde

Antall
lettere skadde

0 32 43 0 5 38

EV16 179 255 8 27 220

FV142 1 1 0 0 1

FV156 3 4 0 0 4

FV158 1 1 0 0 1

FV162 4 5 0 0 5

FV163 4 4 1 0 3

FV164 1 1 0 1 0

FV166 3 4 0 1 3

FV168 1 1 0 0 1

FV169 12 12 0 2 10

FV172 11 16 0 2 14

FV173 8 9 0 0 9

FV174 7 9 0 0 9

FV175 1 1 0 0 1

FV177 8 19 2 4 13

FV178 1 2 0 1 1

FV179 2 3 1 0 2

FV181 2 2 0 0 2

FV241 19 27 0 1 26

FV243 1 2 0 2 0

FV35 73 94 2 11 81

KV10003 1 1 0 0 1

KV10042 1 1 0 0 1

KV10059 1 1 0 0 1

KV10064 2 3 0 0 3

KV10101 1 1 0 0 1

KV10166 1 1 0 0 1

KV10600 2 2 0 0 2

KV11100 1 1 0 0 1

KV11200 1 1 0 0 1

KV13100 3 5 0 0 5

KV13800 1 1 0 0 1

KV1400 1 1 0 1 0

KV14000 1 1 0 0 1

KV14400 1 3 0 0 3

KV16250 1 1 0 0 1

KV17600 1 1 0 0 1

KV18600 1 1 0 1 0

KV22000 1 1 0 0 1

KV22100 1 1 0 0 1

KV23000 1 1 0 0 1

KV26000 1 1 0 0 1
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KV3200 1 1 0 0 1

KV32100 1 1 0 0 1

KV35600 1 1 0 0 1

KV36700 2 2 0 0 2

KV37300 1 2 0 0 2

KV37600 1 1 0 0 1

KV42300 5 5 0 0 5

KV4400 1 1 0 0 1

KV4700 1 1 0 0 1

KV4800 3 3 0 0 3

KV4900 1 1 0 0 1

KV5400 1 1 0 0 1

KV5500 1 1 0 0 1

KV6200 2 2 0 1 1

KV6400 1 1 0 0 1

KV7 1 1 0 0 1

KV7300 1 1 0 0 1

KV7500 2 2 0 1 1

KV7600 1 1 0 0 1

KV8000 1 1 0 0 1

KV8200 1 2 0 0 2

KV8550 1 1 0 0 1

KV9600 1 1 0 0 1

PG99999 1 1 0 0 1

PV13470 1 1 0 0 1

PV41930 1 1 0 0 1

PV42330 1 1 0 1 0

PV95738 1 1 0 0 1

PV97846 1 1 0 0 1

PV98568 1 2 0 0 2

PV99272 1 5 0 2 3

PV99611 1 2 0 0 2

PV99879 1 2 0 0 2

RV35 49 80 1 10 69

RV7 29 43 4 7 32

SV100 1 1 0 0 1

SV110 2 2 0 0 2

SV300 1 1 0 0 1

SV430 1 2 1 0 1

SV444 1 1 0 1 0

SV529 1 1 0 1 0

SV99999 3 2 0 0 2
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Antall ulykker/ enheteer / personer i utvalget som rapporten er basert på: 529 / 28063 / 34563 Sum
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2 Bakgrunn for planen 
Rådmannen i Ringerike har et mål om at kommunen skal ha en vedtatt 

trafikksikkerhetsplan i løpet av september 2017.  

 

3 Organisering, gjennomføring og ansvar 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen. 

Arbeidsgruppa består av: 

 

 Geir Svingheim, spesialrådgiver 

 Linda Engstrøm, arealplanlegger 

 Morten Fagerås, teknisk drift 

 

Trafikksikkerhetsplanen skal behandles politisk, evalueres og revideres fortløpende og 

gjelde fram til 2021. 

Teknisk forvaltning følger opp planens prioriteringer, politiske vedtak og tar årlig 

initiativ til å søke fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak. 

Planen skal gi grunnlag for prioritering av søknad om tildeling av 

trafikksikkerhetsmidler fra fylket. 

Planen skal uttrykke visjon og hovedmål for trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

3.1      Kommunens ansvarsområder i trafikksikkerhetsarbeidet   
Kommunen har ansvar for investeringer, drift, og vedlikehold av det kommunale 

vegnettet. Som vegholder, har kommunen også et spesifikt ansvar for 

trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. I henhold til folkehelseloven og plan- og 

bygningsloven, har kommune et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker 

lokalt. Kommunen har myndighet og virkemidler som kan bidra til økt innsats i det 

lokale trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

3.2      Roller og oppgaver i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 

Enhet for teknisk forvaltning og enhet for miljø og arealforvaltning skal fungere som 

bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker. 

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning er det politiske organ som håndterer 

trafikksikkerhetsspørsmål politisk. I videre prosess må ansvar for ulike deler av 

arbeidet med trafikksikkerhet fastsettes og fordeles til riktig enhet i kommunen.  
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4 Mål og strategier 

4.1 Visjon og mål nasjonalt:  

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014-2017, som bygger på Nasjonal 

Transportplan (NTP) 2014-2023, har en visjon om et transportsystem der ingen blir 

drept eller hardt skadd, kalt Nullvisjonen. Dette er en visjon og ikke et mål, men skal 

være noe å strekke seg etter. Et etappemål er at det i 2024 ikke skal være flere enn 500 

drepte eller hardt skadde i trafikken. 

 

4.2 Regionale mål 

Buskerud fylkeskommune forankrer sitt trafikksikkerhetsarbeid i den nasjonale                

nullvisjonen. I arbeidet mot nullvisjonen har fylket satt seg følgende  

etappemål: 

 Antallet hardt skadde og drepte halveres innen 2023 

 

 Etappemålet er en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024,  

sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. 

 

Fylkeskommunen har også et delmål som henger sammen med det nasjonale  

målet om at veksten i persontransport skal tas av sykkel, gange og  

kollektivtransport:  

 Antallet drepte og skadde skal ikke øke selv om flere går og sykler.  

 

4.3 Kommunale mål og strategier 

Kommunens trafikksikkerhetsarbeid må ses i sammenheng med kommunens mål om 

vekst og utvikling. Det må være tett knyttet til kommunens mål om å legge til rette for 

et sammenhengende gang- og sykkelveinett, redusere transportbehovet og tilrettelegge 

for kollektivtransport, gående og syklende i arealplanleggingen.  

 

4.3.1 Mål  

Ringerike kommune støtter opp om Nullvisjonen, og legger den til grunn for sitt 

trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Kommunens mål sammenfattes i det følgende: 

 Redusere antall ulykker i trafikken 

 Sikre trygge skoleveier 

 Forbedre sikkerheten og tilretteleggingen for syklister (og gående) 
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5      Organisatoriske og mindre fysiske tiltak 
 

5.1    Tiltak i areal- og byplanavdeling og byggesaksavdeling 
Planen skal koordineres med kommunens øvrige planverk, herunder kommuneplanen. 

Trafikksikkerhet skal være et grunnelement i all arealplanlegging. Det skal lages gode 

rutiner på vurdering av trafikksikkerhet i forbindelse med alle omsøkte byggesaker og 

i alt planarbeid.  

 

5.2     Holdningsskapende arbeid 
Organisatoriske tiltak som økt fokus på trafikkopplæringen i barnehager og                               

skoler vil bidra til økt trafikksikkerhet. Trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid 

er viktige element i å skape gode trafikanter. Dette skal det arbeides med i alle 

aldersgrupper. De voksne, og særlig foreldre/foresatte er forbilder for barna og unge. 

Barnehage og skole er viktige arenaer for trafikkopplæring. 

5.2.1   Trafikkopplæring  i barnehage 

Trafikken er en del av barnas hverdag. Det er derfor viktig at barna gis en god 

opplæring og veiledning for å bli så gode trafikanter som mulig. 

I barnehagene er hverdagssituasjoner et godt utgangspunkt for trafikkopplæringen. 

Trafikksikkerhet og holdningsskapende informasjon er viktig å ta opp på 

foreldremøter allerede i barnehagen. Aktuelle temaer er sikring av barn i bil og barnas 

trafikkopplevelser på veien til og fra barnehagen. 

 

5.2.2     Trafikkopplæring i grunnskolen 

I skolen skal barna oppøve praktiske ferdigheter samtidig som de skal få utviklet en 

mer teoretisk forståelse av hvordan trafikken fungerer. 

Læreplanen har følgende kompetansemål; etter 4. trinn skal elevene: 

-følge trafikkregler for fotgjengere og syklister, etter 7. trinn: 

- praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. 

Det skal samarbeides med foreldrene slik at elevene blir flinke til å ferdes i trafikken. 

 

5.2.3     Generell informasjon 

Målet med informasjon er å endre folks adferd slik at trafikken blir sikrere, og 

ulykkestallet går ned. I tillegg forventes det at slike tiltak skal skape forståelse for 

restriksjoner og kontrollvirksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Informasjon brukes for å gjøre trafikantene oppmerksomme på situasjoner som krever 

stor aktsomhet. Informasjon gis: 

 Gjennom kampanjer 

 Ved annonser rettet mot trafikanter i sin alminnelighet eller i bestemte 

situasjoner 
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 Til bestemte grupper, for eksempel eldre, ungdom, ved skolestart, 

påsketrafikanter osv. 

 

Informasjonstiltak kan med fordel gjennomføres i samarbeid med frivillige 

organisasjoner som er aktive i lokalmiljøet, for eksempel idrettslag, velforeninger 

Trygg Trafikk med flere. 

5.3      Mindre fysiske tiltak 
Trafikksikkerhet skal legges til grunn for arbeidet på kommunale veier. Flere enklere 

fysiske tiltak kan gi store forbedringer for trafikksikkerheten. Fjerning av 

sikthindrende vegetasjon er et viktig tiltak. Her har grunneier eller den som disponerer 

en eiendom ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørsel til veg eller gang- og 

sykkelvei. Dette er noe kommunen må påminne om og følge opp.   

Oppgradering av bussholdeplasser, vegbelysning, fartsbegrensninger og gode rutiner 

for rydding av snø og grus på fortau og gang- og sykkelveier er også viktige tiltak for 

å forbedre trafikksikkerheten.    

Andre tiltak som kommunen vil satse på er å beholde eksisterende snarveger og  

stier. Dette er høyaktuelt i forbindelse med mange reguleringssaker. 

5.4 Trafikksikkerhetsplan 2001 – 2004; tiltaksliste og status i 2017 
Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

1 Gatelys Gamleveien, Åsbygda 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg 

Begrunnelse: Skoleveg 

120.000,- 48.000,- 72.000,- 2001 

 

Ikke 

utført 

2 Gatelys Harehaugveien, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg, strekning 

fra Hagaringen til Bølgenveien 

Begrunnelse: Skoleveg 

240.000,- 196.000,- 144.000,- 2001 

 

Ikke  

utført 

3 Rundkjøring for buss, Hallingby 

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et 

nytt kjøremønster ved Hallingby skole. Skille kjørende 

(busser) og gående (skolebarn). 

Begrunnelse: Trafikkfarlig blanding av busser og 

skolebarn. Skoleveg og nærområde til skole, barnehage 

mm.  

160.000,-  64.000,-   96.000,- 2002 

 

Utført 
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Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

4 Sikring av gangfelt ved Hønefoss skole, Hønefoss 

Beskrivelse: Opphøyet gangfelt, kanalisering, ledegjerde 

flyttes 

i krysset Hønengata / Glatveds gate 

Begrunnelse: Trafikkfarlig kryss utenfor Hønefoss skole 

 70.000,- Finansieres av statens 

vegvesen, Buskerud 

2002 

 

Utført 

5 Gatelys fra Botilrud til Hønen, Norderhov 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra 

Hønenkrysset til Botilrud 

Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i 

kommunedelplan for gående/syklende i Hønefossområdet  

250.000,- 100.000,- 150.000,

- 

2002 

 

Utført 

6 Gatelys langs Øvre Klekkenvei, Haugsbygd 

Beskrivelse: Gatelys langs eksisterende veg fra Klekken 

til Vang skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

400.000,-   2003 

 

Utført 

7 Gang/sykkelveg langs Hvalsbruveien, Hallingby 

Beskrivelse: Bygging av gang/sykkelveg langs 

Hvalsbruveien utenfor Hallingby skole 

Begrunnelse: Skoleveg 

   2003 

 

Utført 

8 Opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien, Heradsbygda 

Beskrivelse: Bygge opphøyde gangfelt i Heradsbygdveien 

ved Frøyas vei, Anettes vei, Ve terrasse, 

Norderhovhjemmet og Veksalveien. 

Begrunnelse:  

Etterspurt av flere, stor trafikk. 

   2004 

 

Utført 

9 Gang/sykkelveg langs Klekkenveien, Haugsbygd 

Beskrivelse: Bygge gang/sykkelveg med gatelys fra 

Borgergata til Øvre Klekkenvei 

Begrunnelse: Skoleveg og del av hovedrute i 

kommunedelplan for gående/syklende i Hønefossområdet 

   2004 

 

Utført 
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Pri. Tiltak  Kostnad Finansiering Når Status 

 (navn, beskrivelse og begrunnelse)  Ringerike 

kommune 

Tilskudd  2017 

10 Rundkjøring for buss ved Vang skole, Haugsbygd 

Beskrivelse: Bygge ny rundkjøring for å gi bussene et nytt 

kjøremønster ved Vang skole. Skille kjørende (busser) og 

gående (skolebarn). 

Begrunnelse: Skoleveg og nærområde til skole. 

200.000,- Allerede bevilget på 

kommunens 

investeringsbudsjett 

2002 

 

Utført 

11 Fortau langs Storløkkaveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Bygge fortau langs eksisterende veg, fra 

Indre Løkkavei til Rabbaveien 

Begrunnelse: Skolevei 

   2004 

 

Ikke  

utført 

12 Fortau og gatelys langs Trygstadveien, Hønefoss 

Beskrivelse: Fortau langs ny (omlagt) vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2002 

 

Utført 

13 Fortau og gatelys langs Nordre Ringåsen, Norderhov 

Beskrivelse: Fortau langs eksisterende vei 

Begrunnelse: Skolevei 

 Finansiering gjennom 

utbyggingsavtale 

med privat utbygger 

2003 

 

Ikke  

utført 

6 Særlig trafikkfarlige skoleveier 

6.1      Særlig farlige skoleveier 2017 

Særlig farlige skoleveier har våren 2017 vært på høring i skolenes samarbeidsutvalg.   

Høringsuttalelsene viser at det bare har kommet svært få trafikksikkerhetstiltak siden 

vedtak om særlig trafikkfarlige skoleveier ble fattet i 2009. Uttalelsene sier derfor at 

omfanget av særlige trafikkfarlige skoleveier må være omtrent uendret. 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur får sak om trafikksikkerhet og skoleveier til 

behandling i sitt junimøte 2017. 

                         . 

Vedtak fattet i dette møtet vil følge saken om trafikksikkerhetsplan til behandling i 

september 2017. 
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6.2      Særlig farlige skoleveier fra 01. august 2009  
(etter møte/sak 15/09 i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 03.06.09 redigert utgave av vedtak) 

   

Hallingby skole  
FV 172 både nord- og sørover fra Skollerud  

Haugsbygd ungdomsskole  
FV 166 Viul – Knestang  
FV 169 Hvals sletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren”  

FV 164 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter og opp til krysset der  

Gjermundboveien tar av fra Ringkollveien  

FV 241Hadelandsveien – fra der gangveien slutter ved Putten, til grense mot Kirkeskolens 

opptaksområde.  

 

Helgerud skole  
FV 172 inntil 4 km fra skolen  

 

Hov ungdomsskole  
RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta  

Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer  
RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen  

 

Kirkeskolen  

FV 241 Fra Kirkeskolen til Vang skoles opptaksområdet (Lisletta)  

FV 156 Åsaveien fra Kalkverket  

FV 158 Fra Busund gård  

 

Nes  
E-16 inntil 4 km nord- og sørover der det ikke er gangvei eller fortau  

RV 243 Lindelia  

Kommunal vei Kvernbråten  

 

Sokna  
RV 7 inntil 4 km vest- og østover fra skolen  

Kryssing av RV 7 – undergang v/Pukerud – Lofthus - Skraperud  

 

Tyristrand  
RV 35 inntil 4 km mot Hønefoss og Modum, der det ikke er fortau eller gangvei. 

  

Ullerål skole  
RV 35 ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta  

                        Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av RV 35 kommer  

RV 35 fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen  

 

Vang skole  

FV 166 Viul – Knestang  

FV 169 Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren”  

FV 164 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter og opp til krysset der  

Gjermundboveien tar av fra Ringkollveien  

FV 241Hadelandsveien – fra der gangveien slutter ved Putten, til grense mot Kirkeskolens 

opptaksområde.  

 

Før Vegård og Stranden skole ble nedlagt var noen strekninger inn mot disse skolene vedtatt 

som særlig farlige; det var:  
 

o Vegård skole – (nå Steinsfjorden Montessoriskole)  

FV 156 fra Hole kommune grense på østsiden av Steinsfjorden til Kalkverket.  
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o Stranden skole – (nå Ringerike Montessoriskole)  

RV 35 Bjerkemoen/Styggdalen/omkjøringsveien  

RV 35 Ask «sentrum» til grensen mot Tyristrand /Egge/Veholt/Rønnerud)  

FV 173 Sandaker/Sørgefoss  

FV Snyta/Mælingen/Bjerkemoen  

 

o Steinerskolen i Ringerike  

Ingen strekninger definert som særlig trafikkfarlige 

7 Ulykkesstatistikk 2006 – 2015 
Ulykkesstatistikk og utvikling 

I perioden 2006 – 2015 er det totalt registrert 529 ulykker med 20 drepte og 83 hardt 

skadde på veiene i Ringerike kommune.. 

Det har vært en nedgang i antall ulykker og antall drepte/skadde etter toppårene 2007 

og 2008. De fleste ulykkene er møteulykker og utforkjøringer. Ulykkene er ganske 

jevnt fordelt på årets måneder, men juni har flest ulykker. Fredag er den ukedagen med 

flest ulykker, men fordelingen på ukedagene er ganske jevn.  

 

8 av totalt 729 drepte i tiårsperioden var bilførere, 5 passasjerer og 3 var syklister. 

Fordelt på aldersgrupper er aldersgruppen 25 – 34 år mest utsatt. I perioden ble 39 

unge under 15 år drept eller hardt skadet i trafikken.  

 

Fylkes- riks- og europaveier på  Ringerike som er særlig ulykkesbelastet: 

E 16 179 antall skadde/drepte 

FV 35 94 antall skadde/drepte 

FV 241 27 antall skadde/drepte 

RV 35 80 antall skadde/drepte 

RV 7 43 antall skadde/drepte 

 

Kommunale veier: 

De registrerte ulykkene på kommunale veier har nesten bare medført lettere skader, 

men på KV 1400, KV 18600, KV 6200 og på KV 7500 har det vært ulykker med hardt 

skadde. 

 

Private veier: 

På private veier i Ringerike er ulykkes- og skadebildet det samme som for de 

kommunale veiene. 
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 Kart med markering av ulykkessteder med drepte og hardt skadde 2006 - 2014 
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 Kart med markering av ulykkessteder med lettere skadde 2006 - 2014 
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8  Innspill til handlingsprogram for fylkesveier og riksveier 
Innspill til Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021 ble 

vedtatt i Kommunestyret 29.09.2016. Innspill til Handlingsprogram for riksveier 2018-

2021 (23) ble vedtatt i Formannskapet 21.02.2017. Innspillene formulerer hvilke tiltak 

kommunen ønsker utført på fylkesveier og riksveier i kommunen. Flere av innspillene 

omhandler trafikksikkerhet og er også innarbeidet i kommunens tiltaksliste i kapitel 9.   

8.1 Aktualisert fylkesvegstrategi; innspill til handlingsprogrammet for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018 – 2021 – kommunens innspill: 
 

Samferdselsutfordringer for kommunen/kommuneregionen 

a) Nytt trafikkbilde  

for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. I forbindelse med ny E16 

og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og effektivt 

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

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

nytt trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet. 

Tiltak i tabellen knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger 

vil avhenge av hvordan trafikkbildet ser ut etter bygginga v ny E16 og Ringeriksbane. 

Intercitystasjon er tenkt der hvor dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for 

kollektivt forflyttes. I stedet for pendlerbusser mot Oslo vil bussene gå mot IC - 

stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via Hvervenmoen vil forflyttes 

avhengig av plassering av kryssløsninger. 

 

b) Trafikksikkerhet 

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

Sandefjord det byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 

innbygger og den mest belastede strekningen er FV. 35 gjennom Hønefoss, 

Gummikrysset – Hvervenkastet (Se KVU Hønefoss). På denne strekningen er det 

kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og gående, og for 

kollektivtrafikken. 

c) Ringerikespakken 

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

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

tiltaksliste som videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i 

Ringeriksregionen vil det bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet, tilrettelegge 

infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av disse tiltakene vil 

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

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

Områderegulering som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for 

det i planen slik at dette kan gjennomføres når planleggingen er ferdig. 
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d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre 

kommuner i Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i 

fylkesvegstrategien så er det totalt avhengig av større summer til Ringerike. Det er 

stort etterslep på å ta igjen forfallet på fylkesveier og det er omfattende mangler på 

framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende. 

e) Kollektivt 

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser. Flybussen i retning 

Gardermoen og via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt 

Oslo. Det er viktig for å avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom 

betydelig oppgradering. 

Ringerike kommunes innspill til handlingsprogrammet for fylkes og riksveier i tabellform 

FV. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til 

aktualisert 

fylkesvegstrategi 

Pri. 

FV. 241 

Fra avkjøring til 

FV. 156 mot Åsa – 

kommunegrensen 

mot Jevnaker 

Gang- og sykkelvei 

med undergang, 

eller annen 

trafikksikker løsning 

for å koble på til 
eksisterende G /S 

vei. 

Delmål F3: Fra Putten til avkjøringen til FV. 156 

mot Åsa er det stort behov for å øke 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Åsbygda til kommunegrensen 

er det behov for å øke framkommelighet og sikkerhet 

for myke trafikanter. 

2 

Fartsreduserende 

tiltak. 

Delmå LF 3: Gang- og sykkel krysser  

FV. 241 mellom Vestrum og Åserud i Åsbygda. Her 

det behov for en tryggere overgang. 

1 

Totalutbedring med 

bredere vei, 

midtstripe og 

belysning. 

Delmål F2 og T1: Deler av strekningen er utbedret, 

men det er stort behov for å redusere forfall på 

resterende veistrekninger og dermed øke 

trafikksikkerheten. 

1 

 

 

 

 

 

 

FV. 156 

Sundvollen- 

Åsa- 

Hesselberg 

Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Strekningen er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

2 

Busslomme. Delmål F 3 og F4: Strekningene r i stort behov av 

trygge venteplasser for elever fra Åsa som skal 

busses til Vang skole. 

2 

Total utbedring av 

bilvei . 

Delmål F2 og T1: Denne strekningen er i stort behov 

for å redusere forfall. Bredere vei, midtstripe og 

belysning vil øke framkommeligheten og 

trafikksikkerheten. 

2 

FV. 163 Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Fra Vesterntangen til Klekken. 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke 

trafikanter. 

1 

FV. 166 Fartsreduserende Delmål F 3: Trafikksikkerhetstiltak for Nedre 2 
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Knestanggata tiltak forbi 

barnehagen. 

Auren gårdsbarnehage. 

Utbedring av 

skolevei 

Delmål F 3 og F4: Trafikksikkerhetstiltak for 

god og trygg framkommelighet på skolevei, 

spesielt krysset Knestanggata/ Hvalsveien som 

mangler fotgjengerovergang mellom 

Knestanggata 74 og 81 er det en bakketopp med en 

etterkommende bratt bakke som skaper utrygg 

skolevei p.g.a. hålke og dårlig sikt. 

1 

FV. 181 

Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Delmål F 3: Streknings om er i stort behov for 

økt framkommelighet og sikkerhet for myke 
trafikanter. 

2 

FV. 178 Gang- og sykkelvei. Delmål F 3: Fra Sokna skole langs 

Strømsoddveien til Permobakken 

Strekning som er i stort behov for økt 

framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. 

3 

FV. 180 

Viulveien 

Øke høyden på 

undergangen ved 

jernbane. 

Delmål F1: Tiltak vil øke framkommeligheten for 

store kjøretøy. 

3 

 FV. 35  Midler til parallell planlegging og gjennomføring av tiltak som 

knytter seg til fellesprosjektet med ny E16 og Ringeriksbanen. 

Lage 

hovedsykkelvegnett. 

Delmål T1,F3, F4, F5 og M4: Fra kryss 

FV.35/E16 mot Jevnaker (Gummikryssett) til 

Hvervenkastet er det stort behov for et 

sammenhengende, enhetlig og trygt 

sykkelvegnett. Mest kritiske punkt er 

«Sykehusbakken» som er en strekning på ca. 
200 meter fra svingen i Arnegårdsbakken opp 

langs FV. 35 mot Hvervenkastet. 

 Ny bru / bruløsning; 

Bybrua og 

Kvernbergsundbru. 

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4: 

Kvernbergsund bru og Bybrua har stort behov 

for bedre gang- og sykkelløsninger. Hønefoss har også i 

stort behov av bedre framkommelighet 

for kollektivtrafikk. De to bruene er flaskehalser for all 

trafikk. 

Ny kryssløsning i 

Hønengata ved E16 

mot Jevnaker. 

Delmål F1: Her er det behov for en løsning 

som skaper bedre trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker inn 

mot Hønefoss sentrum. 

Utbedring av 

sykkelfelt i 

Hønengata. 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir lite brukt og oppleves 

som utrygt, spesielt for skolebarn.  

 

Krysset ved fv. 163 
trenger sikrere 

løsning for syklister 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir smalere i 
krysset og biler trekker over og inn i 

sykkelfeltet. Sykkelboksene trenger å bli 

tydeligere markert (farge?) så bilene ikke står der. 

Ny trafikkløsning Delmål F1, F3, T1, M1 og M 4:  

Fra sentrum vestover mot E16 og østover (bru ved 

Petersøya) er det behov for å planlegge nye 

trafikkløsninger på FV. 35 i sammenheng med vei og bane. 

 FV. 158 Planlegging og tiltak 

for nytt trafikkbilde 

ved kobling med 

nytt kryss for nye 

E16 ved 

Helgelandsmoen. 

Hvis eksisterende vei skal brukes bør den 

legges om og gå utenfor tettbebygd 

boligområde på Helgelandsmoen. Det bør primært vurderes 

en ny vei mot Hvervenkastet /Hønen, sekundært utbedre 

deler av eksisterende vei. 

 

 Se nærmere beskrivelse og forklaring i vedlegg som inneholder punkt 1) 
Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen. 
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8.2  Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) – kommunens innspill 
 

Del 1: Ringerike kommune viser til uttalelse til Nasjonal Transportplan datert 

28.04.16, hvor følgende ble vedtatt som innspill: 

1. Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen 

gjennomføres med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv 

planfremdrift er derfor avgjørende.  

2. Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen 

ferdigstilles i første del av planperioden. 

3. Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at 

byggingen av ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei 

øst-vest. 

4. Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres. 

5. Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort 

vekstpotensialet, og bør omfatte alle byregioner der miljø og 

kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

6. Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere 

samfunnsøkonomiske vurderinger, da det er mange effekter – som t.d. 

regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi i å legge til 

rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av effektiv 

og framtidsrettet infrastruktur. 

 

Uttalelsene til NTP er også kommunens innspill til programområde store prosjekter i 

Handlingsprogram for riksveger 2018-2021(23).    

Del 2: I tillegg til de tiltak som var med i regionens NTP-uttalelse, som omhandler de 

store prosjektene, er det behov for tiltak for de andre programområdene. Disse bes 

innarbeidet i handlingsprogrammet.  

Se tabell:  

Transportkorridor 

og rute 

 

Vei Beskrivelse av tiltak Programområde 

Korridor 2 Oslo-

Ørje/Magnor 

 

Rute 2 

E16 

Kryss E16/FV. 

35 øverst i 

Hønengata 

 

Ny kryssløsning/rundkjøring som skaper bedre 

trafikkflyt for trafikken fra Jevnaker. 

Behovet for ny løsning avhenger av 

tidsperspektivet på utbygging av E16 Nymoen-

Eggemoen og videre til Olum 

Utbedringstiltak 

E16 mot 

Jevnaker  

 

 

 

Gang- og sykkelvei 

 

Koble Hønefoss og Jevnaker sammen med 

trygg sykkelvei. En del av ringen rundt 

Hønefoss via FV. 241 mellom Klækken og 

Jevnaker. Store arbeidsplasser på Eggemoen, 

Austjord og Kistefoss blir tilgjengelig for 

sykkel fra Hønefoss og Jevnaker.  
Vurdere sykkelvei på ny bru mellom Eggemoen 

og krysset ved fv. 241. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 
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RV. 35 

Hønefoss-

Nakkerud 

 

Gang- og sykkelvei 

 

3 strekninger: i prioritert rekkefølge: 

1. Koble sammen Ask med Hønefoss.  

2. Koble sammen Ask med Tyristrand. 

3. Koble sammen Tyristrand med 

Nakkerud. 

Strekning 1 må ses i sammenheng med 

fellesprosjektet for RRB og E16. 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

 

Trafikksikkerhets-

tiltak 

 

Miljøtiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 
 

Rute 5b 

 

RV. 7  

Veme-Sokna 

Utbedring av flere delstrekninger langs rv. 7 

slik at det blir en helhetlig vegstandard 
 

Utbedringstiltak 

RV. 7 Gang- og sykkelvei mellom Bårnås bru og 

Gardhammer søndre 

Tilrettelegging for 

gående og 

syklende 

Trafikksikkerhets-

tiltak  

Miljøtiltak 

RV. 7 

Pukerudhagen 

 

Lys langs gangvei Trafikksikkerhets-

tiltak 

Korridor 5 Oslo-

Bergen/Haugesund 

 

Rute 5c 
 

 

E16 

 

Øverst i 

Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Trafikksikkerhets-

tiltak  

 

Miljøtiltak 

Generelle innspill 

Innfartsparkeringer og 

pendlerparkeringer 

Utredning og etablering av flere 

innfartsparkeringer til Hønefoss. Dette bør ses i 
sammenheng med kollektivtrafikk og 

tilrettelegging for gående og syklende for å 

minske biltrafikken i Hønefoss sentrum. 

Fellesprosjektet vil generere et annet 

kollektivbehov etter at Ringeriksbanen en bygd. 

Kollektivtiltak 

Veistandard Fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering 

av standard. Bygging av de store 

samferdselsprosjektene som starter i 2019 vil 
belaste det øvrige veinettet utover normal drift.  

Forfall 

Kollektivknutepunkt Utredning og tilrettelegging for kollektivtrafikk 

mot knutepunkt.   

Kollektivtiltak 

E16/RRB Innspill til planprogram fra 

regionen og Buskerud fylkeskommune 

Viser til vedtak fra kommunene og fylket, som 

også inneholder innspill som berører forholdet 

mellom fellesprosjektet, kommunale og 

fylkeskommunale veier. 
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9  Handlingsprogram 2018-2021 –  tiltaksliste på høring 
Dette er en foreløpig liste over fysiske tiltak. Den skal bearbeides og fullføres etter at 

høringsfristen 15.08.17. gått ut.. Det er derfor ikke heller lagt inn prioriteringer i listen 

enda. Listen er organisert etter kommunale veier, fylkesveier og europa- og riksveier.  

 

 

Pri. Tiltak 
 nr. 

Sted Fysiske tiltak Begrunnelse Tiltakshaver 

Kommunale veier 
 1 Almemoen  Uoversiktlig kryss G/S-

vei i bakke 
Kommunen 

 2 Hov Ungdoms- 
skole 

Etablere nytt 
krysningspunkt 

Skoleelevene benytter 
korteste vei istedenfor 
gangfeltet 

 3 Holmboes 
gate 

Etablere gangfelt  

 4 Vinterroveien Nytt autovern  

 5 Helgerudveien Nytt autovern  

 6 Bålerudveien Nytt autovern  

 7 Flattumveien  Kjøretøy på G/S-vei 

 8 Hovsmarkveien 30 sone forlenget 
nærmere 
Rundtom 

 

Fylkesveier 
 9 FV 241  

Fra Putten til 
avkjøringen til fv. 
156 
mot Åsa 

Gang- og sykkelvei 
med undergang, 
eller annen 
trafikksikker løsning 
for å koble på til 
eksisterende G /S 
vei. 

Stort behov for å øke 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

Statens 
vegvesen 

 10 FV 241 
Fra Åsbygda til 
kommunegrensen 

Gang- og sykkelvei Øke sikkerheten for 
myke trafikanter 

 11 FV 241 
Mellom Vesetrud 
og Åserud i 
Åsbygda. 

Etablere nytt 
kryssingspunkt 

Gang- og sykkelvei 
krysser fv. 241 
mellom Vesetrud og 
Åserud i Åsbygda. Her er 
det behov for en 
tryggere overgang. 
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 12 FV 241 
Fra avkjøring til 
fv. 156 mot Åsa – 
kommunegrensen 
mot Jevnaker 

Totalutbedring med 
bredere vei, 
midtstripe og 
belysning. 

Deler av strekningen er 
utbedret, men det er stort 
behov for å 
redusere forfall på 
resterende veistrekninger 
og dermed øke 
trafikksikkerheten 

Statens 
vegvesen 

 13 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Gang- og sykkelvei Strekningen er i stort behov 
for økt 
framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 14 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Etablere 
busslommer 

Strekningen er i stort behov 
av trygge venteplasser for 
elever fra Åsa som 
skal busses til Vang skole 

 15 FV 156 
Sundvollen-Å sa- 
Hesselberg 

Total utbedring av 
bilvei 

Denne strekningen er i stort 
behov for å redusere forfall. 
Bredere vei, 
midtstripe og belysning vil 
øke 
framkommeligheten og 
trafikksikkerheten. 

 16 FV 163 
Klekken- 
Vesternbakken 

Gang- og sykkelvei Fra Vesternbakken til 
Klekken. Strekning som er i 
stort behov for økt 
fremkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 

 17 FV 166 
Knestanggata 

Fartsreduserende 
tiltak 

Trafikksikkerhetstiltak for 
Nedre 
Auren gårdsbarnehage 

 18 FV 166 
Knestanggata 

Utbedring av 
skolevei 

Trafikksikkerhetstiltak for 
god og trygg 
framkommelighet på 
skolevei, 
spesielt krysset 
Knestanggata/Hvalsveien 
som mangler 
fotgjengerovergang. Mellom 
Knestanggata 74 og 81 er det 
en bakketopp 
med en etterkommende 
bratt bakke som 
skaper utrygg skolevei pga. 
hålke og dårlig sikt. 

 19 FV 181 
Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei Streknings om er i stort 
behov for 
økt framkommelighet og 
sikkerhet for myke 
trafikanter. 
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 20 FV 178 
Fra Sokna skole 
langs 
Strømsoddveien 
til Permobakken 

Gang- og sykkelvei Strekning som er i stort 
behov for økt 
framkommelighet 
og sikkerhet for myke 
trafikanter.  

Statens 
vegvesen 

 21 FV 35  
Hvervenmoen-
Gummikrysset 

Løsninger for syklister 
langs hele strekningen 
som øker sikkerheten 
og resulterer i mindre 
fortaussykling. 

Mye konflikter og ulykker 
mellom bilister og 
syklister, og mellom 
syklister og gående.  

 22 FV 35 
«Sykehusbakken», 
en strekning på 
ca. 200 meter fra 
svingen i 
Arnegårdsbakken 
opp langs fv. 35 
mot 
Hvervenkastet 

Løsning som skiller 
syklister fra gående og 
minsker faren for å falle 
ut i bilvei. 

Dagens situasjon med 
smalt fortau, skarp sving 
med dårlig sikt og ingen 
skjerming mot bilvei med 
høy ÅDT er meget 
trafikkfarlig. 

 23 FV 35 
Kryss ved FV 163 

Sikrere kryssløsning for 
syklister 

Sykkelfeltet blir smalere i 
krysset og biler trekker 
over og inn i sykkelfeltet. 
Sykkelboksene trenger å 
bli tydeligere markert 
(farge?) så bilene ikke står 
der. 

Europa- og riksveier 
 24 E16  

Mot Jevnaker 
Gang- og sykkelvei Koble Hønefoss og 

Jevnaker sammen med 
trygg sykkelvei 

Statens 
vegvesen 

 25 RV 35 
Hønefoss-
Nakkerud 

Gang- og sykkelvei Trygge hele strekningen 
for myke trafikanter da 
flere delstrekninger 
mangler.  

 26 RV 7  
Bårnås bru og 
Gardhammer 
søndre 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter 

 27 RV 7 Lys langs gangvei  

 28 E16 
Hønengata-
Risesletta 

Gang- og sykkelvei Øke trafikksikkerheten for 
myke trafikanter 
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10 Budsjettmessige konsekvenser 
Alle tiltak må settes inn i en budsjettmessig sammenheng 

Ansvar og gjennomføring av tiltak innenfor det kommunale ansvarsområdet vil ligge 

til enhet for teknisk forvaltning. 

10.1 Statlige midler 

Kommunen vil søke om midler til trafikksikkerhetstiltak. Det kan søkes om inntil 60 

% av beregnet kostnad til et prosjekt. 

Når det gjelder prosjekter på fylkesveier må kommunen lage utbyggingsavtale med 

Statens vegvesen før arbeidet kan igangsettes. Det er også mulig å søke om tilskudd til 

trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier. 

11 Evaluering av planen 
Hoved evaluering hvert 4. år i forbindelse med rullering av planen. 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2060-2   Arkiv:   

 

 

Resolusjon vedr. fyrverkeri Buskerud bygdekvinnelag 
 

Forslag til vedtak: 

 

 «Tidligere vedtak om lokale forskrift består» 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken har vært behandlet politisk i kommunestyret de siste to år. Ny forskrift ble vedtatt i 

2015, og nytt vedtatt opprettholdt i 2016. (Saksfremleggene er vedlagt). Forbudet har hatt en 

god effekt og det har vært lite skader i forbindelse med nyttårsfeiringen i sentrum. 

Brannvesenet mener at denne effekten vil forsterkes dersom forbudet blir utvidet. Dette vil 

også medføre en innskrenking av privatpersoners lovlige aktiviteter på nyttårsaften, spesielt 

utenfor tettstedene. Hovedkomitèen bør derfor vurdere den enkeltes handlingsfrihet opp mot 

den effekten dette sikkerhetstiltaket vil gi.  

 

Innledning / bakgrunn 

Buskerud bygdekvinnelag har i en resolusjon bedt samtlige kommuner i Buskerud om å 

behandle et totalforbud mot oppskyting av fyrverkeri, deres resolusjon ligger vedlagt. 

Resolusjonen ber kommunene å etablere et lokalt totalforbud mot oppskyting av fyrverkeri for 

private for å forebygge skader på personer.  

 

Beskrivelse av saken 

Det er ikke tvil om at et slikt forbud vil føre til en forebyggende effekt, og vil ha en konsekvens 

for nyttårsfeiring for de personer som feirer nyttårsaften utenfor tettsteder hvor fyrverkeri skal 

skytes opp. Det er derfor en politisk avveining om hvorvidt en slik innskrenkning skal foretas 

for å forebygge skader. Til nå er eksisterende forbud knyttet til sentrumsområdene i Hønefoss 

etter en risikovurdering. Det er dette som bes utvidet til å gjelde hele kommunen. 



- 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Lokal forskrift – fyrverkeri saksfremlegg ble behandlet i kommunestyret 24/11-16 med 

arkivsak 16/5356. Saken ble enstemmig vedtatt.  

Saken ble fremmet som en konsekvens av behandlingen i 2015 der Lokal forskrift om 

forbudssoner for oppskyting av fyrverkerkeri ble vedtatt og Høyre foreslo følgende:  

 «F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri.  

Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot fyrverkeri kan utvides for å verne 

trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.» 

 

Økonomiske forhold 

Dersom det blir etablert et forbud må kommunen koste fyrverkeri på forskjellige steder dersom 

det skal bli noe fyrverkeri. Kostnad for dette er ukjent. 

 

Alternative løsninger 

 «Lokal forskrift sendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling av total 

forbud mot fyrverkeri»  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen skal ivareta sikkerheten til innbyggerne og har derfor valgt å vedta en lokal 

forskrift der det har vært nødvendig. Samtidig er aktiviteten lovlig i et begrenset tidsrom noe 

som gjør at kommunen innskrenker handlingsrommet til innbyggerne i kommunen ved å forby 

aktiviteten.  

 

Vedlegg 

 

- Resulusjon om oppskyting av fyrverkeri 

- Lokal forskrift – fyrverkeri saksfremlegg inkl. vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 

 

 

 



TIL POLITIKERE I ALLE BUSKERUDS KOMMUNER 

Til årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag, som avholdes på Lampeland 17. og 18. 

mars 2017, har vi fått inn en sak vi synes det er svært viktig at nå blir tatt 

alvorlig og gjort noe skikkelig med: 

Oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften 

Som vi alle vet, skjer det alvorlige ulykker hvert eneste år med oppskyting av 

fyrverkeri, innimellom også ulykker med døden til følge. Hver eneste 

nyttårsaften står øyenleger fram og advarer og formaner om hvordan 

oppskytingen må foregå. Men ulykker skjer fortsatt.  

 Vi har forstått at fyrverkeri på pinne ikke lenger er i salg, og det er en meget 

god ting. Men hvem som helst over 18 år kan kjøpe fyrverkeri og skyte det opp, 

i hvert fall i spredt bebyggelse. Vi er glade for de felles oppskytningene som 

finner sted, men vi mener oppskyting av fyrverkeri kun burde vært organisert 

av profesjonelle på anviste utskytningssteder til annonserte tider. 

En bedre organisert utskyting av fyrverkeri ville  

 hindre skader 

 ta mer hensyn til både kjæledyr, husdyr og vilt 

 minimalisere lydforurensing 

 bedre miljøet ved at søppel samles på få steder 

Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag henstiller til alle politikere i Buskeruds 

kommuner om å organisere profesjonell oppskyting av fyrverkeri på dertil 

anviste steder i alle kommuner i Buskerud allerede fra nyttårsaften 2017. 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5356-1   Arkiv:   

 

Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift om forbudssoner forblir som vedtatt i 2015 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Sak 15/7784 ble vedtatt i kommunestyret i 2015 med følgende kommentar:  

 

«F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri.  Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot 

fyrverkeri kan utvides for å verne trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.» 

 

Ringerike kommune v/brannvesenet har gode erfaringer med eksisterende forbudssone.  

Brannvesenet har ikke registrert alvorlige hendelser i aktuelt område og er heller ikke kjent 

med hendelser andre steder i Hønefoss. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Juridiske forhold  

Lokal forskrift er hjemlet i Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A: Etter en 

risikovurdering knyttet til lokale forhold, kan kommunestyret selv fastsette forskrifter om 

begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil 

oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan herunder opprettes lokale 

forbudssoner i kommunen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Nevnt sak i innledning er behandlet vedtatt og innarbeidet lokalbefolkningen. 

 



Alternative løsninger 

Som nevnt anbefaler Rådmannen at eksisterende sone beholdes. Hvis det likevel ønskes en 

utvidelse foreligger følgende to alternativer: 

 

Alternativ løsning 1 (hele forskriften) 

 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann og 

ulykker med fyrverkeri samt. redusere konsekvensene av brann i de mest urbane områdene av 

Ringerike kommune. Forskriften har også som formål å redusere antall skader relatert til 

fyrverkeri i distriktet. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har særskilt 

tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) er deler av Hønefoss sentrum (med henvisning til vedlagte 

kartutsnitt):  

 



Området som er vedtatt som forbudssone er erfaringsmessig fra tidligere nyttårsfeiringer et 

område hvor vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Området består blant annet 

av eldre trehus. 

§ 3.Unntak 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri i 

forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som delegert 

vedtak fra kommunestyret. 

 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 

Alternativ løsning 2 (hele forskriften) 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann 

og ulykker med fyrverkeri i Ringerike kommune. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har 

særskilt tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) gjelder alle boligfelt i Ringerike kommune.  

 

§ 3.Unntak 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri 

i forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som 

delegert vedtak fra kommunestyret. 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

Prinsipielle avklaringer 



Det må avgjøre i hvilke grad man ønsker å legge føringer for innbyggernes eiendom og deres 

frihet. Det foreligger etter Rådmannens vurdering ingen endring i risiko som tilsier at 

eksisterende sone må utvides.  

 

Rådmannens vurdering 

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A angir adgang til kommunestyret for å gjøre 

vedtak om forbud etter en risikovurdering. Forbudssonene skal opprettes der det vurderes at 

det er en fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.  

 

Kommunen har, etter samarbeid med andre etater, utarbeidet en forbudssone som har 

ivaretatt de mest kritiske områdene i kommunen. Dette er de sentrumsnære områdene som 

større folkemasser naturlig samles samt der hvor tett trehusbebyggelse står i fare for å få 

nedfall av fyrverkeri. 

 

Det er alltid en fare forbundet med fyrverkeri og nyttårsaften, det er derfor den sentrale 

forskriften kun gir anledning til å benytte fyrverkeri i et kort tidsrom for privatpersoner 

sammen med et totalforbud mot pinneraketter.    

 

Området Løkka og Helgesbråten har, slik brannvesenet ser det, ikke en større risiko enn øvrig 

trehusbebyggelse i kommunen. En alternativ løsning er derfor å forby oppskyting av 

fyrverkeri i all tett bebyggelse i kommunen. 

 

På grunn av allmennhetens respekt for eksisterende forbudssonene, ønske om kontinuitet og 

forutsigbarhet, anbefaler Rådmannen at lokal forskrift blir stående i sin nåværende form. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Protokoll 

2. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Protokoll 

3. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Fremlegg 

4. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Dokument 

5. Kommentar fra politiet            - Dokument 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7784-3  Arkiv: M77  

 

Sak: 152/15 

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas. 

 

Runar Johansens forslag som oversendes rådmannen: 

 

F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri. 

Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot fyrverkeri kan utvides for å verne 

trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 10.12.2015: 

 

Forslag fra Runar Johansen (H): 

 

«F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri. 

Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot fyrverkeri kan utvides for å verne 

trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

Johansens forslag oversendes rådmannen. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7784-2  Arkiv: M77  

 

Sak: 130/15 

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas. 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Til: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Kopi: 

Kommuneadvokaten 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/7784-1   Arkiv: M77  

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av 

fyrverkeri  

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 
 

Grunnet sentrale forskrifter er det kommet et behov for en lokal forskrift som regulerer 

oppskyting av fyrverkeri. Lokal forskrift må vedtas i kommunestyret for å være gjeldende.  

 

 

Juridiske forhold  
 

Den lokale forskriften er sendt til politiet på høring hvor kommentarer er lagt inn i 

forskriften.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Det har tidligere vært hjemlet i lokale politivedtekter, dette er ikke lenger tilfredsstillende og 

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff gir nå anledning for å etablere 

forbudssoner. 

 

 



Behov for informasjon og høringer 
 

Ettersom dette er en videreføring av gjeldende forbudssoner, er det vurdert som en 

videreføring av gjeldene praksis 

 

Alternative løsninger 
 

Oppheve forbudssoner i kommunen.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen ser et behov for å gi politiet en mulighet til å ivareta innbyggernes sikkerhet ved 

å ha en lokal forskrift som gir de mulighet til å gripe inn ved oppskyting av fyrverkeri i 

Hønefoss sentrum. 

 

Rådmannen viser til omtalt saksdokumentet og henstiller Kommunestyret til å vedta 

forskriften. 

 

Vedlegg 
 

Forslag. Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker 

E-post kommentar fra Nordre Buskerud politidistrikt. 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.09.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  





Kommunal forskrift om regionale begrensninger i bruk av 

fyrverkeri 

 
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret, dato med hjemmel i forskrift -2002-06-26-922- om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A. 

 

 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann 

og ulykker med fyrverkeri samt. redusere konsekvensene av brann i de mest urbane områdene 

av Ringerike kommune. Forskriften har også som formål å redusere antall skader relatert til 

fyrverkeri i distriktet. 

 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har 

særskilt tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift -2002-06-26-922- om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jfr lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) er deler av Hønefoss sentrum (med henvisning til vedlagte 

kartutsnitt): 



 

Området som er vedtatt som forbudssone er erfaringsmessig fra tidligere nyttårsfeiringer et 

område hvor vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Området består blant 

annet av eldre trehus.  

 



 

§ 3. Unntak 

 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri 

i forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som 

delegert vedtak fra kommunestyret.    

 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jfr. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

 

 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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