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Arkivsaksnr.: 19/965-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 11.03.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

 

Delegerte vedtak 
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Arkivsaksnr.: 19/965-2   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 11.03.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 18/1877-5   Arkiv: PLN 1013  

 

1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av 

planarbeid og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

 

  

 

Sammendrag 

Formannskapet fattet 22.06.2018 (sak 48/18) vedtak om oppstart av planarbeid 1013 

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig forvaltning av massene i kommunen, unngå 

ulovlige deponering av masser, samt ha arealer som er egnet for massemottak i takt med 

utviklingen i kommunen og regionen. Videre er det ønskelig å kunne sikre fremtidige ressurser 

på en bærekraftig måte, skape forutsigbarhet for næringen og redusere fremtidige 

arealkonflikter.  

 

 

Tidligere vedtak 

Formannskapet fattet 22.06.2018, sak 48/18, vedtak om oppstart av planarbeid for 1013 

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

Formannskapet fremmet alternativt forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt:  

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

regional plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike 

kommune. 

 

Dette er ivaretatt i planprogrammets kap. 1.1, mål for planarbeidet: sikre at ressursene 

forvaltes i et regionalt, langsiktig og bærekraftig perspektiv som også ivaretar framtidas 

behov, samt i kap. 2.2 medvirkning.  
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Bakgrunn for saken  

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

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

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

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

med manglende føringer i overordna planverk. Det er avsatt i kommuneplanens arealdel 

områder med formålet råstoffutvinning (nåværende eller fremtidig), ingen arealer er avsatt til 

massemottak og det er bare en hensynsone for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. 

Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne redusere fremtidige arealkonflikter og båndlegge 

ressurser for fremtiden.  

 

Med en overordnet plan for dette temaet vil kommunen være bedre rustet til å ta gode 

beslutninger i et helhetlig, langsiktig og regionalt perspektiv. Det vil være et stort behov for 

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

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

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

langsiktig håndtering av ressursene i kommunen. Samtidig vet vi at virksomhet knytta til 

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

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

vil derfor utredes i planarbeidet, se planprogram kapittel 4. 

 

Beskrivelse av saken 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger kap. II § 6 a og § 8 

vedlegg II og plan- og bygningsloven § 4-2. Videre er det krav om planprogram etter plan- og 

bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 6. Det har blitt utarbeidet et forslag til planprogram 

som er klart til å legges ut til offentlig ettersyn, se vedlegg 1. I forbindelse med høring og 

offentlig ettersyn vil det bli gjennomført en egen innspillsrunde, hvor grunneiere/interessenter 

kan melde inn behov eller forslag til arealer. For å begrense innspillene vil bare massemottak 

eller masseuttak til kommersielt bruk, med et uttak eller mottak på mer enn 10 000 m3 masse, 

bli vurdert i den videre planprosessen.  

 

Planprogrammet legger grunnlaget for det videre planarbeidet. Formålet med planarbeidet, 

planprosessen, opplegg for medvirkning, beskrivelse av utredningsbehovet og innhold i 

konsekvensutredning er beskrevet i planprogrammet. Det er viktig at planprogrammet er 

utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført planarbeid er utført i samsvar 

med planprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god 

prosess i det videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen anbefaler 

derfor at det varsles oppstart av planarbeid for 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning og 

at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring.  
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Vedlegg 

Forslag til planprogram 

Forslag til mal for innspill til nye masseuttak/massemottak 

Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning 

Kommunedelplan masseforvaltning (saksfremlegg politisk oppstart) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 16/5443-49   Arkiv: PLN 428  

 

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen. 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse 

i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i dag av et avgrenset 

jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil være en naturlig utvidelse 

av et etablert boligområde. Det grenser delvis til reguleringsplan 390 «Klekkenhagen 

boligområde» vedtatt 26.5.2016. Store deler av planområdet er avsatt som boligområde i 

kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei, ut i veikryss på fv. 

163 og videre langs fv. 163 til Borgergata. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del 

av planområdet inn i det som er avsatt som LNF område i kommuneplan. Planen fremmes som 

en detaljregulering. 

 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger til rette for varierte boliger i et sentralt område, samt forbedring av 

infrastruktur og tilrettelegging for trygg skolevei.  

 

Før 2. gangsbehandling skal veiavtaler og eierskap dokumenteres, samt støyutredning. 
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Innledning/bakgrunn 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Boligpartner AS ønsker å etablere konsentrert 

småhusbebyggelse i området. Planområdet er ikke tidligere regulert, men store deler av 

planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplanens arealdel. Omfanget av planlagt 

bebyggelse utløser krav om regulering av området. En begrenset del av planområdet, tilknyttet 

veiareal som ble varslet ved oppstart strekker seg inn i et område som er avsatt til LNF i 

kommuneplanens arealdel. Forslaget ble derfor sendt til politisk oppstartsbehandling hvor både 

Hovedutvalget for miljø- og areal og formannskapet vedtok oppstart av planarbeid. Statens 

vegvesen kom med en uttalelse til oppstart som stilte krav om trygg skolevei. På bakgrunn av 

dette er planområdet utvidet innenfor det som er LNF område i kommuneplanens arealdel 

langs Fv. 163 for å kunne imøtekomme dette kravet. Utvidelsen er lagt til for å kunne etablere 

gang- og sykkelveg med skille mot fylkesveien i form av grøft. Strekningen er en del av 

hovedsykkelvegnettet i kommuneplan for gående og syklende.    

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Forslaget har vært til politisk oppstartsbehandling i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og i Formannskapet. 

 

Oppstart av planarbeid ble vedtatt 3.4.2017 Bh nr. 26/17 i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og i Formannskapet 25.4.2017 Bh nr. 16/17.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene 102/101 og deler av 

102/55, 102/47, 102/2 og 2163/1. Området ligger ca. 4 km øst for Hønefoss, sør for fv. 163 

Klekkenveien. Planområdet ligger i et etablert eneboligområde og består i dag av et jorde med 

dyrket mark og veiareal. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Boligpartner AS, 28.01.2019.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Boligpartner AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 102/101 og deler av 102/55, 102/47, 102/2 og 

2163/1. 
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Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 15.5.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 20.5.2017, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 11.  

 

Begrenset varsling – utvidet planområde 

På grunnlag av uttalelser til oppstart av planarbeid ble det behov for å utvide planområdet. 

Denne utvidelsen ble sendt ut på begrenset varsling til berørte parter og offentlige myndigheter. 

Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg 12. 

 

Utvidelsen som ble varslet var et større areal enn det som nå er en del av planforslaget som 

foreslås å sendes ut på høring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart av planarbeid markert med grønt. Den svarte plangrensen er 

den utvidete plangrensen som ble sendt på begrenset varsling. Den røde plangrensen er den som brukes i dette 

planforslaget og foreslås å legges ut på høring. 

 

Forholdet til overordna planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med 

variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje på et fortetningsareal i 

et av de prioriterte lokalsamfunna i kommunen. Dette er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel.  
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Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. Deler av det som er trafikkareal i planen ligger i LNF område. 

  

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område. På grunn av dette ble forslaget sendt til politisk oppstart hvor det ble 

vedtatt oppstart i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 3.4.2017 Bh nr. 26/17 og i 

Formannskapet 25.4.2017 Bh nr. 16/17.  

 

Etter politisk oppstart, og på grunnlag av merknader som har kommet inn i forbindelse med at 

oppstart ble varslet, er planområdet utvidet. Trygg skolevei må ivaretas og derfor inkluderes en 

strekning som går lenger østover langs fv. 163, frem til Borgergata i planområdet. Dette for å 

legge til rette for sammenhengende trygg skolevei for området som ønskes utbygd. 

Arealformålet som utvidelsen ligger i er LNF område og er derfor ikke i tråd med 

kommuneplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 2: Bildet viser et utklipp fra kommuneplanens arealdel for å illustrere hvordan planområdet ligger i forhold til LNF-

område. Gult er boligformål og grønt er LNF-område. Planområdets avgrensning er markert med rødt.  

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense bilbruk 

og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager. 

I dette planforslaget legges det til rette for gående og syklende i form av gang- og sykkelvei fra 

Nedre Klekkenvei til Borgergata langs fylkesvei 163, som da knytter det foreslåtte 

utbyggingsområdet til eksisterende infrastruktur for myke trafikanter mot Haugsbygd sentrum. 

Det er også god tilgang til kollektivtrafikk fra en nyetablert bussholdeplass rett ved avkjørsel til 

Nedre Klekkenvei. 
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Strekningen langs fylkesvei 163 er en del av hovedrute 10 i hovedsykkelveinettet fastsatt i 

kommunedelplan for gående og syklende.   

 

Juridiske forhold  

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

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

legges fram for 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 dyrka areal på ca. 3 dekar og dyrkbart areal på ca. 

1,5 dekar.  

 

De ca. 3 dekar med dyrket mark er omdisponert gjennom kommuneplanen. De ca. 1,5 dekar 

med dyrkbar mark består av areal inntil vei og er nødvendig å omdisponere for å kunne anlegge 

tilfredsstillende infrastruktur for myke trafikanter og for en bedring av standard på bilvei i 

forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging.  

 

Det omdisponerte arealet vil ikke kunne tilbakeføres og brukes til ny jordbruksproduksjon så 

lenge arealet benyttes som gang- og sykkelvei. Viktigheten av omdisponeringen for å få planen 

realisert, for å få oppfylt rekkefølgekrav til plan 390 Klekkenhagen boligområde og til denne 

planen, og for å få tilrettelagt en god og trygg skolevei for barn og unge i området, gjør at 

rådmannen anbefaler omdisponering.  
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Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

sosiale tjenester. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Rådmannen mener planforslaget legger opp til en riktig bruk av arealene innenfor planområdet. 

Boligtypen i området er i hovedsak eneboliger på store tomter. Størrelse og volum på 

bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på eksisterende bebyggelse, og 

vil heller ikke påvirke den landlige karakteren i området i særlig grad. Selv om boligbyggene 

bygges som flermannsboliger har de en utforming og materialbruk som harmonerer godt med 

omkringliggende bebyggelse. 

 

At boligene bygges som flermannsboliger bidrar videre til å øke bredden og variasjonen i 

boligtilbudet i Haugsbygd, og gjøre området tilgjengelig for flere grupper i befolkningen. Dette 

er viktig for å sikre at unge etablerere har anledning til å bosette seg i et område som 

tradisjonelt har vært bebygd med store eneboliger. Med nyere tids prisutvikling er store 

eneboliger ofte forbeholdt de mest ressurssterke, og ikke nødvendigvis familier i 

etableringsfasen. Prosjekter med romslige flermannsboliger som i plan 428 Nedre 

Klekkenhagen kan bidra til å bøte på denne utviklingen og hindre en enspora utvikling av 

Haugsbygd-samfunnet.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart og endring av plangrense framgår av vedlegg 11 

og 12. Antallet innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området, og de viktigste 

merknadene er innarbeida i planforslaget som nå foreligger. De overordna samfunnsmessige 

hensyn har måttet gå foran private hensyn i stor grad, men visse justeringer er foretatt for å 

imøtekomme merknadene. Uttalelsene fra naboer har i stor grad dreid seg om motvilje mot at 

det bygges flermannsboliger i området.  

 

Infrastruktur 

Adkomst til området som foreslås utbygd skjer fra fylkesvei 163 Klekkenveien inn på Nedre 

Klekkenvei og videre inn på Heggestubben. De to firemannsboligene og den ene 

tomannsboligen vil ha adkomst fra Heggestubben, mens den ene tomannsboligen har adkomst 

fra Nedre Klekkenvei. Nedre Klekkenvei og Heggestubben er private veier. Begge veiene skal 

utbedres som asfalterte veier med bredde 4 meter (Nedre Klekkenvei får asfalt fram til 

innkjøring til SPA1) og med en samlet bredde inkludert skulder og grøft på 7-8 meter. Dette 

sikres i bestemmelsene.  
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Trygg skolevei og sikkerhet for myke trafikanter blir ivaretatt i planforslaget med en gang- og 

sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Nedre Klekkenvei til Borgergata som skilles fra fylkesveien 

med grøft – de siste 50 meterne anlegges uten grøft men med fysisk skille (rekkverk) på 

bakgrunn av merknad fra nabo som må avse noe grunn for å få plass til G/S-veg. Asfaltert 

bredde på 3 meter skal etterstrebes med mindre det er vanskelig teknisk gjennomførbart.  

 

Parkering skal etableres i tråd med kommunens parkeringsforskrift. Det skal også avsettes 

plass til 2 sykler per boenhet.  

 

Tilrettelegging for renovasjon består av oppgradering av vei, plassering av fellesarealer for 

avfall lett tilgjengelig langs vei, samt etablering av snuhammer i enden av Heggestubben. 

Snuhammaren er plassert innenfor planområdet i område SPA4 som er adkomst og 

manøvreringsareal for parkeringsplass til boligene på BKS2. Krav om dokumentasjon på at 

dette er en løsning som HRA godkjenner er sikret i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Nye boliger skal påkobles eksisterende kommunal vannledning som ligger i langs Nedre 

Klekkenvei i østre del av planområdet. Det må avklares kapasitet og plan for VA skal 

godkjennes av kommunen.  

 

Forslagstiller har vært i kontakt med Ringerikskraft og fått et forslag til kabelplanløsning for 

boligene. Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og 

blant annet vise løsninger og avtaler knyttet til strømforsyning  

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet er vist i planforslaget. Det er planlagt to lekeplasser. Den en er 

en lekeplass på ca. 500 m2 og den andre på ca. 50 m2. Dette er godt innenfor kravet på 

størrelse av lekeplass fastsatt i kommuneplan. Planen har bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av lekeplassene før det gis brukstillatelse for boligene.  

 

Naturmangfold 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses som oppfylt. 

 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase, Artsdatabankens kartbase, NVE atlas m. fl. foreligger 

det ingen natur- og miljøforhold som kan forringes i området. Landbrukskontoret, Ringerike 

kommune viser imidlertid i sin uttalelse til oppstart at det kan være forekomster av dragehode, 

da det finnes registeringer av dette i nærområdet. Tatt i betraktning at arealet som skal bygges 

ut opprinnelig er benyttet i landbrukssammenheng, som således har medført jevnlige «inngrep», 

så anser forslagsstiller det som lite sannsynlig at planten vokser her, da den ifølge beskrivelsen 

har hatt en tilbakegang nettopp på grunn av bl.a. oppdyrking.  

 

Det kan forekomme mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt 

undersøkt mht. naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å 

avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet. For å sikre eventuelle funn i 

anleggsperioden innlemmes det bestemmelser som skal sikre rett handlingsmønster. 
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Kulturminner 

Ved varsel om oppstart varslet Buskerud fylkeskommune at det skulle gjøres 

kulturminneregistreringer i planområdet. Registreringene ble utført mellom 18. og 24. oktober 

2017, og avdekket et kokegropfelt og et dyrkingslag som er automatisk fredete kulturminner. 

Disse funnene er vist i vedlegg 9 og er gitt en sikringssone på fem meter jfr. kulturminneloven 

§ 6, og er avmerket som #1 og #2 i plankartet, vedlegg 1. Ettersom kulturminnene med 

sikringssone innebærer at store deler av planområdet ikke kan bebygges, vil forslagsstiller søke 

dispensasjon fra kulturminneloven. I planbestemmelsene som legges fram til 1. 

gangsbehandling er det tatt forbehold om dette, og bestemmelsens nøyaktige ordlyd fastsettes 

etter at dispensasjonssøknad er behandlet, og før sluttbehandling. 

 

ROS-analyse 

Nedenfor er en sammenfatning av de mulige uønskede hendelsene som er beskrevet i ROS- 

analysen og hvordan disse håndteres i planforslaget. 

 

1. Ustabile grunnforhold 

En del av planområdets vestre del ligger under marin grense og grunnen består av 

forvitringsmateriale. GrunnTeknikk AS har gjort en vurdering av områdestabiliteten og 

forholdene er vurdert som tilfredsstillende. Vurderingen anbefaler likevel at grave- og 

fundamenteringsarbeid utføres i samråd med geoteknisk sakkyndig. Det er også aktuelt å 

utføre grunnundersøkelser som grunnlag for vurderinger. Planens bestemmelser ivaretar dette. 

 

2. Oversvømmelse - klimaendring og økt nedbør 

Terrenget heller mot vest og kan lede til at vann ledes ned mot naboeiendommer. Flere tette 

flater kan føre til problem med vannmengder både i feltet og på naboeiendommer. For å unngå 

slike konsekvenser må forslagstiller framlegge en plan for vann- og avløp og 

overvannshåndtering som skal godkjennes av kommunen. Dette er sikret i bestemmelsene.  

 

3. Kraftforsyning 

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsninger 

og avtaler knyttet til strømforsyning. 

 

4. Ulykkespunkt på transportnettet 

Langs fylkesvei 163 Klekkenveien er det registrert flere ulykkespunkter, spesielt ved kryss og 

avkjørsler. Planens bestemmelser sikrer fri sikt for å begrense ulykkesrisiko i kryss og 

avkjørsler. I bestemmelsene sikres det også at krysset fv. 163 Klekkenveien/Nedre Klekkenvei 

skal opparbeides iht. Statens vegvesenets vegnormaler.  

 

5. Trafikksikkerhet i anleggsperioden 

Da Nedre Klekkenvei benyttes som del av skolevei, vil anleggstrafikk i anleggsperioden kunne 

medføre økt risiko for ulykke med alvorlige konsekvenser som f.eks. tap av liv eller annen 

varig personskade. Miljøoppfølgingsplan skal leveres til og godkjennes av kommunen og skal 

bla. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak. Dette er sikret i bestemmelsene. 
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6. Miljø/landbruk – støy, støv og lukt. 

Å bo nær landbruksområder kan til tider medføre støv, støy og lukt. Selger må overholde 

opplysningsplikten og sørge for å informere kjøpere om mulige ulemper med å bo nære 

landbruksarealer.  

 

En økning i trafikk inn til nytt boligområde kan også bidra til mer støy og støv for den 

eksisterende bebyggelsen som ligger nærmest adkomstveien. Det kan bli spesielt plagsomt i 

anleggsperioden. Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan som skal godkjennes av kommunen. 

Den skal bl. a. redegjøre for hvordan støv- og støyplager skal forebygges i anleggsperioden. 

Det skal også utarbeides en støyrapport og eventuelle krav om tiltak for å oppfylle gjeldende 

støykrav skal innarbeides i planen før 2. gangsbehandling.    

 

Følgende temaer er ikke tilstrekkelig utredet: støy. Støyutredning skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. Det vil 

kunne tilbys boliger i variert størrelse og type som kan være attraktive for mange. Området 

som ønskes utbygd er avsatt til boligformål i kommuneplan og er sentrumsnært både i forhold 

til Hønefoss og til Haugsbygd sentrum. Planen vil også bidra til å sikre trygg skolevei fra 

boligområdet i Nedre Klekken.  

 

Rådmannen mener at en omdisponering av LNF areal ikke bør være et hinder for å kunne legge 

til rette for boligutbygging i området, da omdisponeringen foreslås som følge av utbedring av 

veikryss og adkomstvei, samt etablering av fortau/gang- og sykkelvei. Dette vil føre til en 

forbedring av infrastruktur for flere beboere i området og ha virkning også for plan 390 

Klekken boligområde mtp. rekkefølgebestemmelser som ennå ikke er oppfylt i den planen, og 

en etablering av trygg skolevei ses som en viktig faktor som kan veie opp for tap av noe LNF-

areal.   

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

 

1. Plankart 

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Illustrasjoner 

5. ROS-analyse 

6. Sol- og skyggeanalyse 

7. Veiprofiler 

8. Geoteknisk rapport 

9. Arkeologiske rapport 

10. Trafikkanalyse 

11. Vurdering av uttalelser til oppstart, med rådmannens kommentar 

12. Vurdering av uttalelser til endring av plangrense, med rådmannens kommentar 

13. Referat fra oppstartsmøte 

14. Uttalelser til varsel om oppstart 

15. Uttalelser til varsel om endring av plangrense 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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Arkivsaksnr.: 18/1008-25   Arkiv: PLN 445  

 

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Granumlund skal tilrettelegge for forretning/kontor/tjenesteyting i 

tettstedet Nes i Ådal. Nes i Ådal er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert 

satsningsområde. Tettstedet har en spredt karakter med sentrumsbebyggelse på begge sider av 

elva Begna og med omkringliggende boligbebyggelse. Planområdet er et fortettingsområde 

innenfor eksisterende tettstedssone. Det ble varslet oppstart av planarbeid 18.06.18. Det kom 

inn 6 uttalelser til planforslaget.  

 

Planen utarbeides som en detaljregulering. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt 

handelstilbud og tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende. 

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i 

dag har et rotete preg og er dårlig utnyttet.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger i tettstedet Nes i Ådal, på østsiden av Begna langs E16 (Ådalsveien). E16 

er stamvegen gjennom Valdres til Vestlandet. Nes i Ådal ligger 55 km nord for Hønefoss, og 

er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert satsningsområde. Tettstedet er et 

tyngdepunkt i dalføret Ådal og betjener derfor et større omland med spredt bebyggelse og 

hytteområder i tillegg til stamvegens gjennomfartstrafikk.  

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av forretning/kontor/tjenesteyting 

med tilhørende parkering og utomhusanlegg, i tråd med føringene i kommuneplan for 

Ringerike. Planområdet har i dagens situasjon et garasjebygg for større kjøretøy/busser og et 
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eldre næringsbygg med tilhørende uteanlegg/parkering. Etablert adkomst er fra Østsidevegen. 

Området mellom byggene har gressbakke og løvtre- /krattvegetasjon. Eksisterende lekeplass 

og gressbakke i overgangssonen mot den tilgrensende veikroa og bensinstasjonen er inkludert i 

planområdet.  

 

 
Flyfoto med planområdet avmerket (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Beskrivelse av saken (planforslaget) 

Planen er utarbeidet som en detaljregulering. Detaljregulering brukes for å følge opp og 

konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. I 

kommuneplanens arealdel er området avsatt med sentrumsformål. 

 

I korte trekk legger planforslaget opp til kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting 

(BKB1-2) og uteoppholdsareal (BUT). Eksisterende bebyggelse skal fjernes før det kan gis 

tillatelse til ny bebyggelse innenfor det enkelte felt BKB1 og BKB2. Utbygging er planlagt i to 

byggetrinn, hvor felt BKB1 er forutsatt bygget ut først. Dette innebærer at eksisterende 

garasjebygg og arealbruk i felt BKB2 videreføres inntil neste byggetrinn i BKB2 skal realiseres. 

Uteoppholdsarealet omfatter vegetasjon, gangsoner, møteplasser/benker og lekeapparat.  

 

Funksjonelle uteanlegg med tydelige kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle 

brukergrupper er forutsatt. Definerte gangsoner, innslag av vegetasjon/trær og belysningspunkt 

inngår i anlegget. Varelevering, renovasjon og logistikkareal er plassert på nordsiden av 

forretningsbyggene. Tilrettelagt møteplass med lekemulighet og trygg gangforbindelse fra 

eksisterende gangveg/busstopp langs E16 til inngangsparti og langs bebyggelsens fasade mot 

sør. Området har kjøreadkomst fra Østsidevegen og gangadkomst fra eksisterende gangveg 

langs E16. Østsidevegen er kommunal. 
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Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i 

dag har et rotete preg og er dårlig utnyttet. Beskrivelse av tiltaket fremgår av vedlagt 

planforslaget med tilhørende beskrivelse.  

 

 
Reguleringsplankart (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller    Handelsbygg AS 

Fagkyndig    Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan 

     Cowi AS (Trafikk- og støyutredning) 

     Civil Consulting AS (Geoteknisk vurdering) 

     SH prosjekt AS (Tekniske anlegg) 

Eieropplysninger   Gnr/bnr 303/20, 303/27 og deler av 303/35 

     Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige 

     privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som  

     grunnlag for å fremme detaljregulering for området. 

Arealstørrelse    10,4 daa 

Arealformål    Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB1-2) 

     Uteoppholdsareal (BUT) 

     Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Parkering    Parkering i henhold til kommunens parkeringskrav 

Overordnet plan   Kommuneplanens arealdel 2019-2030 

Plantype    Detaljregulering 

Planforslag    Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. 

     gangsbehandling, og består av:  

- Plankart i målestokk 1:1000 

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  
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Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 12. juni 2018 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 18. juni 2018, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 8.  

 

Juridiske forhold  

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

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

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 

Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbart areal på planområdet.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Ringerike kommune v/enhet utbygging la frem ved varsel om oppstart et krav om at 

eksisterende gang- og sykkelvei langs E16 må forlenges inn på Østsidevegen og forbi 

utbyggingsområdet. Forslagsstiller har gjennomført trafikkanalyse som vurderer at planlagt 

utvikling ikke utløser behov for etablering av gang-/sykkelveg langs Østsideveien. Her 

avventes det en intern avklaring i administrasjonen. Gang- og sykkelveien er ikke tegnet inn i 

plankartet. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

infrastruktur. Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet er satt av til senterområde i kommuneplanen. Planlagt utbygging vil styrke 

handels- og tjenestetilbudet og bidra til økt aktivitet i Nes i Ådal. Planområdet er et 

fortettingsområde, hvor utbygging til sentrumsformål er i samsvar med gjeldende føringer og 

målsettinger for stedsutvikling. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt handelstilbud og 

tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende. 

 

Universell utforming, uteoppholdsareal, grønnstruktur og estetikk 

Universell utforming er lagt til grunn i all planlegging, slik at bebyggelse og anlegg i så stor 

utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte. Langs bebyggelsens 

fasade mot sør skal det avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 meter som skal 



  Sak 21/19 

 

 Side 22 av 62   

 

forbeholdes gående og opparbeides med materialbruk/merking som tydelig skiller gangsonen 

fra øvrig kjøre-/parkeringsareal. Dette for å bedre trafikksikkerheten på området. 

 

For å bidra til folkeliv og aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møteplass med 

grøntanlegg og sitte- og lekemulighet innenfor planområdet (uteoppholdsareal). Planområdet 

omfatter bebygde og private eiendommer uten registrert verdi eller betydning for 

friluftsliv/folkehelse i dagens situasjon. Eksisterende lekeplass tilknyttet eksisterende veikro i 

øst har verdi for barn og unge. Planbestemmelsene stiller krav om at det skal opparbeides en 

allment tilgjengelig møteplass med sitte- og lekemulighet. Kravet kan enten innfris ved at 

eksisterende lekeplass opprettholdes eller ved at tilsvarende lekemulighet blir erstattet i 

forretningsbyggets utomhusanlegg. I tillegg hjemles krav til trafikksikker gangforbindelse fra 

eksisterende gangveg til inngangsparti for forretningsbygg.  

 

Det er hjemlet krav om god estetisk utforming og materialbruk tilpasset omgivelsene og i 

samsvar med den funksjon bebyggelse og øvrige tiltak skal ha. 

 

 
Illustrasjon viser mulig bebyggelse (Handelsbygg Holding AS) 

 

Innkomne uttalelser 

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

Noen punkter som bør fremheves: 

 Krav til sykkelparkering er satt til 1,0 plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål. 

Dette avviker fra gjeldende parkeringsforskrift i Ringerike kommune hvor kravet er satt 

til 2 sykkelparkering pr 100 m2 BRA. Avviket er argumentert med tettstedet Nes i 

Ådals spredte karakter og at planlagt utbygging vil betjene et større omland, hvor 

sykkeltransport naturlig vil ha et mindre omfang. 

 Byggegrense for nybygg følger formålsgrensen og er min 15 m fra midtlinje 

Østsidevegen og 25 m fra midtlinje E16. Regulert byggegrense på 25 m avviker fra 

Statens vegvesens anbefaling om 50 meter byggegrense fra senter veg. Dette 

argumentert med samsvar og sammenheng med eksisterende og tilgrensende 

bebyggelse, og at planområdet er avsatt som senterområde i gjeldende kommuneplan 
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hvor utbygging skal støtte opp under eksisterende tettstedsstruktur. Til opplysning er 

det fartsreduserende tiltak på E16 forbi planområdet. 

 Ringerike kommune v/enhet utbygging la frem et krav om at eksisterende gang- og 

sykkelvei langs E16 må forlenges inn på kommunal vei og forbi utbyggingsområdet. 

Forslagsstiller har gjennomført trafikkanalyse som vurderer at planlagt utvikling ikke 

utløser behov for etablering av gang-/sykkelveg langs Østsideveien. Her avventes det 

en intern avklaring i administrasjonen. Gang- og sykkelveien er ikke tegnet inn i 

plankartet. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planområdet er avsatt som byggeområde i gjeldende kommuneplan og planarbeidet omfattes 

ikke av tiltak som etter KU-forskriftens vedlegg I alltid utløser utredningsplikt. Planlagt 

utvikling til sentrumsbebyggelse er ikke vurdert å gi vesentlig virkning for miljø og samfunn, 

og utløser derved heller ikke utredningsplikt etter forskriftens § 8 og vedlegg II.  

 

Basert på gjennomført risiko-/sårbarhetsanalyse og vurdering av planforslagets virkning og 

konsekvens, er det ikke avdekket særskilte forhold som kan medføre uønsket økt risiko eller 

konsekvenser som ikke kan avbøtes tilstrekkelig ved konkrete krav og hensyn som er 

innarbeidet i reguleringsplanen med bestemmelser. Byggegrunn og geoteknisk stabilitet ble 

vurdert rødt i ROS-analysen. Det er gjennomført geotekniske vurderinger basert på tidligere 

gjennomført grunnundersøkelse. Områdestabiliteten er vurdert tilfredsstillende og 

grunnforholdene i planområdet er vurdert oversiktlige og enkle. Planlagt forretningsbebyggelse 

er vurdert plassert i tiltaksklasse 2 for geotekniske arbeider. Planbestemmelsene § 2.5 hjemler 

krav til dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk stabilitet før det kan gis tillatelse til tiltak. 

Dokumentasjonen skal være utarbeidet av foretak med tilstrekkelig geoteknisk kompetanse. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Granumlund som vil kunne gi arbeidsplasser og bidra til 

gode møteplasser i et av kommunes satsningsområder. I kommuneplanens arealdel vedtatt 

31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. I kommuneplanbestemmelsene § 6.3 

(sentrumsformål) kommer det frem; «Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i 

kommunens tettsteder skal bygge opp under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av 

handels-, service- og kulturtilbud skal lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål». 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Planen vil gi en helhetlig utvikling, 

strukturering og estetisk oppgradering av området som i dag har et rotete preg og er dårlig 

utnyttet.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Planbeskrivelse 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Teknisk notat 

5. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger Granumlund 

6. Foreløpig situasjonsplan og 3D illustrasjon 

7. Trafikkanalyse Granumlund 

8. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

9. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 

b. Statens vegvesen 

c. Norges vassdrags- og energidirektorat 

d. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

e. Ringerike kommune v/enhet utbygging 

f. Stephen Kunz 

10. Referat oppstartsmøte 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud  

Saksbehandler: Kammerud Katrine 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  22/19 

Side 25 av 62   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/736-32   Arkiv: PLN 430  

 

1. gangs behandling 0605_430 - Krokenveien 23 og 40 a Krokenveien 

23 og 40 a 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_430 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 Haldenjordet 

Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 198 

Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_430, 

Krokenveien 23 og 40. 

 

  

 

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a. Planoppstart av 

detaljregulering ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen sak 74/17, 

06.11.17. COWI AS har på vegner av forslagstiller, Krokenveien 23 AS fremmet forslag om å 

legge til rette for fortetting i eksisterende boligområde. Planen vil åpne opp for oppføring av 

leilighetsbygg i Krokenveien 23 og 40a. For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei-, bolig og 

friareal innlemmet i planen.  

 

Rådmannen anser detaljreguleringen å være i tråd med overordnet mål i kommunedelplanens 

samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, derav fremgår fokus på effektiv arealdisponering og ønsket 

utvikling med fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og boligformål.  

I kommuneplans arealdel, vedtatt 30.08.2007 er området Krokenveien 23 og 40a avsatt til 

boligområde, offentlig bygning og friområde.  
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Ny arealdel av kommuneplan ble vedtatt 31.01.19 er området avsatt til boligbebyggelse – 

nåværende, grønnstruktur og offentlig tjenesteyting. Kommuneplanens arealdel, 30.08.2007 lå 

til grunn da planen var til politisk oppstart.  

 

Noen av fokusområdene som i særlig grad skal vurderes i den videre planleggingen er god 

tilrettelegging for utbyggingsområdenes kvalitet på uteoppholdsareal samt areal til veg- og 

fortau. Det skal også sikres at friområde ivaretas på en god måte. 

 

Rådmannen anbefaler at planen sendes på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge fortetting i eksisterende sentrumsnært 

boligområde. Det skal planlegges for at 70 % av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss-

området. Nærhet til kollektivtilbud, dagligvareforretninger og servicetilbud, skole barnehage, 

fritids- og aktivitetstilbud skal kunne redusere transporttilbudet og gjøre Ringerike til et 

forbilde innen energieffektivisering og reduksjon av utslipp. Da dette er et uttalt mål i 

kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2030 skal Ringerike kommune jobbe aktivt og 

målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Denne planen er klart i tråd med 

overordnede føringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon  

Planområdet ligger i nærområdet til kirke, barneskole, ungdomsskole og to barnehager. Det er 

kort avstand til dagligvarebutikk, aktivitets- og fritidstilbud samt turstier. 

 

Bebyggelsen i området består i dag av en blanding av eneboliger på romslige tomter, rekkehus 

på mindre tomter og blokker oppført på 60- og 70 tallet. 

De to tomtene som søkes bebygd, Krokenveien 23 og 40a, fremstår i dag som romslig tomter 

henholdsvis bebygd med enebolig og tomannsbolig. Krokenveien 23 er bebygd med bolig som 

av vernemyndigheten er ansett å ha middels verneverdi. Fageksperter overlot til kommunen 

som planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. Rådmann anser at eiendommen i sin helhet 

har svekket sin verdi og kan dermed anbefale rivning av bolig og uthus. Følgende ble vedtatt til 

politisk oppstart: Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres det samtidig å ikke bevare 

bolighus og uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65). Bebyggelsen forutsettes revet i 

forbindelse med tillatelse til tiltak på begge eiendommene.  

 

Planlagt arealbruk  

Det søkes tilrettelagt for to boligblokker innenfor planområdet. I tillegg vil det 

omkringliggende veiarealet inkluderes i planområdet. Langs eiendommen der barnehagen og 

kirken i dag ligger, gnr.87/173, tar planen med seg tidligere regulert fortau langs Sagaveien og 

Krokenveien. Arealene er ikke opparbeidet iht. gjeldende reguleringsplan. I planforslaget 

reguleres fortauet på nytt, i tillegg til at det foreslås videreført mot nord, frem til Konvallveien, 

nord i planområdet.  

 

Planforslaget  

Planforslaget er mottatt fra COWI AS. Planforslaget som foreligger til behandling er merka 

1.gangs behandling, og består av: plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, 

vurdering av uttalelser, ROS-analyse, illustrasjoner, temarapport trafikk, temarapport støy og 

geoteknisk vurdering. 
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Plantype  

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Krokenveien 23 AS v/ Per-Erik Brørby er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner  

Gjeldende reguleringsplaner er nr. 65-06 Endr. av Haldenjordet Trygdeblokka mm., vedtatt 

25.04.1996 og reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990.   

 

Eiendomsforhold  

Planområdet ligger i Hønefoss nord og består av eiendommene gnr. 87/411, gnr. 87/303, gnr. 

87/65, gnr. 87/2, gnr. 87/486, gnr. 87/487, gnr. 87/457, gnr. 87/65, gnr. 87/528, gnr. 87/524, 

gnr. 87/527, gnr. 87/356, gnr. 87/56, gnr. 87/526 samt deler av gnr. 87/173 og deler av 

hovedbøle til Hov gård gnr. 87/1 

 

Planområde omfatter også arealer tilhørende:  

- Veiareal deler av Krokenveien: Ringerike kommunen (gnr. 87/1) 

- Veiareal deler av Sagaveien, Ringerike kommune (gnr. 87/1)  

- Offentlig friområde Ringerike kommune (gnr. 87/1) 

 

Uttalelser til planoppstart  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, ble det varslet oppstart av planarbeidet med 

kunngjøring i Ringerikes Blad 18.11.18, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt sju 

uttalelser.  

 

De viktigste kommentarene til varsel om oppstart er: 

- Trafikkmessige virkninger 

- Forhold til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter 

- Høy utnyttelsesgrad og høy bebyggelse kan fremstå noe skjemmende for nærmiljø 

- Sol- skyggeforhold for naboeiendommer 

- Hensyn til friareal 

 

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

 

Mål for planarbeidet 

Krokenveien 23 planlegges oppført som 5 etasjes leilighetsbygg med parkering i kjeller. Det 

planlegges for tilrettelegging for opptil 25 leiligheter med varierende størrelse i bygget. Maks 

BRA m2 er satt til 3880 m2 og maks høyde er satt til 116.0 moh. Bygget vil oppføres med flatt 

tak. Det planlegges etablert et felles uteareal på minst 60 m2 mellom bygget og Krokenveien i 

vest samt felles uteareal på minimum 380 m2 mellom bygget og kommunens friareal i øst; Dette 

arealet skal i tillegg til å være møblert for opphold for alle beboerne, møbleres med utstyr som 

inviterer til lek for den yngste aldersgruppen (2-5 år). Det er satt maksimumskrav til antall 

parkeringsplasser, maks 20 biloppstillingsplasser, og minst 2 av disse skal være tilrettelagt for 

bevegelseshemmede i tilknytning til inngangspartier og/eller ved inngang til heis. 

Det skal avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med mindre enn 60 m2 BRA og 

minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med BRA over 60 m2. 

Det skal tilrettelegges for lading av både EL-bil og EL-sykkel. 
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Krokenveien 40a planlegges oppført som 4 etasjes leilighetsbygg med parkering i kjeller. Det 

planlegges for tilrettelegging for opptil 40 leiligheter med varierende størrelse. Maks BRA m2 

er satt til 5760 m2 og maks høyde er satt til 108.0 moh. Bygget vil oppføres med flatt tak. 

Det er satt maksimumskrav til antall parkeringsplasser, maks 37 biloppstillingsplasser, og minst 

2 av disse skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede i tilknytning til inngangspartier og/eller 

ved inngang til heis. 

Det skal avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med mindre enn 60 m2 BRA og 

minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med BRA over 60 m2. 

Det skal tilrettelegges for lading av både EL-bil og EL-sykkel. 

 

Det skal etableres gode uteoppholdsarealer med lekeplass i felt f_BLK1. Feltet er ca. 547 m2 

og arealet skal i tillegg til å være møblert for opphold for alle beboerne, spesielt møbleres med 

utstyr som inviterer til lek for den yngste aldersgruppen (2-5 år). Det vil her også etableres et 

regnbed for fordrøyning av overvann. 

 

Areal for lek 

Det skal etableres arealer for lek for de minste barna i forbindelse med begge bolig områdene. 

Lekeplassene skal møbleres med utstyr som innbyr til aktivitet og lek og skal plasseres slik at 

de ligger skjermet. I skråningen bak Krokenveien 23 ønsker utbygger å legge til rette for 

akebakke. Eksisterende forbindelse mellom Krokenveien og friområdet til Ringerike kommune 

skal opprettholdes.  

 

Begge tomtene har kort avstand til Ullerål barnehage, Espira barnehage og skolene Hov og 

Ullerål.  

 

Landskapsbilde  

Den skogkledte skråningen er avsatt til friområde i kommuneplanen, og regulert til samme 

formål i gjeldene reguleringsplan. Dette videreføres i planforslaget for å sikre at 

landskapssilhuetten ikke forringes. Den planlagte bebyggelsen i Krokenveien 23 er ca. 25 meter 

lavere enn tretoppene på åsen bak, og vil føye seg inn i bebyggelsen på linja hvor de 

eksisterende blokkene i nr. 17 og nr. 19 ligger. Gesimsen på leilighetsbygget i Krokenveien 40a 

blir liggende 6 meter lavere enn gesimsen på blokka i nr.17, og vil følgelig heller ikke forstyrre 

landskapssilhuetten. Dette bygget var opprinnelig planlagt med 5 etasjer, men er redusert til 4 

etasjer for å ta hensyn til bebyggelsen og miljøet rundt. 

 

Det er utarbeidet en sol/skyggeanalyse som ligger nærmere beskrevet i planbeskrivelsen, s. 25. 

Derav fremgår det at det nye leilighetsbygg i Krokenveien 23 om sommeren vil ha uteareal med 

gode solforhold på morgen og midt på dagen, mens det på ettermiddag og kveld vil være 

skygge. Bygget vil påvirke solforholdene til nabo i nord tidlig på dagen. Solforholdene til nabo 

i sør påvirkes i liten grad. Vinterstid vil leilighetsbyggets utearealer og nabo i nord få dårlige 

solforhold. 

Uteområdet tilhørende det nye leilighetsbygget i Krokenveien 40a vil få gode solforhold. 

Bygningen vil skygge på deler av utearealet til barnehagen tidlig på dagen, især vinterstid. 

Krokenveien 40a var opprinnelig planlagt med 5 etasjer, men er redusert til 4 etasjer for å ta 

hensyn til omkringliggende miljø. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur  

Planforslaget er ikke i strid med naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Det er ikke registrert 

særskilte naturverdier i planområdet.  
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ROS-analyse  

Utredningsplikten er oppfylt. 

 

Skredfare  

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene.  

Det er foretatt grunnundersøkelser for Krokenveien 23 og Krokenveien 40a. Resultater fra 

undersøkelsene foreligger i rapporter datert 20.03.17 og 25.04.18.  

Det fremgår konkrete anbefalinger av rapporten og det stilles krav om at før det gis 

rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på at detaljprosjektering av fundamentering 

er utført av foretak med nødvendig geoteknisk kompetanse.  

 

Flomfare og flomveier  

Forslag til planområde ligger ikke innenfor flomutsatt området, allikevel går det flomveger 

innenfor foreslått plangrensa. Prinsippene for lokal overvannshåndtering er følges opp i 

planforslaget og det stilles krav om lokal overvannshåndtering. Fordrøyning og infiltrasjon skal 

være så nær kilden som mulig. Det forventes dermed at fortettingsprosjektet ikke vil gi negativ 

påvirkning på vannbalansen i området.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjent teknisk 

plan for tilknytning til fjernvarme samt teknisk plan for arealer regulert til offentlig 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Offentlige samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan. Tekniske planer for vann og avløp skal 

omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til og omlegginger av eksisterende 

nett.  

 

Det skal tas hensyn til ledningsnettet med eventuelle opparbeidelse av fortau.  

 

Det vises til temarapport for trafikk. Derav fremgår det at fortetting av de to tomtene vil gi 

liten negativ påvirkning på trafikkforhold i området. Etablering av fortau gir tryggere skolevei 

og økt trafikksikkerhet for myke trafikanter. For å få gode og sammenhengende 

fortauløsninger på Krokenveien og Sagaveien, samt med tanke på overvannshåndtering og 

flomveger skal gangveien legges på nordsiden av Sagaveien og videre på vestsiden av 

Krokenveien i retning nordover. Man skal være oppmerksomt på at gangveg vil anlegges i 

kantsone vei og følgelig vil utløse kompensasjonsbehov for infiltrasjon av overvannet fra 

vegen.  

 

Universell utforming  

Ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer og krav om universell utforming.  

 

Parkering 

Det vil tilrettelegges for parkering i kjeller. Det vil legges opp til godt tilrettelegging for 

sykkelparkering. 
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Uteoppholdsarealer  

Begge boligprosjektene planlegges med en relativt lite areal avsatt til felles uteopphold. 

Kvalitet og funksjon er derfor viktig å følge opp videre i planleggingen. Dokumentasjon som 

skal leveres inn sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal sikre at det er tilstrekkelig 

kvalitet på arealer for opphold og lek. 
 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Planforslaget anses å være i tråd med samfunnsdelens intensjoner om fortetting.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplans arealdel, vedtatt 30.08.2007 er området Krokenveien 23 og 40a avsatt til 

boligområde, offentlig bygning og friområde. Ny arealdel av kommuneplan ble vedtatt 

31.01.19 er området avsatt til boligbebyggelse – nåværende, grønnstruktur og offentlig 

tjenesteyting. Kommuneplanens arealdel, 30.08.2007 lå til grunn da planen var til politisk 

oppstart. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

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

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for innstilling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planområdet var ikke i tråd med gjeldene bestemmelser i kommuneplan (30.08.2007). Det ble 

derfor fremmet politisk oppstart 06.11.17. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

vedtok i sak 74/17 å anbefale oppstart av planarbeidet.  

  

1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

Krokenveien 23 og 40a.  

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 

Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_430, Krokenveien 23 og 40.  

3. Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres det samtidig å ikke bevare bolighus og 

uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65).  

 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Ringerikes blad 18.11.2018. Frist for 

uttalelser ble satt til 4 uker etter annonsering. 

 

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.  
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Økonomiske forhold  

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.  

 

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

saksbehandling jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen er positiv til utvikling av Krokenveien 23 og 40a som vil kunne gi sentrumsnære 

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

boligtilbudet.  

 

Realisering av prosjektet gir ønsket fortetting i byen, umiddelbar nærhet av bussholdeplass, 

kort avstand både til skoler, legekontor, butikker og mm., gir mulighet til å velge å ikke 

disponere/bruke bil. Dette bidrar positivt til klima og miljø i byområdet.  

 

Det vil legges til rette for forbedring av infrastruktur, sikkerhet og fremkommelighet for myke 

trafikanter ved at det planlegges for god sammenhengende fortaus løsning langs Sagaveien og 

videre nordover langs Krokenveien. Det settes krav til at parkeringsanleggene i de nye 

leilighetsbyggene skal ha sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler. Det skal også 

tilrettelegges for lading av EL-sykler. Disse tiltakene i kombinasjon med kort vei til godt 

kollektivtilbud gir et godt grunnlag for å begrense bilbruken til de nye beboerne i Krokenveien 

23 og 40. Prinsippene for lokal overvannshåndtering skal følges opp i planforslaget. Det 

forventes ikke at fortettingsprosjektet vil gi negativ påvirkning på vannbalansen i området. 

 

Landskapsbilde vil endres med den nye bebyggelsen. Høy utnyttelsesgrad og høy bebyggelse 

kan fremstå noe skjemmende for naboeiendommer, spesielt med tanke på solforhold og den 

helhetlige landskapskarakter i området.  

Ved å bygge med høyere utnyttingsgrad ivaretar man samtidig bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplan om fortetting i sentrale strøk, samt Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. 

 

Det er viktig at de verdier som sikrer bokvalitet for eksisterende og nye innbyggere ivaretas 

videre i plan og at kvaliteten på nærområdets verdier ikke forringes i vesentlig grad.  

Det er blant annen viktig å sikre videreføring av friområdekorridoren nord for Krokenveien 23. 

Dermed legges plangrensa med samme avgrensing mot nord som i gjeldende reguleringsplan 

fra 1996. 

 

Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres.  

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det videre i planprosessen og prosjektering skal 

planlegges for opparbeidelse av gode uteoppholdsarealer i forbindelse med bebyggelsen. Disse 

skal ha en optimal funksjon og være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og 

vindforhold, plass til praktiske gjøremål, materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og 

annet.  
 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 



  Sak 22/19 

 

 Side 32 av 62   

 

Vedlegg  

1. Forslag til plankart, datert 08.02.2019 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 08.02.2019 

3. Planbeskrivelse, datert 08.02.2019 

4. Oppsummering og vurdering av uttalelser til oppstart 

5. Høringsuttalelse fra Arne Kristoffersen, datert 06.12.2017 

6. Høringsuttalelse fra Brakar AS, datert 13.12.2017 

7. Høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune datert 11.12.2017 

8. Høringsuttalelse fra NVE, datert 11.12.2017 

9. Høringsuttalelse fra Pål Frodahl, datert 02.12.2017 

10. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, datert 07.12.2017 

11. Høringsuttalelse fra Ringerike kommune v/ byggesak, datert 15.11.2017 

12. Høringsuttalelse fra Ringerike kommune v/ Ullerål barnehage, datert 22.12.2017 

13.  ROS analyse, 29.08.2018 

14.  Illustrasjoner, 16.11.2018 

15.  Temarapport trafikk, 08.11.2018 

16.  Temarapport støy, 22.08.2018 

17. Geoteknisk vurdering 20.03.2017 og 25.04.2018 

18. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet  

19. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 
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Arkivsaksnr.: 17/3556-20   Arkiv: PROS 15014  

 

Nes i Ådal - etappe 2 avklaring mht saneringsform  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i områdene Østsidevegen, 

vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt bebyggelse sør for Veikroa. 

Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de husstander som ligger i naturlig 

nærhet til den offentlige ledningen. 

  

Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret 

rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon. 

 

 
2. Økonomi: 

 
a. Det bevilges 2,5 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2, 

prosjektnummer 15014.   

 
b. Det bevilges 1,6 mill som går til tilkobling av Valdresporten.  

 

c. Det bevilges 0,6 mill som går til tilkobling av TGC.  

Mht alternativ b og c er dette halvparten av den reelle kostnaden. Det forutsettes derfor at vi 

får en omforent avtale mht resten av beløpet med de to aktuelle bedriftene.  

 

Totalt bevilges det kr 4,7 mill som dekkes inn via prosjekt 15014. Totalt får vi ca. 50 nye 

abonnenter til det kommunale avløpsnettet som gir ca. 170 000 i økte årlige inntekter på avløp. 

Evt nye vanntilkoblinger kommer i tillegg.  
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Sammendrag 

 

På bakgrunn av betydelig forurensning fra private avløpsanlegg på Nes i Ådal har Ringerike 

kommune startet prosessen med å sanere private avløpsanlegg som ligger i stor nærhet av det 

nye avløpsanlegget som ble bygget i 2015.  

Kommunen har utredet flere alternativer for traseer og løsninger. 

 

Det ene innebærer at kommunen legger hovedledninger med trykk og sender saken til 

forurensningsmyndighetene som pålegger de som ligger i nær ledningene å koble seg på. Dette 

alternativet krever en ekstrabevilgning på 2,5 mill. Dersom næringene Valdresporten og TGC 

også skal kobles på offentlig avløp vil det kreve en bevilgning på 2,2 mill ekstra. Totalt gir 

dette en merkostnad på 4,7 mill. 

  

Det er også mulig å velge en selvfallsløsning. Dette vil gi 3 kommunale pumpestasjoner og en 

ekstra total kostnad på 11 mill i tillegg til større usikkerhet, dvs en ekstrabevilgning på 13,5 

mill. Inkludert Valdresporten og TGC gir dette en totalbevilgning på 15,7 mill. 

 

Ringerike kommune har dårlige erfaringer med å ta på seg en rolle og arbeid knyttet til private 

stikkledninger, det er erfart kostbart og ressurskrevende både for kommunen, entreprenører og 

grunneiere.  

 

Kostnadsnivået som en grunneier må forvente ved kommunal tilkobling vil det komme en egen 

sak på. Pr i dag har kommunen fulgt en praksis på ca. 2 G (ca. 180 000), og dette er i nedre 

sjiktet i forhold til hva nabokommuner forholder seg til og også hva det vil koste ved å 

oppgradere private avløpsanlegg.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Som et ledd i utbyggingen av vann- og avløp har kommunen investert og bygget nytt 

renseanlegg for avløp med hovedledninger og stikkledninger på Nes i Ådal. Hensikten med 

dette er å rydde opp i dårlige/ulovlige infiltrasjonsanlegg og få et renere miljø og elv som kan 

brukes i enda større grad enn i dag.  Det nye avløpsanlegget er dimensjonert for 650 personer. 

Nytt kommunalt vannverk sto ferdig i mars 2018. 

 

Etappe 2 er siste fase i prosjektet med offentlig vann og avløp til Nes. Når dette er gjennomført 

vil hele Nes være dekket med kommunalt vann og avløp.  

I den siste etappen som gjenstår vil saneringen omfatte den delen av Nes som har den største 

forurensingen fra dårlige private avløpsanlegg.  

 

Det er et betydelig forurensningsbidrag fra disse private anleggene til elva som er en sårbar 

resipient. Alle i Ringerike er tjent med at forurensingen fra disse boligene reduseres og 

utslippene blir lovlige.   
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Beskrivelse av saken 

Det er avhold tre informasjonsmøter på Nes om offentlig vann og avløp i fase 2.  

I disse informasjonsmøtene så har det blitt informert om: 

- Hvilke områder som vil bli omfattet av saneringen (se vedlegg 1)  
- Ca. trase og kostnadskalkyle for de ulike alternativene som er vurdert.  
- Informasjon fra forurensningsmyndigheten i kommunen om de private anleggene (Se 

vedlegg 2) 
- Informasjon fra skatt og avgifts kontoret om hvilke støtteordninger som finnes. 

 

Det er engasjert rådgivende firma for prosjektering og sammen med kommunen er det vurdert 

flere alternativer og løsninger vedrørende trasevalg og hvilke eiendommer som er 

kostnadseffektive å koble på avløp.  

 

Løsningene som er vurdert som kommunale hovedledninger er: 

 

1. Gravitasjonsledninger (selvfall) med etablering av tre kommunale pumpestasjoner. 
2. Trykkavløpsledninger.  Trykkavløp er ledninger som ikke krever selvfall da avløpet blir 

pumpet. 
 

Løsningen med gravitasjonsledninger (selvfall) er kalkulert til vel 26 mill kr.  ca. 11 mill. kr 

dyrere enn trykkledninger. I tillegg vet vi fra etappe 1 på Nes at det er usikkerhet i forhold til 

utfordrende grunnforhold og kan gi en merkostnad i forhold til usikkerhet på kr 2 mill.  

Størrelsen på grøfter vil kreve et vesentlig terrenginngrep og vil gi betydelige skader i private 

hager og terreng. 

 

Trykkavløp som hovedledning er en løsning som ikke krever fall på ledningene, men 

avløpsvannet pumpes via private villapumpestasjoner (små pumper) gjennom hovedledningene, 

se prinsippskisse under.  

Dette gir også grunnere grøfter, mindre dimensjoner på ledningen og dermed rimeligere 

grøftekostnader.   

   
Skisse 1: Prinsippskisse trykkavløp. 
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Forurensningssituasjonen 

 

Alle private anlegg som er med i prosjektets avgrensning har en høy alder og flere anlegg 

slipper kloakk tilnærmet direkte ut i elva ifølge Ringerike septikservice som tømmer og utfører 

kontroll av disse anleggene for kommunen. Derfor er det stort behov for tiltak for å gjøre elva 

og miljøet renere.  

 

 

Generelt om tilknytning til offentlig hovedledning og stikkledninger 

 

Kommunen eier og drifter hovedledningsnettet med tilhørende installasjoner for vann og avløp. 

Private grunneiere / huseiere har ansvar for egne vann- og avløpsledninger fra sin bolig / 

bygninger til kommunal hovedledning.  

  

Dagens praksis i Ringerike kommune har vært at når kommunen utfører sanering av eldre 

ledningsnett, eller legger nye kommunale ledninger i nye områder så har man forsøkt å inngå 

stikkledningsavtaler med grunneiere, for å sikre tilknytning til offentlig ledningsnett.  

Videre så tilbyr kommunen gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør  

 

Flere andre steder i landet legger kommunen frem offentlig ledningsnett og tilrettelegger for 

tilknytningspunkt utenfor offentlig vei. Hus/grunneiere må selv planlegge, ordne avtaler og 

bekoste stikkledningene. 

 

Det har ikke vært noe politisk vedtak i Ringerike kommune på hva maks kostnad på 

stikkledninger kan være før man definerer det som uforholdsmessige kostnader. Kommunen 

har fulgt en praksis på at tilknytningen ikke skal overstige kostnadene ved å etablere private 

løsninger som infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg. 

 

Kostnaden med et minirenseanlegg fra en enkel enebolig vil koste i størrelsesorden 160 000 eks 

mva. Her vil også kostnader med prosjektering, søknadsprosesser og ugunstige forhold som 

fjell/høy grunnvannstand vil komme i tillegg. Et infiltrasjonsanlegg vil kunne koste ca. 200 000. 

I tillegg til dette kommer evt innvendig arbeid.   

 

Kommunen har fulgt en praksis på 2G (grunnbeløpet 1G er ca. 90 000) og mener dette er en 

kostnad som en huseier / grunneier må kunne forvente som en maks kostnad før man vurderer 

private løsninger. 

Rådmannen vil komme tilbake med egen sak på hvilket nivå kommunen skal legge seg på her. 

 

 

Konsekvenser og erfaringer ved dagens ordning 

 

Private stikkledninger er grunneiers eiendom og ansvar, frem til tilkoblingspunkt på offentlig 

hovedledning. I tilfellene hvor kommunen har påtatt seg oppgaven med å anlegge stikkledning 

fra offentlig hovedledning til tilkoblingspunkt på bygning på privat grunn, forutsettes det at 

eierskapet til stikkledningen går over til grunneier når anlegget ferdigstilles.  

 

En ordning hvor kommunen påtar seg oppgaven med omlegging, etablering eller utbedring av 

privat stikkledning vil imidlertid innebære at kommunen påtar seg en større risiko og kostnad.  
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For det første bidrar stikkledninger til betydelig arbeid og utgifter til for – og 

detaljprosjektering, både pga grunneiers ønske om endringer og at de praktiske forholdene er 

annerledes enn forutsatt. Dette gir både økte kostnader for kommunen og innleid 

prosjekterende. 

 

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger for husstander langs 

hovedledningstraseene, innebærer altså en ekstrakostnad for kommunen i prosjektering. 

 

Kommunens rolle som mellomledd mellom entreprenør og huseier innebærer også en ekstra 

økonomisk risiko. Eksempelvis ble det i forbindelse med prosjekt på Nymoen-Hen inngått 91 

stikkledningsavtaler med et tidsforbruk for prosjektleder på 250-350 timer. 

 

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger innebærer betydelig merarbeid for 

kommunen. 

 

I tillegg er det krevende å lage avtaleverket mot grunneier tilstrekkelig presist, slik at vi unngår 

ekstrautgifter knyttet til alle kostnadene som prosjektet må forskuttere. Erfaringene kommunen 

sitter med så langt gjør at det er at denne utfordringen krever både ressurser og kostnader.  

 

Tilknytning til hovedledninger for vann og avløp for Nes. 

 

Kommunen ønsker flest mulig innenfor det området som saneres skal tilknyttes hovedledninger 

og sende avløpet til det kommunale renseanlegget. 

 

På Nes så ønsker de aller fleste kommunalt vann og avløp, men når det kommer til løsningene 

med private stikkledninger er det motstand både med hensyn til foreslått løsning og kostnader. 

 

På Nes så har kommunen forsøkt å komme beboerne i møte med å foreslå en 

«spleiselagsløsning» etter anleggsbidragsmodellen.  Det betyr at beboerne innenfor område 

deler likt på investeringskostnaden for å få etablert sine stikkledninger uavhengig av avstand til 

hovedledning.  Kostnaden for hver enkelt ble kalkulert til kr 125 000,- 

Dette skal utbetales til anlegget i form, av et anleggsbidrag. 

Kommunen tar da alle kostnader med hovedledningsnettet (Trykkavløp), mens anleggsbidraget 

dekker kostnaden fra hovedledningsnettet (stikkledningen) og frem til Villapumpestasjonen. 

Selve villapumpestasjonen skal den private selv eie og drifte. 

 

For å kunne få til en forsvarlig gjennomføring av denne løsningen så må det være 80-90% 

tilslutning for å få dette til. Det ble gitt god svarfrist på dette og etter at svarfristen gikk ut så 

var det ca. 50 % tilslutning til dette. 

Innenfor noen delfelt ser man at det er nærmest 100% tilslutning.  

 

Juridiske forhold og økonomiske 

 

Kommunen har hjemmel til å pålegge tilkobling jmfr plan og bygningslovens paragraf 27-2; 

«Når offentlig vann/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, 

eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til 

vannledningen.» 
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Alle de aktuelle boligene på Nes har anlegg som er eldre enn 15 år og vil derfor forurense i 

betydelig grad. I henhold til forurensingsloven er kommunen forurensningsmyndighet og skal 

føre tilsyn med at disse private anleggene slik at de ikke forurenser mer enn loven tillater.  

 

Prosjektet har i dag en ramme på 12,5 mill, en bevilgning som ble gitt i 2015 og er ikke 

indeksregulert for prisvekst. Denne utgjør kr 1 125 000,- på tre år. 

 

I kostnadsoverslaget utarbeidet av Cowi ser vi at dette kun er tilstrekkelig dersom man velger 

en løsning med trykkavløp og legger på prisvekst.  

 

Økonomiske behov: 

 

Tidligere bevilgning  kr 12 500 000,- 

Prisvekst   kr   1 125 000,- 

Tilleggsbevilgning kr   1 375 000,-   

Totalt   kr 15 000 000,- 

 

 

På Nes er det to større næringer; Valdresporten og TGC. Begge ønsker tilkobling til offentlig 

avløp. Det er gjort et kostnadsoverslag på å legge en sjøledning til Valdresporten til 3,2 mill. 

Det er imidlertid usikkert om kommunen vil få tillatelse til å legge sjøledning pga elvemusling.  

Tilkobling av TGC vil koste om lag 1,3 mill. I den foreslåtte summen på 15 mill ligger disse 

kostnadene ikke inne.  

 

 

Alternative løsninger 

1. «Spleiselagsløsning». Kommunens tilbud med kommnal prosjektledelse også for 

stikkledninger. Kommunens kostnader vil være ca. 14 mill, pluss en risiko i forhold til 

overstigelse av kostnadsestimatet av stikkledninger (i størrelsesorden 500 000), samt 

prosjektering og prosjektledelse. Kostnad for grunneier vil være 125 000 pluss 

tilkoblingsavgift og evt andre kostnader inne i huset eller fra hus til villapumpe.  

2. Kommunen legger hovedledning med trykk og sender ut pålegg til de aktuelle.  

a. Kommunen legger hovedledning så langt det er boliger på hver strekning, samt 

skifter ut den eksisterende hovedvannledningen. Kommunens kostnad: ca. 14 mill. 

b. Kommunen avslutter hovedledningen ved bygdehuset og siste bolig ved 

Østsidevegen og skifter kun ut eksisterende hovedvannledning. Dette er en anbefalt 

løsning dersom det ikke er mulig å få på plass grunneieravtaler med de aktuelle. 

Alternativt må man benytte ekspropriasjon. Kommunens kostnad: ca. 9 mill. Dvs vi 

trenger ikke noe ekstra bevilgning.  

3. Saken sendes til foruresningsmyndigheten som vil sende ut pålegg om å utbedre alle 

private anlegg og skifter kun ut eksisterende vannledning. Kommunens kostnad: 

Administrasjon ved å sende ut pålegg og følge dette opp. Grunneieres kostnad: 100 – 

200 000,-. I tillegg kommer utskifting av anlegg etter 15-20 år, samt usikkert om det fins 

løsninger som gir gode nok renseeffekter.  

4. Kommunen legger selvfallsledninger som hovedledninger på Nes. Dette innebærer 3 ekstra 

kommunale pumpestasjoner til en kostnad av ca. 5 mill. i tillegg til mer krevende og 

kostbare grøfter. Samtidig vil kommunen få en betydelig risiko ved denne type anlegg, 

jmfr erfaringer fra forrige fase på Nes. Totalt blir dette en ekstra kostnad på ca. 7 mill. 
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5. Alternativt vedtak går ut på at kommunens hovedledninger blir kortere, som en 

konsekvens dersom man ikke kommer i mål med hovedledningsavtaler med aktuelle 

grunneiere. Denne løsningen gir ca 1,6 km kortere ledninger og dermed blir også 

totalkostnaden betydelig lavere. Ved dette alternativet kreves det ingen ekstrabevilgning 

selv om både trase mot Valdresporten og TCG inkluderes.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er pr i dag investert betydelige beløp på Nes i offentlig infrastruktur og offentlige 

formålsbygg, ny brannstasjon, nytt vannverk og renseanlegg og det startes arbeider med å 

rehabilitere skolen i 2019. Det gjenstår nå kun å få på plass saneringen av etappe 2. 

Rådmannen beklager at dette arbeidet har tatt tid og at kostnadskalkylen for utførelsen av dette 

arbeidet har økt. Men dette har sin årsak i prisvekst og grunnforholdene på Nes. 

 

Det er blitt brukt mye tid på å prøve å få på plass en løsning som gjør at man kan få tilknyttet 

alle som gjenstår innenfor det planlagte området. I og med at kommunen ikke kan benytte vann 

og avløpsgebyret til å subsidiere private stikkledninger har man forsøkt å få gjennomført dette 

ved å tilby en løsning etter anleggsbidragsmodellen (spleiselagsløsning). Dette innebar at man 

måtte få til 80-90% tilslutning til denne løsningen og det klarte man ikke. 

Rådmannen vil derfor anbefale at man bygger ut hovedledningsnettet med trykkavløp og at 

man tilrettelegger for tilknytning i kum på hovedledning.  Beboerne må selv sørge for å få 

koblet på sine stikkledninger.  Rådmannen vil derfor etter at anlegget er ferdigstilt sende saken 

videre til utslippsmyndigheten for å sende ut pålegg om tilknytning i henhold til plan og 

bygningslovens § 27-2.   

Rådmannen anbefaler videre at det bevilges kr 4 700 000,- slik at totalt budsjett blir kr 16,9 

mill. Dette inkluderer tilkobling til boligfeltene og at kommunen er med å finansiere halvparten 

av stikkledninger til bedriftene Valdresporten og TGC. Det forutsetter at kommunen får en 

avtale med de aktuelle bedriftene om finansiering av resten av beløpet.  

 

 

Alternativt vil rådmannen fremme løsning 2 b (se alternative løsninger).  

 

Kommunen avslutter hovedledningen (Trykkavløp) ved bygdehuset og siste bolig ved 

Østsidevegen og skifter kun ut eksisterende hovedvannledning. Dette er en anbefalt løsning 

dersom det ikke er mulig å få på plass grunneieravtaler med de aktuelle. Alternativt må man 

benytte ekspropriasjon. Kommunens kostnad: ca. 9,5 mill. Inkludert vann og avløpsledning til 

Valdresporten og TGC (2,2 mill) vil totalbudsjettet være på 11,7 mill. 

Ved denne løsningen vil det ikke være nødvendig med noe ekstrabevilgning.   
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Vedlegg 

 

1. Kart Områdeavgrensning Nes etappe 2 

2. Utslipp fra informasjonsmøte Nes 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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Arkivsaksnr.: 18/4719-1   Arkiv:   

 

Skoleveistiltak Ullerål skole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er prioriterte i 

saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål skole. 

3. Tiltak i henhold til rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1-.2.3.4 i 271 Områderegulering Øvre 

Hønengata øst gjennomføres parallelt. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Denne saken viser foreslåtte infrastrukturtiltak i Hønefoss Nord som utløses av skolebygget. 

Det er foreslått 10 tiltak som gjennomføres før Nye Ullerål skole åpner. Kalkylen for tiltakene 

er 9 millioner kroner som dekkes innenfor vedtatt økonomisk ramme for Ullerål skole. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i K-sak 86/18 å bygge ut Ullerål skole med en økonomisk ramme som 

også inkluderte skolevei/infrastruktur. 

I saken het det at en «Skoleveisanalyse med «rekkefølgebestemmelser» vil angi 

infrastrukturtiltak som utløses av skoleprosjektet. Disse er ikke kostnadsberegnet. Rådmannen 

vil derfor fremme egen sak om finansiering av infrastruktur som utløses av skolebygget.» 

I prosjekteringsfasen ble det i forbindelse med ny reguleringsplan for Ullerål og Hov skoler 

foretatt en trafikkanalyse som tok for seg trafikksituasjonen nær skolene. 

Det ble også satt i gang arbeid med en utvidet skoleveisanalyse som skulle ta for seg skolevei 

også for fremtidige elever ved nye Ullerål skole. 
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Ringerike kommune og Cowi as gjennomførte et åpent møte med medvirkning fra skoler, FAU 

og naboer/ foreldre våren 2018. Dette resulterte i en liste med punkter som Cowi tok med seg 

inn i arbeidet med skoleveisutredningen.  

På bakgrunn av dette ble det levert en grundig utredning der man tok for seg alle elevveier 

frem til skolen, og ut fra dette satte Cowi opp en uprioritert liste med tiltak (se vedlegg 2) 

Senere er listen priset av Cowi til en total kostnad på 125 millioner inkl. mva.  

Dette er både kortsiktige tiltak som er foreslått å gjennomføres nå, og langsiktige tiltak som 

bør vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. Det vil i samme prosess 

tilrettelegges for gjennomføring av rekkefølgekrav satt i ny Områderegulering for Øvre 

Hønengata øst. 

 

30.10.2018 ble det holdt et informasjonsmøte for skolene og FAU ved Hønefoss og Ullerål 

skoler der man la frem Cowis uprioriterte liste og prosjektets tiltaksliste. Møtereferat vedlagt 

saken (Vedlegg 5). 

Tiltakslisten er gjennomgått og vurdert, og rådmannen har foreslått å prioritere10 tiltak som 

gjennomføres. Oversikt inkludert økonomisk kalkyle for disse tiltakene følger som vedlegg 3 i 

saken.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Prioriterte tiltak for å øke sikkerheten langs skoleveien til Ullerål skole. Punktene er og 

beskrevet i vedlegg 3 og vises i kart (vedlegg 4) 

1. Lysregulert kryssing av Ådalsveien nord for Hønengaten. 

Elever nord og øst for hhv Hvalsmoveien (E16) og Ådalsveien (E16) har ingen «hjelp» 

for kryssing av vei mot skolen. Kryssing forgår uten sikring, «på eget ansvar». 

2. Lysregulere eksisterende gangfelt i Hønengaten nord for Hovsmarkveien. 

Bedrer sikkerheten for alle elever fra Hvalsmoområdet. 

3. Lysregulere eksisterende gangfelt/overgang syd for jernbane ved kryss 

Hønengaten- Asbjørnsensgate. 

Bedrer sikkerhet for alle elever fra østsiden av Hønengaten syd, nord for eksisterende 

lyskryss Hønengaten-Vesterngaten. 

4. Flytte gangfelt i Hovsmarkveien og Hov Allé 5 meter lenger vekk fra Hønengaten. 

Bedrer oversikten for biler i krysset og derved sikkerheten for alle gående og syklende i 

gangfeltene. 

5. Tiltak fra lysregulert gangfelt ved Hønen Allé inn til skolen. 

Omfatter enkle tiltak som adskillelse av bil og elev samt stengning av Elling M 

Solheims vei i forlengelse av fortau i Klinikkveien. 

6. Opphøyde gangfelt i Hovsmarkveien på sydsiden. 

Ved kryssing av Olav Duuns vei, Elling M. Solheims vei og Flattumveien. 
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7. Tydeliggjøre adskillelse av biler og myke trafikanter nord for jernbanen i 

Hønengaten. 

Bedre oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter. 

8. Tydeliggjøre vikeplikt i Slettåkerveien og veiforløp v Kiwi i Flattumveien. 

Bedre oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter. 

9. Utbedre sti mellom Krokenveien og Flattumveien. 

Stien brukes av mange skoleelever og bør opprustes. 

10. Trafikksikkerhetstiltak i Parkgata. 

Øyeblikkelige tiltak vil være å enveisregulere Parkgata slik at utålmodige bilister ikke 

kan kjøre inn Grensegata for å «lure» køen inn mot sentrum. 

 

Til info nevnes at Parkgata i 2019 vil bli gjenstand for en større oppgradering av 

vann og avløpsnett. Hele gata vil måtte graves opp. Ved istandsetting vil man se på 

ulike løsninger for å ivareta myke trafikanter, det være seg gatetun, fortau o.lign.  

 

Det er også medtatt et tiltak nr. 11 i vedlegget. Tiltaket er en del av «Sak 433, Reguleringsplan 

for Ullerål og Hov skoler.», som ble vedtatt i 22.05.2018, og gjelder gang- sykkelvei på 

nordsiden av Hovsmarkveien.  Tiltaket bør vurderes og evt. legges inn i prosjektkostnad Hov 

ungdomsskole, da dette er et tiltak som ikke gagner trafikksikkerheten for Ullerål skoles 

elever.  

I stedet for å benytte gangfelt ved Hønengaten for å komme over til fortau på sydsiden av 

Hovsmarkveien, vil elevene da med stor sannsynlighet krysse Hovsmarkveien utenfor gangfelt 

på sin vei opp mot Ullerål skole. 

 

Forholdet til overordnede planer 

De 11 punktene baserer seg på Cowi sine anbefalinger (Cowi 01.06.18, s.69) 

Statens vegvesen har i sine kommentarer til prosjektet anbefalt å ikke bygge ut krysset 

Hønengaten-Hovsmarkveien for økt biltrafikk. Dette punktet fra Cowi er derfor ikke med i de 

11 punktene ovenfor. 

 

Det legges ikke opp til økt tilrettelegging for biltrafikk inn mot skolen.  

Ringerike kommunestyre har tidligere vedtatt planer for sykkelbyen Hønefoss og det er en 

holdning for at det skal legges til rette for at både unge og voksne skal bevege seg mer enn nå. 

Derfor bør man ikke legge forholdene bedre til rette for biltrafikk helt inn til skolen, så sant 

dette ikke bidrar til å sikre myke trafikanter. Man kan ikke se at det er tilfelle her.  

Det finnes gode muligheter for å sette av elever sydfra i Hønengaten nord for 

jernbaneundergangen. De har da adkomst til skolen uten å krysse Hønengaten ved å benytte 

sidegatene syd for skolen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 «Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som 

vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av 

«2013»-bygget og inkluderer skolevei/infrastruktur.» (K-sak 86/18) 

 

Kommunestyret vedtok i 2014 at «Ullerål skole bygges raskt ut for å få kapasitet til ca. 600 

elever. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål».  
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Trafikksikkerhetstiltak for Ullerål skole sett opp mot rekkefølgebestemmelser i 271 

Områderegulering for Øvre Hønengata øst 

I nylig vedtatte Omårderegulering for Øvre Hønengata øst er det lagt inn rekkefølgekrav som 

skal ivareta trafikksikkerhet ved kryssing og ferdesel ved Fv. 35 Hønengata.   

Det vil være hensiktsmessig å kjøre samme prosess for tiltak i og langs Hønengata i 

skoleveistiltak sammen med tiltak tilknyttet rekkefølgebestemmelser i Områderegulering Øvre 

Hønengata øst. 

 

Dette gjelder spesielt tiltak i punkt:  

 7 (tydeliggjøre adskillelse av biler og 

myke trafikanter nord for jernbanen i 

Hønengata), punkt 7 samsvarer med 

rekkefølgebestemmelsene i 271. 

 og delvis 8 (Tydeliggjøre vikeplikt i 

Slettåkerveien og veiforløp v Kiwi i 

Flattumveien) i henhold til 

skoleveisutredning.  

 

Statens vegvesen har forespeilet at konkrete 

tiltak innenfor planen vil bli bestemt i en 

gjennomføringsavtale.  

 

Reguleringsplan for FV. 35 vil kreve 

følgende tiltak (i tråd med 

rekkefølgebestemmelse i 

områdereguleringen §§ 2.3.1-2.3.4):  

• Stenging av avkjørsler  

• Tydeliggjøring med rabatter (o.l.) 

mellom myke trafikanter og 

kjøreveg, se tjukk svart strek på 

illustrasjon  

• Busstopp i kjørebane  

• Opphøyd kryssing med fotgjengerstyrt lysregulering ved KIWI/Krokenveien. 

• Belysning, spesielt ved kryssinger  

• Tydliggjøring av kjørebane i kryss 

• Nedsatt fartsgrense til 40 km/t (søkes separat) 

 

 

Viser til illustrasjon som viser hvilke tiltak reguleringsplan for Fv. Hønengata krever. Tiltakene 

bør løses i samme gjennomføringsavtale med SVV (tilknyttet skolevegsutredning og 

områderegulering), med kostnadsfordeling der tiltakshaver tar sin andel for tiltakene i tråd med 

rekkefølgebestemmelsene i 271. 
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Økonomiske forhold 

  

Se vedlegg 3 

Det er pr i dag en sunn økonomi i hovedprosjekt Ullerål skole og idrettshall. Å tillegge 

prosjektet store påplussinger i en så tidlig fase vil kunne føre til at den vedtatte budsjettrammen 

må utvides i form av tilleggsbevilgninger. 

Anbefalte tiltak som er forslått mener rådmannen vil kunne håndteres innenfor vedtatt ramme 

og tidsplan uten vesentlige kutt i skoleprosjektets omfang. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at de foreslåtte tiltak vil gi bedret trygghet for elever langs 

skoleveien til nye Ullerål skole. Det ligger an til at tiltakene kan gjennomføres innenfor tidsplan 

i forhold til overflytting av elever fra Hønefoss skole. 

I Rapporten fra Cowi foreslås det mange tiltak som vil bedre sikkerheten til og fra Ullerål 

skole. Alle tiltakene her er totalt kostnadsberegnet til kr 125 mill.  Et slikt omfang og kostnad 

av trafikksikkerhetstiltak vil ikke Ullerål skole som enkeltprosjekt tåle økonomisk.  

Rekkefølgekrav tilknyttet 271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst bør gjennomføres 

parallelt med skoleveistiltak tilknyttet Ullerål skole. Tiltakene tas med inn i avklaring om 

gjennomføring med Statens vegvesen og andre berørte parter.  

Rådmannen har derfor gått igjennom rapporten og vurdert det slik at de 10 tiltakene som 

forslås gjennomføres ved utbyggingen av ny Ullerål skole. Disse vil gi en økt sikkerhet langs 

skoleveien også i forhold til dagens situasjon for elevene ved skolene. De mer langsiktige tiltak 

som rapporten peker på vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. 

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1 – 10001 Ullerål skole, Trafikkanalyse Hønefoss nord 

Vedlegg 2 – Skoleveiutredning Ullerål og Hov skoler, 2018.06.01  

Vedlegg 3 – Økonomisk oversikt sikring av skolevei til nye Ullerål skole, september 2018 

Vedlegg 4 – Kart over foreslåtte tiltak 

Vedlegg 5 – Møtereferat fra møtet med skoler og FAU. 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Arne Andersen 
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Arkivsaksnr.: 18/4780-22   Arkiv: GNR 10/1/1  

 

Tilbygg hytte Gnr/bnr/fnr 10/1/1 - Nedre Østbråtaveien 50 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

25/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og 

anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen innvilges, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

2. Tilbygget skal være som vist på revidert tegning mottatt 14.12.18. 

 

3. Videre behandling delegeres til rådmannen.  

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Niels Nagelhus Schia, Stensgata 31, 0358 Oslo 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og anleggstiltak i 

LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen for tilbygg med bruksareal, BRA, ca. 16 m², til 

hytte. Hytta ligger ca. 30 m fra Steinsfjorden. Tilbygget muliggjør innlegging av vann og avløp 

og tilknytning til ny kommunal pumpestasjon via et godkjent privat anlegg. Dette er positivt 

for kommunens ønske om å rydde opp i spredt avløp rundt blant annet Steinsfjorden. Etter 

utvidelsen vil hytta ha et samlet BRA på ca. 60 m². Selv om hytta er større enn det 

retningslinjene i kommuneplanen åpner for, blir hytta en av de minste hyttene i området. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg positivt til tiltaket dersom uthuset, med BRA ca. 

10 m², på eiendommen rives. Rådmannen mener det er viktig med uthusfunksjoner på en 

hytteeiendom, og deler ikke Fylkesmannens vurdering om at uthuset må rives. Rådmannen 

anbefaler å innvilge søknaden om dispensasjon. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune ønsker å rydde opp i spredt avløp rundt blant annet Steinsfjorden. Det er 

identifisert utilfredsstillende avløpsforhold og dårlig vannkvalitet i borebrønner i Skjørvold 
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hyttefelt. Kommunal tilknytning for både vann og avløp vurderes å være den beste løsningen. 

Det er gitt dispensasjon for et privat vann- og avløpsanlegg fra kommunal pumpestasjon i 

Framdalsvika til Skjørvolden hyttefelt. Til sammen er 26 enheter påmeldt, både hytter og 

boliger. I møte med arbeidsgruppen for vann- og avløp i Østbråtan har administrasjonen gitt 

signaler om at kommunen kan komme til å stille seg positiv til små tilbygg til hyttene i området, 

slik at det skal være mulig å legge inn av vann og avløp. Dette som en måte å gjøre det mulig 

for hytteeierne å bli med på prosjektet. 

 

Beskrivelse av saken 

Eiendom gnr/bnr/fnr 10/1/1 ligger i et område som omfattes av kommuneplanbestemmelsene § 

10.1 Bygge- og anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen. Det er forbudt 

å iverksette nye bygge- og anleggstiltak i en sone på 100 m fra vann og vassdrag. Dersom det 

gis dispensasjon for å utvide hytter, sier retningslinjene til § 11.1 at total hyttestørrelse etter 

utvidelsen ikke skal bli større enn 50 m² bruksareal, BRA, og tilsvarende for uthus på inntil 10 

m² BRA. 

 

På eiendommen er det hytte med bebygd areal, BYA, 46,6 m², og uthus med oppgitt BYA 12 

m². Det er i tillegg et ulovlig oppført båttak på eiendommen som følges opp i en egen sak hvor 

det ligger an til at båttaket blir revet innen 15.08.19. Båttaket er ikke relevant for denne 

søknaden om tilbygg. Hytta er godkjent oppført i 1956. Inngangspartiet er bygget inn, men 

tiltakshaver vet ikke når dette ble gjort. I følge tiltakshaver ble uthuset satt opp samtidig som 

hytta. Det er ikke noe informasjon om uthuset i kommunens arkiver. Det er ikke uvanlig at det 

ikke finnes informasjon om bygninger som er oppført før den første bygningsloven tråde i kraft 

i 1965 for hele landet. Hytta og uthuset ansees som lovlige.  

 

Det søkes om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og 

anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen, for oppføring av tilbygg, BYA 

18 m², til hytte. Tilbygget inneholder soverom, gang og baderom. Etter utvidelsen vil hyttas 

BYA være 65,1 m².  

 

Tiltakshaver ønsker å kople seg på det planlagte anlegget for vann og avløp. I sin søknad om 

dispensasjon opplyser han at det ikke er mulig i nåværende hytte å legge til rette for baderom. 

Videre forklarer tiltakshaver at tilbygget vil flukte med eksisterende hytte og ikke vil synes fra 

vannet fordi det ligger bak uthuset. Hytta er i utgangspunktet en av de minste hyttene i 

området. Endeveggen/gavlveggen flyttes ca. 2,7 m mot nord. Tilbygget blir da en naturlig 

forlengelse av eksisterende hytte. Tiltakshaver mener dette er en mer hensiktsmessig utvidelsen 

enn bare å bygge til et baderom. I tillegg får hytta hensiktsmessig inngang og garderobe.  

 

Det framgår av vedleggene at tilbygget var planlagt større i opprinnelig søknad. Etter 

tilbakemelding fra Ringerike kommune er tiltaket redusert i omfang, og reviderte tegninger 

sendt inn. Tilbygget er endret fra to til ett plan. 

 

Søknaden ble 21.12.18 oversendt til Fylkesmannen for uttalelse. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

uttalte seg positivt til tiltaket dersom eksisterende uthus på eiendommen rives. Videre uttaler 

Fylkesmannen at tiltaket ligger i et viktig natur- og friluftsområde hvor det skal legges spesiell 

vekt på allmenne interesser. Ved en eventuell innvilgelse av saken ber Fylkesmannen 

kommunen vurdere å sette betingelser for å sikre allmenne interesser i strandsonen. 

Fylkesmannen påpeker også at vedtak som kan gi uheldig presedens må, unngås.  
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Kommunen mottok 11.02.19 tiltakshavers kommentar til Fylkesmannens uttalelse. Det 

kommer fram at det er verdifullt og nødvendig med uthus på eiendommen for å ha areal til å 

lagre blant annet utemøbler, hageredskap, verktøy, fiskeredskaper, båtmotor, årer, seiljolle, 

akebrett, ski og skøyter. Det er ikke bodareal i selve hytta. Tiltakshaver er imidlertid villig til å 

rive den delen av uthuset som inneholder utedo, dersom det vil bidra til å få godkjent tilbygget 

til hytta. Han uttaler samtidig at han ser det som urimelig, komplisert og kostnadskrevende å 

rive delen med utedo.  

 

Ny kommuneplan ble vedtatt 31.01.19. Den nye kommuneplanen legges til grunn ved 

behandling av denne saken. Tiltakshaver har, 15.02.19, bekreftet at det er 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 

100-meterssonen det søkes om dispensasjon fra. Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg 

før den nye kommuneplanen trådte i kraft, og har altså lagt til grunn bestemmelsene i forrige 

kommuneplan. Dersom det ble gitt dispensasjon for å utvide hytter etter retningslinjene i 

forrige kommuneplan, skulle total hyttestørrelse etter utvidelsen ikke bli større enn 50 m² 

BYA, og tilsvarende for uthus på inntil 10 m² BYA. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendom gnr/bnr/fnr 10/1/1 ligger i et område som omfattes av kommuneplanbestemmelsene § 

10.1 Bygge- og anleggstilltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen. Det er forbudt 

å iverksette nye bygge- og anleggstiltak i en sone på 100 m fra vann og vassdrag. Dersom det 

gis dispensasjon for å utvide hytter, skal total hyttestørrelse etter utvidelsen ikke bli større enn 

50 m² bruksareal, BRA, og tilsvarende for uthus på inntil 10 m² BRA. 31.01.19 ble altså 

retningslinjene for dispensasjon endret fra BYA til BRA, noe som åpner for noe større hytter så 

lenge disse er i ett plan. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 og § 11.1. Plan- og 

bygningsloven § 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». 

 

De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende 

beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens 

hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Det 

vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes 

dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

 
Som hovedregel bør kommunen ikke innvilge dispensasjon når en statlig myndighet har gitt en 

negativ uttalelse jf. plan- og bygningsloven § 19-2 4. ledd. Dersom tillatelse gis i strid med 

uttalelsen til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen velge å klage på kommunens vedtak. 
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Søksmålsadgang:  

Søksmål om gyldigheten av Ringerike kommunes vedtak eller krav om erstatning som følge av 

vedtaket kan ikke reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over 

vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. Søksmål kan 

likevel i alle tilfelle kunne reises når det er gått 6 måneder fra klage første gang ble framsatt, og 

det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger, i 

henhold til forvaltningsloven § 27 b. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ulovlig oppført et båttak på eiendommen. Dette har blitt fulgt opp i en egen sak. I 

delegasjonssak nr: 19/19 er det gitt pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt.  

Følgende vedtak ble fattet 08.01.19: 

 

Ringerike kommune gir pålegg om fjerning av tak over båter med tilhørende fundamenter på 

gnr/bnr/fnr 10/1/1 jf. pbl. § 32-3.  

 

1. Tak over båter må være fjernet innen 15. august 2019  

2. Hvis fristen etter punkt 1 i dette pålegget ikke overholdes, vil det bli ilagt tvangsmulkt. 

Tvangsmulktens størrelse settes til kr. 500,- for hver påbegynte virkedag som går uten 

at pålegget etterkommes.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til kommunen (etter 

selvkostprinsippet).  

 
Behov for informasjon og høringer 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg til saken. 

 

Rådmannen kan ikke se at saken utløser ytterligere behov for innhenting av tillatelse, samtykke 

eller uttalelse fra andre  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og 

anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen innvilges, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

2. Tilbygget skal være som vist på revidert tegning mottatt 14.12.18 

 

3. Den delen av uthuset som rommer utedo skal rives senest 2 uker etter at det er gitt 

midlertidig brukstillatelse, eller før ferdigattest for tilbygget. 

 

4. Videre behandling delegeres til rådmannen.  
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Alternativ 2 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning og muligens vil 

kunne danne grunnlag for fremtidig praksis når det gjelder tilbygg til hytter ved Steinsfjorden 

for å gjøre det mulig å legge inn vann og avløp.  

 

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

likebehandlingsprinsippet. Det vil etter det rådmannens erfarer, komme flere søknader om 

tilbygg til hytter i samme område i forbindelse med vann- og avløpsprosjektet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og anleggstiltak i 

LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen for tilbygg til hytte som gjør det mulig å kople 

seg til det private anlegget som går fra Skjørvolden hyttefelt til den kommunale 

pumpestasjonen i Framdalsvika. 

 

Søknaden kom inn før ny kommuneplan ble vedtatt 31.01.19. En konsekvens av dette er at 

arealene for hytta er oppgitt i bebygd areal, BYA. Retningslinjene i 

kommuneplanbestemmelsene oppgir at dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter, skal 

total hyttestørrelse etter utvidelsen ikke bli større enn 50 m² BRA, og tilsvarende for uthus på 

inntil 10 m² BRA. Den eksisterende hytta har ca. 44 m² BRA, og uthuset har ca. 10 m² BRA. 

Tilbygget får ca. 16 m² BRA. Bruksarealet på ca. 60 m² til hytta vil være større enn det som 

angis i de veiledende retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene som maksimal 

hyttestørrelse. 

 

For å gi dispensasjon må hensynene bak bestemmelsen eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi en 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl. § 19-2. Begge 

disse vilkårene må være oppfylt.  

 

Vilkår 1  

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her.  

 

Tilbygget kommer som en forlengelse av eksisterende hytte og bidrar dermed ikke til at hytta 

kommer nærmere vannet. Ved å utvide hytta vil det muliggjøre tilknytning til offentlig vann og 

avløp som er en fordel for miljøet i nærområdet og for opprydding av spredt avløp rundt 

Steinsfjorden.  
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Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, jf. 

pbl. § 1-1. Videre vurderer rådmannen at hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § § 10.1 

og 11.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

 

Vilkår 2 

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene ved 

dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta, i 

tillegg til de formål og hensyn som plan- og bygningsloven skal sikre.  

 

Ulempen ved å gi dispensasjon er blant annet at en større hytte kan øke den privatiserende 

effekten.  

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er blant annet at tilbygget muliggjør tilknytning til offentlig 

vann og avløp, som igjen er positivt for miljøet rundt Steinsfjorden. Hytta ligger i et etablert 

hytteområde, og bruken av eiendommen endres ikke ved tilbygget.  

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § § 

10.1 og 11.1 er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Som hovedregel bør kommunen ikke innvilge dispensasjon når en statlig myndighet har gitt en 

negativ uttalelse jf. plan- og bygningsloven § 19-2 4. ledd. Dersom tillatelse gis i strid med 

uttalelsen til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen velge å klage på kommunens vedtak. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg positivt til tiltaket dersom uthuset, med BRA ca. 

10 m², på eiendommen rives. Rådmannen mener det er viktig med uthusfunksjon på en 

hytteeiendom, og deler ikke Fylkesmannens vurdering om at uthuset må rives. Kopi av dette 

vedtaket sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

 

Hytta er en av de minste i området og rådmannen vurderer at det er lite sannsynlig at dette 

prosjektet vil skape uheldig presedens for framtidige søknader om tilbygg til hytter i hyttefeltet 

ved Skjørvold. 

 

 



  Sak 25/19 

 

 Side 52 av 62   

 

Vedlegg 

Oversiktskart  

Søknad om dispensasjon 

Situasjonsplan 

Tegning første utkast 

Revidert tegning 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Kart over det private ledningsnettet for vann og avløp 

Situasjonskart 19.12.18 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Arkivsaksnr.: 18/4796-7   Arkiv: GNR 23/1/1  

 

Klage på vedtak om pålegg om å utbedre avløpet Gnr/bnr 23/1/1 - 

Fleskerudveien 43 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen fra fester av fritidseiendommen Fleskerudveien 43 tas ikke til følge på punktet 

om å oppfylle pålegget om å utbedre avløpsforholdene (vedtatt av kommunen 3.1.19). 

Fester må enten etablere et forskriftsmessig avløpsanlegg eller sørge for å koble fra 

innlagt vann. 

2. Klagen tas til følge på punktet om dokumentasjon for oppfyllelse av pålegget. Fester gis 

tillatelse til å selv koble ut vannledning og dokumentere dette til kommunen. Dette 

forutsatt at utkoblingen gjøres på måten som er beskrevet i klagen.   

3. Saken sendes til fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

  

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss 

Sissel Elisabeth Schmitt, Ovenbakken 52 c, 1361 Østerås  

  

Sammendrag 

På tilsynsrunde med private avløpsanlegg i Åsa juni 2018 registrerte kommunen at hytta på 

gnr/bnr/fnr 23/1/1 (Fleskerudveien 43) hadde innlagt vann, men manglet et godkjent 

avløpsanlegg. Alle bygninger som har innlagt vann, men som ikke er tilknyttet offentlig avløp, 

må ha utslippstillatelse etter forurensningsforskriften. Avløpsanlegg er også søknadspliktige 

etter plan- og bygningsloven. Hytta hadde også vannkran og vask på yttervegg, noe som 

imidlertid ikke er søknadspliktig. Kommunen vedtok 3.1.19 pålegg om utbedring til fester av 

fritidseiendommen, Sidsel Schmitt (vedlegg 1). Hytteieren kan oppfylle pålegget på to måter: 

1) Koble fra innlagt vann, eller 2) Søke om å etablere et godkjent avløpsanlegg. 

 

Schmitt har klaget på vedtaket (vedlegg 2). Hun begrunner klagen med at hytta har lavt 

vannforbruk (kun vask), og mener dermed at utslippet av avløpsvann ikke blir redusert ved 

utkobling av innlagt vann. Klager ber også om, dersom klagen ikke tas til følge, at hun og 

hennes mann kan dokumentere utkobling av vann uten bistand fra rørlegger. 

 

Kommunen har ikke hjemmel til å gi dispensasjon fra kravet om utslippstillatelse. Selv om 

forurensningsfaren fra denne hytta er relativt liten, ser rådmannen stor nytte av at regelverket 
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definerer en klar grense for hva som er søknadspliktig. Dette sikrer likebehandling i 

saksbehandling av og tilsyn med mindre avløpsanlegg. Denne grensa skaper også 

forutsigbarhet for kommunens innbyggere og hytteeiere. Flere av de andre hyttene kommunen 

hadde tilsyn med i sommer hadde en tilsvarende vann- og avløpssituasjon (vann inn uten 

godkjent avløpsanlegg). Eierne av disse fritidseiendommene har også fått pålegg om det 

samme som klager. Av hensyn til likebehandling, ville det derfor være uheldig å gi klager 

medhold i saken. Det vil også kunne skape en uheldig presedens i framtidige saker. 

 

Når det gjelder dokumentasjon på utkobling av innlagt vann, vurderer rådmannen at hytteeier 

kan gjøre dette selv ut fra hytteeiers beskrivelse av framgangsmåte for dette. 

 

Innledning / bakgrunn 

I 2011 vedtok kommunestyret «Strategi for opprydding i spredt avløp». Forurensnings-

myndigheten i kommunen har siden 2013 ført systematisk tilsyn i tråd med denne strategien. 

Eiere av avløpsanlegg som ikke oppfyller gjeldende krav, får pålegg om å utbedre anlegget. 

Det er ikke krav til innlagt vann på hytter. I de tilfellene hvor det allikevel er innlagt vann og 

eier ikke har et godkjent avløpsanlegg, gir kommunen pålegg om enten å få på plass et 

avløpsanlegg etter dagens regelverk, eller å permanent koble fra vannet. Dersom eier velger å 

koble fra vannet, er det vanlig praksis å be om at dette dokumenteres av rørlegger. Vannkran 

på yttervegg er tillatt.  

 

Siden arbeidet med tilsyn startet i 2013, har kommunen bare mottatt én klage på pålegg om 

utbedring av avløp (sak 46/15, arkivsaksnr 14/1751-9). Etter tilsynsrunde i Strømsoddbygda i 

2014 ga kommunen pålegg om nytt avløpsanlegg til bolig på gnr/bnr 177/20 Strømsoddveien 

353. Eier, Christian Ellingsen, var inneforstått med at det måtte etablere nytt avløpsanlegg, 

men klaget på at han måtte søke om ny utslippstillatelse siden han hadde tillatelse for det gamle 

anlegget. Rådmannens vurdering av klagen var at han måtte søke på nytt fordi kravene til 

avløpsanlegg var blitt vesentlig endret siden 1970-tallet da han hadde fått tilllatelse. Klager fikk 

ikke medhold av kommunen eller fylkesmannen. Nytt anlegg ble bygd og saken ble avsluttet. 

Saken i Fleskerudveien 43 er i liten grad sammenlignbar med saken i Strømsoddbygda. Dette 

fordi det for boliger er krav til innlagt vann og dermed godkjent avløpsforhold, mens det for 

hytter ikke er noe krav om innlagt vann. 

 

Området rundt Steinsfjorden har øverste prioritet i strategien ut fra hensyn til vannkvalitet og 

brukerinteresser (drikkevannsbrønner, badeplasser, fiske, osv.). I juni 2018 var 

forurensningsmyndigheten på befaring på om lag 70 bolig- og fritidseiendommer i Åsa. 

Eiendommene ble valgt ut fordi kommunen vurderte at de lå for langt unna den nye VA-

traséen til å få pålegg om tilknytning. Over halvparten av eiendommene som ble befart har fått 

pålegg om utbedring av avløpet. På mange av hyttene oppdaget forurensningsmyndigheten at 

det var innlagt vann uten at eier hadde et godkjent anlegg eller tillatelse. Fleskerudveien 43 er 

et slikt tilfelle.  

   

Vann og avløp på fritidseiendommen: 

Forurensningsmyndigheten hadde fysisk befaring av avløpssituasjonen på Fleskerudveien 43 

(gnr/bnr/fnr 23/1/1) den 11.6.18. Bertrand Georges Schmitt, mann til fester Sidsel Elisabeth 

Schmitt, var tilstede. Forurensningsmyndigheten kunne se at det gikk en vannledning inn i hytta 

ved inngangspartiet, inn til en vask på innsiden av veggen. Avløpsvannet gikk urenset ut 

gjennom et rør. Hytta hadde utedo. 
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Forurensningsmyndigheten forklarte hytteeier at alle som har innlagt vann, også sommervann, 

må ha godkjent avløpsanlegg og at det lå an til at kommunen ville sende ham et brev med 

varsel om pålegg siden vi ikke kunne se at det var noen form for rensing på gråvannet (Med 

«gråvann» menes alt avløpsvann bortsett fra toalettavløp). Kommunen opplyste også om at det 

var tillatt å beholde vannkrana som var montert på hyttas yttervegg, da dette ikke er omfattet 

av kravet til avløpsanlegg etter forurensningsforskriften.  

 

Kommunen varslet i brev datert 15.11.18 pålegg om enten å etablere en godkjent 

avløpsløsning, eller å koble fra vannet. Fester uttalte seg ikke til forhåndsvarselet, og 

kommunen fattet vedtak om pålegg 3.1.19 (vedlegg 1). Bertrand Georges Schmitt skrev i brev 

datert 9.1.19 at de ville koble fra vannledningen som går gjennom hytteveggen, men at de ikke 

kunne se behov for at dokumentasjonen skulle komme fra en rørlegger. Han skrev også at de 

ønsket å klage på vedtaket.  

 

Beskrivelse av saken 

Fester av eiendommen, Sidsel Schmitt, sendte i brev datert 8.1.19 en klage på vedtaket 

(vedlegg 2). Der skriver hun at vannsystemet er meget enkelt; at vannet kommer fra en 

samletank litt lengre opp og at vannstrømmen er beskjeden. Videre står det at det ikke er 

aktuelt å installere oppvaskmaskin eller vaskemaskin siden vanntrykket er lavt (høyest 1 bar). 

Hytta har heller ikke baderom. 

 

Schmitt skriver videre at utkoblingen av innlagt vann ikke vil redusere mengden avløpsvann. 

Til sist står det at dersom klagen ikke tas til følge, ønsker de selv å dokumentere at 

vannledningen er fjernet, uten dokumentasjon fra rørlegger. Klager begrunner dette med at det 

er veldig enkelt å kutte og stenge vanntilførselen, fjerne røret inn til hytta og tette igjen hullet i 

veggen. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av forvaltningsloven § 28 at et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken. Pålegget om utbedring av avløpsforholdene er et enkeltvedtak, 

og Sissel Schmitt er fester av gnr/bnr/fnr 23/1/1, og dermed part i saken. 

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt parten mottok vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. 

Schmitt har sendt inn klagen innen fristen, og vilkårene for å behandle klagen er oppfylt.  

 

All forurensning er forbudt, og det er også ulovlig å sette i verk noe som kan medføre «fare 

for» forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Det er ikke noe krav til at hytter skal ha innlagt 

vann, men de som har det må ha tillatelse for utslipp av avløpsvann, jf. forurensningsloven § 8 

og forurensningsforskriften kapittel 12. I kommentar til forensningsforskriften § 12-1 er innlagt 

vann definert som «vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og lignende, som føres 

innendørs gjennom rør eller ledninger». Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon 

fra kravet om tillatelse, siden forurensningsforskriften ikke gir hjemmel for dette, jf. 

forvaltningsloven § 40. Avløpsanlegg er også et søknadspliktig tiltak etter plan- og 

bygningsloven § 20-1. Siden hytteeier ikke har nødvendige tillatelser, er ikke forholdet tillatt. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunens vedtak av 3.1.19 med pålegg om utbedring av avløpet gir anleggseier to 

alternativer for oppfyllelse av kravet: 

1) Sørge for at det blir søkt om utslippstillatelse for, og etablert et forskriftsmessig 

avløpsanlegg innen 1.9.20. 

2) Koble ut vannledningen som går gjennom hytteveggen og sende dokumentasjon på at 

dette er blitt gjort av godkjent rørlegger innen 1.6.19.   

 

Økonomiske forhold 

Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at han/hun har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Utover dette kan ikke rådmannen se at saken vil ha andre direkte 

økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtak: 

Saken utsettes for befaring. Aktuelt tidspunkt vil kunne være mai/juni 2019 siden hytta har 

sommervann.  

 

Rådmannens vurdering 

Klager har innlagt vann i hytta, og utslipp av urenset vann går gjennom rør ut i terrenget. 

Boliger og hytter med innlagt vann må ha utslippstillatelse for et forskriftsmessig avløpsanlegg, 

jf forurensningsforskriften § 12-3. Det er ikke adgang til å gi dispensasjon fra dette kravet, og 

det er ingen unntak for hytter som bare har sommervann eller lavt vannforbruk. Utslippet er 

dermed ulovlig etter forurensningsloven. Avløpsanlegg er også søknadspliktige etter plan- og 

bygningsloven. Rådmannen har forståelse for at klager mener utslippet forurenser lite siden 

vannforbruket er lavt, men ser samtidig nytten av at det i lovverket er definert en grense for når 

man må søke om tillatelse og ikke. Siden hytta har innlagt vann, er det krav om 

utslippstillatelse. 

 

Hensynet til likebehandling er viktig. Både i Åsa og kommunen for øvrig er det mange hytter 

som har en liknende vann- og avløpssituasjon (kun sommervann og lavt vannforbruk). 

Rådmannen mener det er viktig at disse blir behandlet likt slik at det oppleves rettferdig og 

forutsigbart for kommunens innbyggere og hytteiere.  

 

Anleggseier Schmitt har i flere brev til kommunen gitt uttrykk for at det er aktuelt for dem å 

koble ut vannet, fremfor å etablere et forskriftsmessig anlegg. Siden Schmitt har gitt uttrykk 

for at dette er et enkelt grep de kan gjøre selv, anser rådmannen denne kostnaden som 

ubetydelig. Kostnad for etablering av et nytt avløpsrenseanlegg for gråvann ligger vanligvis i 

størrelsesorden fra kr 120 000,- til 150 000,-. Videre har hytta en forholdsvis lav sanitær 

standard og er primært en sommerhytte. Rådmannen vurderer derfor at utkoblingen av vann 

ikke vil endre standarden i stor grad. Klager vil fortsatt kunne beholde det etablerte 

vannuttaket på ytterveggen.  

 

Hytteeier har i tre brev til kommunen gitt uttrykk for at de er villige til å fjerne innlagt vann. De 

ønsker imidlertid å koble fra røret og dokumentere dette selv, uten hjelp fra rørlegger. 

Rådmannen vurderer at det i dette tilfellet er tilstrekkelig med dokumentasjon fra hytteeier så 

utkoblingen gjøres på måten som er beskrevet skriftlig til kommunen.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Vedtak om pålegg (brev datert 3.1.19) 

3. Klage på vedtak (brev datert 8.1.19) 

4. Bilder 

5. Situasjonskart med piler (innlagt vann og vask på innsiden) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 18/4821-1   Arkiv: M20 &00  

 

Godkjenning av Retningslinjer for overvann i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

/ Formannskapet 22.01.2019 

/ Kommunestyret 31.01.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune vedtar nye Retningslinjer for håndtering av overvann. 

Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

2. Kravene i retningslinjene skal legges til grunn for kommunens behandling av plan -og 

byggesaker, samt innarbeides i ny kommuneplan/ alternativt ved rullering av 

kommuneplanen. 

3. Myndigheten til å revidere retningslinjene for overvann delegeres til sektor for samfunn 

og utbyggingsenheten.  

 

  

 

Sammendrag 

Retningslinjene skal være et hjelpemiddel for innbyggere, utbyggere og kommunens 

arealplanlegging og byggesaksbehandling, hvor håndtering av overvann er en del av tiltaket. 

Rapporten informerer om de krav som kommunen stiller for overvannshåndtering i plan- og 

byggesaker. 

Retningslinjene gjelder ved tiltak som medfører endret avrenningsforhold, eller økt 

andel av tette flater. 

Noe av hovedfokuset med å etablere retningslinjer er å redusere påslippet av overvann 

til det offentlige ledningsnettet, og samtidig øke fokuset på lokal håndtering av overvannet på 

eiendommene og etablere trygge flomveier. 

 

Innledning / bakgrunn 

Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved 

nedbør eller is- og snøsmelting. Mengden og utfordringen med overvann er størst i byer og 

tettsteder med høy andel tette flater, men også i landlige strøk kan ukontrollert 

overvannshåndtering skape problemer.  

Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet utgjør en betydelig belastning, og ved mye 

nedbør inntreffer overbelastninger som forårsaker flomskader på bygninger og eiendom, 

kjelleroversvømmelse, forurensing av vassdrag gjennom overløp av avløpsvann til vassdrag og 
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overbelastning av renseanleggene. Utfordringene forsterker seg med økende utbygging og 

klimaendringer.  

På bakgrunn av dette og pågående arbeid med byplan og kommuneplan, ser kommunen at det 

er et stort behov for å lage felles retningslinjer for overvannshåndteringen i Ringerike 

kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

Cowi har på oppdrag fra Ringerike kommune utarbeidet vedlagte retningslinjer for overvann. I 

arbeidsgruppa har det vært representanter fra byggesak, plansaker, utslippsmyndighet, vann og 

avløp ved teknisk forvaltning, samt prosjektledelse fra utbyggingsenheten. Planen er utarbeidet 

etter bestilling fra arbeidet med områdeplan for byen. 

 

Hovedtanken bak å utarbeide retningslinjer for overvannshåndteringen er å sikre kapasiteten til 

det offentlige avløpsnettet og å redusere flomskader på bygninger og eiendom, 

kjelleroversvømmelser, forurensing av vassdrag og overbelastning av renseanleggene. 

Retningslinjene for overvann er utarbeidet basert på gjeldende lover og forskrifter for 

overvann. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Forutsetningen for å lykkes med lokal overvannshåndtering er at temaet ivaretas gjennom hele 

plan- og byggesakshierarkiet fra overordnet reguleringsplan til byggesak. Det anbefales derfor 

at retningslinjene forankres i overordnede planer etter at den er vedtatt. 

 

I planbestemmelsene for til kommuneplanens arealdel bør det henvises til retningslinjene for 

overvann og gjeldende VA norm. Fram til retningslinjene er forankret på kommuneplan nivå 

bør kravene i retningslinjene innarbeide i nye/reviderte reguleringsplaner. 

 

 

Økonomiske forhold 

 Kostnadene til utarbeidelse av retningslinjene er belastet byplanprosjektet, da dette er en 

direkte bestilling derfra.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Overvann har blitt et viktig tema pga både klimaendringer, samt øking i tette flater pga betydlig 

økning i utbyggingen i Ringerike. Dette gjelder spesielt i sentrumsområdene, men det er også 

tema i andre deler av kommunen. Derfor er det svært viktig å få på plass retningslinjer for 

hvordan overvann skal håndteres. Dette er viktig både for ansatte i kommunen, samt utbyggere 

og alle som bor i kommunen.  

Retningslinjene for overvann informerer om hvilke krav som stilles, samtidig som den gir råd 

om hvordan overvann bør håndteres. 

Rådmannen mener at vedlagte retningslinjer er spesielt viktige i denne situasjonen kommunen 

er mht utvikling og vekst.  

 

Rådmannen anbefaler at retningslinjene vedtas slik de foreligger og tas inn i plan og 

byggesaker, som anbefalt i saken.  

Videre foreslås det at framtidig revisjon delegeres til sektor for samfunn og utbygging. 
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Vedlegg 

Retningslinjer for overvannshåndteringen i Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 

 

 



  Sak 28/19 

 

 Side 61 av 62   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 19/848-2   Arkiv: K01  

 

Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, Rønneberg brønnboring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann § 6, 

gis Rønneberg brønnboring tillatelse til kjøring av beltegående utstyr i forbindelse med 

brønnboring i Ringerikes del av Marka. 

2. Tillatelsen er gyldig på snødekt mark i perioden 15.03.2019 – 31.03.2021.  

3. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme periode, jf Markalovens § 15. 

4. Det skal føres kjørebok. 

5. Grunneiers samtykke forutsettes. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Rønneberg brønnboring søker om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark, da frakt av 

nødvendig utstyr er påkrevet for å få utført oppdrag for hyttereiere i Ringerikes del av Marka. 

Det søkes først og fremst om ferdsel på vinterføre fordi det er snakk om forholdsvis tungt 

utstyr som på barmark vil kunne gi skjemmende spor i terrenget. Rådmannen anser behovet 

som reelt, og anbefaler derfor at HMA gir dispensasjon fra motorferdselforbudet. 

 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark reguleres gjennom Motorferdselloven med forskrift. I 

Markaområder gjelder også Markaloven. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA har tidligere behandlet lignende søknad fra samme søker i sak 12/353 og 16/563. Første 

gang ble Rønneberg brønnboring gitt tillatelse til ferdsel med snøscooter i forbindelse med 

samme næringsvirksomhet. Andre gang ble tillatelse gitt til samme boreutstyr som det søkes 

ferdsel med i denne saken. 

 

 



  Sak 28/19 

 

 Side 62 av 62   

 

Alternative løsninger 

1.  HMA kan ikke imøtekomme søknad om motorisert ferdsel i utmark, jf forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag § 6.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Brønnboring er en aktivitet som krever tung redskap og forskjellige typer utstyr. På 

søknadsskjemaet er det søkt om hele Ringerike kommune, men søker har opplyst rådmannen 

muntlig om at det er i Ringkollenområdet og Ringerikes del av Marka det er flest oppdrag.  

 

Rådmannen vurderer det til at søker har et reelt behov for transport for å kunne utføre sine 

oppdrag. Rådmannen forutsetter at ferdsel skjer kun på vinterføre, noe søker er innstilt på å 

etterkomme, så fare for sporskader vil være minimale. Noe støy vil det være, men dette vil 

være forbigående. Støy ved selve boringen vil være mer sjenerende. Nytten vurderes å være 

større enn ulempen i den sammenhengen.  

 

Ved å gi dispensasjon fra motorferdselforbudet, legges det godt til rette for en rasjonell 

utføring av brønnboring.  

 

 

Rådmannen anbefaler derfor å gi dispensasjon fra motorferdselforbudet. 

 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

Beskrivelse av utført kjøring i perioden Rønneberg brønnboring har hatt tillatelse, jfr vilkår i 

forrige behandling 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/2580 28.01.2019 DS BYG 56/19 R/TEK/BERLE GNR 49/352 

  

Oppføring av to eneboliger Gnr/bnr 49/352 og 49/361 - Veienkroken 8 og 10 

 

19/228 21.01.2019 DS  43/19 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

Tomannsboliger Gnr/bnr 103/305 - Tonettes vei 

 

19/226 24.01.2019 DS  48/19 R/TEK/AEMYH GNR 293/8 

Åse Tangerud  

Tilbygg til hytte Gnr/bnr 293/8 - Skarrudseterveien 18 

 

18/680 24.01.2019 DS  49/19 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

18/3890 25.01.2019 DS  50/19 R/TEK/KRIGRO GNR 139/21 

  

Oppføring av driftsbygning Gnr/bnr 139/21 

 

19/103 25.01.2019 DS  51/19 R/TEK/HALA GNR 274/5 

Mari Heen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 274/5 - Kirke-Hval skog 

 

18/926 25.01.2019 DS  52/19 R/TEK/KARGRA GNR 284/116 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 284/116 - Liaveien 16 

 

19/335 28.01.2019 DS  54/19 R/TEK/HALA GNR 111/7 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 111/7 - Vesetrudgate 8 
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18/4549 28.01.2019 DS  55/19 R/TEK/AEMYH GNR 318/27 

  

Heis Gnr/bnr 318/27 - Norderhovsgate 21 

 

18/5092 29.01.2019 DS  58/19 R/TEK/KRIGRO GNR 105/132 

  

Trase for strømkabel Gnr/bnr 105/132 - Jaklefoss 

 

19/350 29.01.2019 DS  59/19 R/TEK/AEMYH GNR 316/34 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 316/34 - Vesterngata 12 

 

19/367 29.01.2019 DS  60/19 R/TEK/AEMYH GNR 34/39 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 34/39 - Kulpåsen 

 

18/1518 29.01.2019 DS  61/19 R/TEK/ELILUN GNR 59/53 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 59/53 - Heradsbygdveien 

 

19/369 30.01.2019 DS  62/19 R/TEK/AEMYH GNR 129/127 

  

Oppsetting av pipe og installasjon av ovn Gnr/bnr 129/127 - Viulveien 178 

 

18/2977 30.01.2019 DS  63/19 R/TEK/KRIGRO GNR 89/338 

  

Tilbygg Gnr/bnr 89/338 - Ådalsveien 10 

 

18/4766 30.01.2019 DS  64/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/382 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 148/382 - Sokna 

 

19/424 31.01.2019 DS  65/19 R/TEK/OLEMOS GNR 293/180 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/180 - Killingtjernveien 29 

 

19/326 31.01.2019 DS  66/19 R/TEK/KARGRA GNR 39/154 

  

Skilt Gnr/bnr 39/154 - Dronning Åstas gate 20 
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19/257 31.01.2019 DS  67/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/384 

  

Enebolig Gnr/bnr 148/384 - Sokna 

 

17/2362 04.02.2019 DS  68/19 R/TEK/HALA GNR 317/175 

  

Bygging av boligblokk med 5 etasjer Gnr/bnr 317/175 - Hønengata 26 

 

17/304 05.02.2019 DS  69/19 R/TEK/ANEWEB GNR 125/19 

  

Tilbygg Gnr/bnr 125/19 - Ringkollen 

 

19/460 05.02.2019 DS  70/19 R/TEK/AEMYH GNR 271/199 

  

Trappeheis Gnr/bnr 271/199 - Hensveien 104 

 

18/2579 06.02.2019 DS  71/19 R/TEK/ELILUN GNR 244/326 

  

Garasjerekke med 8 enheter Gnr/bnr 244/326 - Brugsjordet 7 

 

18/5194 06.02.2019 DS  72/19 R/TEK/BOLA GNR 303/13 

  

Forhåndsvarsel om avregistrering som særskilt brannobjekt - Veikroa Nes i Ådal  

 

18/5196 06.02.2019 DS  73/19 R/TEK/BOLA GNR 317/92 

  

Forhåndsvarsel om avregistrering som særskilt brannobjekt - Ringerike Kornsilo  

 

18/5085 06.02.2019 DS  74/19 R/TEK/BOLA GNR 92/134 

  

Forhåndsvarsel om avregistrering som særskilt brannobjekt - XL bygg 

Furuspesialisten  

 

18/5081 06.02.2019 DS  75/19 R/TEK/BOLA GNR 87/449 

  

Forhåndsvarsel om avregistrering som særskilt brannobjekt - Optimera Montèr 

Hønefoss  

 

15/7 06.02.2019 DS  76/19 R/TEK/KRIGRO GNR 255/47 

  

Adkomstveg og parkeringsplass Gnr/bnr 255/47 med flere 
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18/3792 07.02.2019 DS  77/19 R/TEK/KRIGRO GNR 100/60 

Henning Sejer Sørensen  

Dispensasjon Gnr/bnr 100/60 - Klekkenveien 147 

 

19/519 07.02.2019 DS  78/19 R/TEK/KARGRA GNR 316/89 

Kristian Larsen  

Bruksendring Gnr/bnr 316/89 - Åsmund Vinjes vei 7 

 

18/2777 07.02.2019 DS  79/19 R/TEK/KRIGRO GNR 39/64 

Shawn Mohamed  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 39/86 - Bråtaveien 3 

 

19/209 07.02.2019 DS  80/19 R/TEK/AEMYH GNR 275/139 

Tor Gunnar Kraggerud  

Oppføring av frittstående badstu Gnr/bnr 275/139 - Samsjølia hyttefelt 301 

 

18/3278 11.02.2019 DS  81/19 R/TEK/KRIGRO GNR 139/13, 139/76 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 

 

19/581 11.02.2019 DS  82/19 R/TEK/KARGRA GNR 136/15 

Kirsten Johanne Kvenås  

Ombygging Gnr/bnr 136/15 - Toppveien 24 

 

18/5329 12.02.2019 DS  83/19 R/TEK/ANEWEB GNR 15/2 

Randi Haraldsø Willoch  

Dispensasjon Gnr/bnr 15/2 

 

19/538 12.02.2019 DS  84/19 R/TEK/HALA GNR 317/301 

  

Bruksendring fra forretning/kontor til serveringslokale Gnr/bnr 317/301 - 

Strandgata 3 

 

19/652 14.02.2019 DS  85/19 R/TEK/INGPRE GNR 50/2 

Follum Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 50/2 - Rundtom 

 

18/3792 14.02.2019 DS  86/19 R/TEK/KRIGRO GNR 100/60 

Henning Sejer Sørensen  

Dispensasjon Gnr/bnr 100/60 - Klekkenveien 147 
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19/387 15.02.2019 DS  87/19 R/TEK/KRIGRO GNR 49/227 

Øystein Nyhus Kolle  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/227 - VInterroveien 44 B 

 

16/1202 18.02.2019 DS  88/19 R/TEK/KRIGRO GNR 295/1 

  

Bygging av hyttevei Gnr/bnr 295/1 - Lykkrosmyra - Vikerfjell 

 

19/449 18.02.2019 DS  89/19 R/TEK/OLEMOS GNR 283/32, 283/85 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 283/32, 283/85 - Gamle Finnsandvei 19 

 

19/609 19.02.2019 DS  90/19 R/TEK/KARGRA GNR 47/206 

Nils Anton Hæhre  

Bruksendring Gnr/bnr 47/206 - Veienmoen 24 

 

18/5407 20.02.2019 DS  91/19 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

Anne Marit Bjørnstad  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 298/1,3 

 

19/744 20.02.2019 DS  92/19 R/TEK/AEMYH GNR 97/52 

Jaroslaw Pawel Lewandowski  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 97/52 

 

19/696 20.02.2019 DS  93/19 R/TEK/HALA GNR 47/187 

Kaia Kristine Erlandsen  

Bruksendring Gnr/bnr 47/187 - Veienmoen 58 

 

16/2638 21.02.2019 DS  94/19 R/TEK/ELILUN GNR 22/79 

Kari Myhre Hellem  

Fritidsbolig Gnr/bnr 22/79 - Østbyveien 62 

 

19/788 21.02.2019 DS  95/19 R/TEK/AEMYH GNR 262/172 

  

Avløpsledning med stikkledninger Gnr/bnr 262/172 - 262/63 - 262/50 - 262/20 - 

262/40 - Bureveien 

 

15/7430 21.02.2019 DS  96/19 R/TEK/KRIGRO GNR 278/165 

  

Husvogn og terrengendring Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 
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18/5212 21.02.2019 DS  97/19 R/TEK/KNUKJE PLN 999 

  

455 Del av Nakkerud - Mindre endring av reguleringsplan Gnr/bnr 263/50 - 

Nakkerud 

 

18/5136 22.02.2019 DS  98/19 R/TEK/HALA GNR 49/117 

Odd Sigmund Røste  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/117            - Vinterroveien 38 

 

19/789 22.02.2019 DS  99/19 R/TEK/AEMYH GNR 262/40 

  

Stikkledning Gnr/bnr 262/40 - Bureveien 14 

 

17/2580 25.02.2019 DS  100/19 R/TEK/BERLE GNR 49/352 

  

Oppføring av to eneboliger Gnr/bnr 49/352 og 49/361 - Veienkroken 8 og 10 

 

19/327 26.02.2019 DS  101/19 R/TEK/KRIGRO GNR 317/174 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 317/174 - Hønengata 25 

 

19/18 26.02.2019 DS  102/19 R/TEK/KRIGRO GNR 87/161 

Athanasios Isakidis  

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Gnr/bnr 87/161 - Øvre Haldenveien 8 D 

 

18/5138 27.02.2019 DS  103/19 R/TEK/HALA GNR 49/280 

Odd Sigmund Røste  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/280 - Høybyveien 34 

 

19/875 27.02.2019 DS  104/19 R/TEK/AEMYH GNR 316/93 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 316/93 - Hattemaker Knudsens vei 1 
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EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUNDER I RINGERIKE KOMMUNE 2019 
 
Ringerike viltnemnd har med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 

annet ledd bokstav f og i forskrift om hundehold, Ringerike kommune, Buskerud § 7 fattet følgende 

vedtak: 

Med hjemmel i lov om hundehold § 6 og forskrift om hundehold, Ringerike kommune, Buskerud § 7 

vedtas forskrift om ekstraordinær båndtvang i Ringerike kommune med øyeblikkelig virkning. 

Ringerike viltnemnd kan oppheve forskriften umiddelbart dersom forholdene tilsier det. 

Vedlegg: Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Ringerike kommune, Buskerud 

Saksopplysninger: 
Store mengder med løs snø skaper vanskelige leveforhold for viltet i kommunen. I tillegg har det vært 
mildvær og nedbør i form av regn den siste tiden som har ført til skarelag som topplag. Dette 
vanskeliggjør forholdene for rådyra spesielt, og reduserer rådyras mulighet til å bevege seg og å finne 
lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i døde, eller 
forbrenner livsviktig energi.  
 
For å beskytte viltet ønsker vi å innføre ekstraordinær båndtvang i Ringerike kommune med 

øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av lokal forskrift hjemlet i lov om hundehold. Hunder skal 

så lenge forskriften gjelder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.  

Forskriften omfatter alle hunder med følgende unntak: 

- Dresserte bufehunder 

- Tjenestehunder (politi, toll, militær og redningstjeneste) 

- Hunder under lovlig kvotejakt på gaupe 

- Ettersøkshunder for skadet vilt i aktiv tjeneste 

Forskriften gjelder til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2019. Dersom forholdene tilsier det, 

oppheves den ekstraordinære båndtvangen. 

Forskriften blir kunngjort på lovdata, i lokalpresse og på kommunens internettsider og sosiale medier. 

Den vil også bli sendt til politiet, beitelag og nabokommuner. Dersom forskriften blir opphevet før 

normal båndtvang inntrer vil dette bli kunngjort på samme måte. Tilsvarende forskrift blir innført i 

nabokommunen Hole, og oppfordrer Ringerike kommune til å innføre samme forskrift.  

Med hilsen 

 

Eiliv Kornkveen   Ellen Hougsrud 

Leder   Rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Ringerike kommune, Buskerud. 

§ 1 Formål 
Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær 

båndtvang i hele Ringerike kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig 

inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. 

§ 2 Virkeområde 
Denne forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:   

- dressert bufehund som brukes til å vokte storfe, sau eller geit 
- hund i aktiv politi‐, toll‐, militær‐ og redningstjeneste eller under trening for slik tjeneste 
- hund i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt    

§ 3 Dispensasjon 
Det kan, etter søknad, gis dispensasjon fra disse bestemmelsene i særskilte tilfeller. 

§ 4 Hund som løper løs 
Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. Dersom dette 

ikke lar seg gjøre skal hunden snarest leveres til politiet. 

§ 5 Straff 
Overtredelse av denne forskriften straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.   

§ 6 Ikrafttredelse  
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2019 når 
ordinær båndtvang etter hundelovens § 6 første ledd inntrer. Ringerike Viltnemnd kan, dersom 
forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/2580 28.01.2019 DS BYG 56/19 R/TEK/BERLE GNR 49/352 

  

Oppføring av to eneboliger Gnr/bnr 49/352 og 49/361 - Veienkroken 8 og 10 

 

19/228 21.01.2019 DS  43/19 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

Tomannsboliger Gnr/bnr 103/305 - Tonettes vei 

 

19/226 24.01.2019 DS  48/19 R/TEK/AEMYH GNR 293/8 

Åse Tangerud  

Tilbygg til hytte Gnr/bnr 293/8 - Skarrudseterveien 18 

 

18/680 24.01.2019 DS  49/19 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

18/3890 25.01.2019 DS  50/19 R/TEK/KRIGRO GNR 139/21 

  

Oppføring av driftsbygning Gnr/bnr 139/21 

 

19/103 25.01.2019 DS  51/19 R/TEK/HALA GNR 274/5 

Mari Heen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 274/5 - Kirke-Hval skog 

 

18/926 25.01.2019 DS  52/19 R/TEK/KARGRA GNR 284/116 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 284/116 - Liaveien 16 

 

19/335 28.01.2019 DS  54/19 R/TEK/HALA GNR 111/7 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 111/7 - Vesetrudgate 8 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/4549 28.01.2019 DS  55/19 R/TEK/AEMYH GNR 318/27 

  

Heis Gnr/bnr 318/27 - Norderhovsgate 21 

 

18/5092 29.01.2019 DS  58/19 R/TEK/KRIGRO GNR 105/132 

  

Trase for strømkabel Gnr/bnr 105/132 - Jaklefoss 

 

19/350 29.01.2019 DS  59/19 R/TEK/AEMYH GNR 316/34 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 316/34 - Vesterngata 12 

 

19/367 29.01.2019 DS  60/19 R/TEK/AEMYH GNR 34/39 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 34/39 - Kulpåsen 

 

18/1518 29.01.2019 DS  61/19 R/TEK/ELILUN GNR 59/53 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 59/53 - Heradsbygdveien 

 

19/369 30.01.2019 DS  62/19 R/TEK/AEMYH GNR 129/127 

  

Oppsetting av pipe og installasjon av ovn Gnr/bnr 129/127 - Viulveien 178 

 

18/2977 30.01.2019 DS  63/19 R/TEK/KRIGRO GNR 89/338 

  

Tilbygg Gnr/bnr 89/338 - Ådalsveien 10 

 

18/4766 30.01.2019 DS  64/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/382 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 148/382 - Sokna 

 

19/424 31.01.2019 DS  65/19 R/TEK/OLEMOS GNR 293/180 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/180 - Killingtjernveien 29 

 

19/326 31.01.2019 DS  66/19 R/TEK/KARGRA GNR 39/154 

  

Skilt Gnr/bnr 39/154 - Dronning Åstas gate 20 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

19/257 31.01.2019 DS  67/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/384 

  

Enebolig Gnr/bnr 148/384 - Sokna 

 

17/2362 04.02.2019 DS  68/19 R/TEK/HALA GNR 317/175 

  

Bygging av boligblokk med 5 etasjer Gnr/bnr 317/175 - Hønengata 26 

 

17/304 05.02.2019 DS  69/19 R/TEK/ANEWEB GNR 125/19 

  

Tilbygg Gnr/bnr 125/19 - Ringkollen 

 

19/460 05.02.2019 DS  70/19 R/TEK/AEMYH GNR 271/199 

  

Trappeheis Gnr/bnr 271/199 - Hensveien 104 

 

18/2579 06.02.2019 DS  71/19 R/TEK/ELILUN GNR 244/326 

  

Garasjerekke med 8 enheter Gnr/bnr 244/326 - Brugsjordet 7 

 

18/5194 06.02.2019 DS  72/19 R/TEK/BOLA GNR 303/13 

  

Forhåndsvarsel om avregistrering som særskilt brannobjekt - Veikroa Nes i Ådal  

 

18/5196 06.02.2019 DS  73/19 R/TEK/BOLA GNR 317/92 

  

Forhåndsvarsel om avregistrering som særskilt brannobjekt - Ringerike Kornsilo  

 

18/5085 06.02.2019 DS  74/19 R/TEK/BOLA GNR 92/134 

  

Forhåndsvarsel om avregistrering som særskilt brannobjekt - XL bygg 

Furuspesialisten  

 

18/5081 06.02.2019 DS  75/19 R/TEK/BOLA GNR 87/449 

  

Forhåndsvarsel om avregistrering som særskilt brannobjekt - Optimera Montèr 

Hønefoss  

 

15/7 06.02.2019 DS  76/19 R/TEK/KRIGRO GNR 255/47 

  

Adkomstveg og parkeringsplass Gnr/bnr 255/47 med flere 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/3792 07.02.2019 DS  77/19 R/TEK/KRIGRO GNR 100/60 

Henning Sejer Sørensen  

Dispensasjon Gnr/bnr 100/60 - Klekkenveien 147 

 

19/519 07.02.2019 DS  78/19 R/TEK/KARGRA GNR 316/89 

Kristian Larsen  

Bruksendring Gnr/bnr 316/89 - Åsmund Vinjes vei 7 

 

18/2777 07.02.2019 DS  79/19 R/TEK/KRIGRO GNR 39/64 

Shawn Mohamed  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 39/86 - Bråtaveien 3 

 

19/209 07.02.2019 DS  80/19 R/TEK/AEMYH GNR 275/139 

Tor Gunnar Kraggerud  

Oppføring av frittstående badstu Gnr/bnr 275/139 - Samsjølia hyttefelt 301 

 

18/3278 11.02.2019 DS  81/19 R/TEK/KRIGRO GNR 139/13, 139/76 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 

 

19/581 11.02.2019 DS  82/19 R/TEK/KARGRA GNR 136/15 

Kirsten Johanne Kvenås  

Ombygging Gnr/bnr 136/15 - Toppveien 24 

 

18/5329 12.02.2019 DS  83/19 R/TEK/ANEWEB GNR 15/2 

Randi Haraldsø Willoch  

Dispensasjon Gnr/bnr 15/2 

 

19/538 12.02.2019 DS  84/19 R/TEK/HALA GNR 317/301 

  

Bruksendring fra forretning/kontor til serveringslokale Gnr/bnr 317/301 - 

Strandgata 3 

 

19/652 14.02.2019 DS  85/19 R/TEK/INGPRE GNR 50/2 

Follum Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 50/2 - Rundtom 

 

18/3792 14.02.2019 DS  86/19 R/TEK/KRIGRO GNR 100/60 

Henning Sejer Sørensen  

Dispensasjon Gnr/bnr 100/60 - Klekkenveien 147 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/387 15.02.2019 DS  87/19 R/TEK/KRIGRO GNR 49/227 

Øystein Nyhus Kolle  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/227 - VInterroveien 44 B 

 

16/1202 18.02.2019 DS  88/19 R/TEK/KRIGRO GNR 295/1 

  

Bygging av hyttevei Gnr/bnr 295/1 - Lykkrosmyra - Vikerfjell 

 

19/449 18.02.2019 DS  89/19 R/TEK/OLEMOS GNR 283/32, 283/85 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 283/32, 283/85 - Gamle Finnsandvei 19 

 

19/609 19.02.2019 DS  90/19 R/TEK/KARGRA GNR 47/206 

Nils Anton Hæhre  

Bruksendring Gnr/bnr 47/206 - Veienmoen 24 

 

18/5407 20.02.2019 DS  91/19 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

Anne Marit Bjørnstad  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 298/1,3 

 

19/744 20.02.2019 DS  92/19 R/TEK/AEMYH GNR 97/52 

Jaroslaw Pawel Lewandowski  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 97/52 

 

19/696 20.02.2019 DS  93/19 R/TEK/HALA GNR 47/187 

Kaia Kristine Erlandsen  

Bruksendring Gnr/bnr 47/187 - Veienmoen 58 

 

16/2638 21.02.2019 DS  94/19 R/TEK/ELILUN GNR 22/79 

Kari Myhre Hellem  

Fritidsbolig Gnr/bnr 22/79 - Østbyveien 62 

 

19/788 21.02.2019 DS  95/19 R/TEK/AEMYH GNR 262/172 

  

Avløpsledning med stikkledninger Gnr/bnr 262/172 - 262/63 - 262/50 - 262/20 - 

262/40 - Bureveien 

 

15/7430 21.02.2019 DS  96/19 R/TEK/KRIGRO GNR 278/165 

  

Husvogn og terrengendring Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/5212 21.02.2019 DS  97/19 R/TEK/KNUKJE PLN 999 

  

455 Del av Nakkerud - Mindre endring av reguleringsplan Gnr/bnr 263/50 - 

Nakkerud 

 

18/5136 22.02.2019 DS  98/19 R/TEK/HALA GNR 49/117 

Odd Sigmund Røste  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/117            - Vinterroveien 38 

 

19/789 22.02.2019 DS  99/19 R/TEK/AEMYH GNR 262/40 

  

Stikkledning Gnr/bnr 262/40 - Bureveien 14 

 

17/2580 25.02.2019 DS  100/19 R/TEK/BERLE GNR 49/352 

  

Oppføring av to eneboliger Gnr/bnr 49/352 og 49/361 - Veienkroken 8 og 10 

 

19/327 26.02.2019 DS  101/19 R/TEK/KRIGRO GNR 317/174 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 317/174 - Hønengata 25 

 

19/18 26.02.2019 DS  102/19 R/TEK/KRIGRO GNR 87/161 

Athanasios Isakidis  

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Gnr/bnr 87/161 - Øvre Haldenveien 8 D 

 

18/5138 27.02.2019 DS  103/19 R/TEK/HALA GNR 49/280 

Odd Sigmund Røste  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/280 - Høybyveien 34 

 

19/875 27.02.2019 DS  104/19 R/TEK/AEMYH GNR 316/93 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 316/93 - Hattemaker Knudsens vei 1 
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6993/19 Viltnemnda 

Ekstraordinær båndtvang for hunder i Ringerike kommune 2019  
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18/408-5 6993/19 K44  12.02.2019 

 

EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUNDER I RINGERIKE KOMMUNE 2019 
 
Ringerike viltnemnd har med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 

annet ledd bokstav f og i forskrift om hundehold, Ringerike kommune, Buskerud § 7 fattet følgende 

vedtak: 

Med hjemmel i lov om hundehold § 6 og forskrift om hundehold, Ringerike kommune, Buskerud § 7 

vedtas forskrift om ekstraordinær båndtvang i Ringerike kommune med øyeblikkelig virkning. 

Ringerike viltnemnd kan oppheve forskriften umiddelbart dersom forholdene tilsier det. 

Vedlegg: Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Ringerike kommune, Buskerud 

Saksopplysninger: 
Store mengder med løs snø skaper vanskelige leveforhold for viltet i kommunen. I tillegg har det vært 
mildvær og nedbør i form av regn den siste tiden som har ført til skarelag som topplag. Dette 
vanskeliggjør forholdene for rådyra spesielt, og reduserer rådyras mulighet til å bevege seg og å finne 
lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i døde, eller 
forbrenner livsviktig energi.  
 
For å beskytte viltet ønsker vi å innføre ekstraordinær båndtvang i Ringerike kommune med 

øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av lokal forskrift hjemlet i lov om hundehold. Hunder skal 

så lenge forskriften gjelder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.  

Forskriften omfatter alle hunder med følgende unntak: 

- Dresserte bufehunder 

- Tjenestehunder (politi, toll, militær og redningstjeneste) 

- Hunder under lovlig kvotejakt på gaupe 

- Ettersøkshunder for skadet vilt i aktiv tjeneste 

Forskriften gjelder til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2019. Dersom forholdene tilsier det, 

oppheves den ekstraordinære båndtvangen. 

Forskriften blir kunngjort på lovdata, i lokalpresse og på kommunens internettsider og sosiale medier. 

Den vil også bli sendt til politiet, beitelag og nabokommuner. Dersom forskriften blir opphevet før 

normal båndtvang inntrer vil dette bli kunngjort på samme måte. Tilsvarende forskrift blir innført i 

nabokommunen Hole, og oppfordrer Ringerike kommune til å innføre samme forskrift.  

Med hilsen 

 

Eiliv Kornkveen   Ellen Hougsrud 

Leder   Rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Ringerike kommune, Buskerud. 

§ 1 Formål 
Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær 

båndtvang i hele Ringerike kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig 

inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. 

§ 2 Virkeområde 
Denne forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:   

- dressert bufehund som brukes til å vokte storfe, sau eller geit 
- hund i aktiv politi‐, toll‐, militær‐ og redningstjeneste eller under trening for slik tjeneste 
- hund i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt    

§ 3 Dispensasjon 
Det kan, etter søknad, gis dispensasjon fra disse bestemmelsene i særskilte tilfeller. 

§ 4 Hund som løper løs 
Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. Dersom dette 

ikke lar seg gjøre skal hunden snarest leveres til politiet. 

§ 5 Straff 
Overtredelse av denne forskriften straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.   

§ 6 Ikrafttredelse  
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2019 når 
ordinær båndtvang etter hundelovens § 6 første ledd inntrer. Ringerike Viltnemnd kan, dersom 
forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-5   Arkiv: PLN 1013  

 

 

1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av planarbeid og 

legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og på høring 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

 

 

  

 

Sammendrag 

Formannskapet fattet 22.06.2018 (sak 48/18) vedtak om oppstart av planarbeid 1013 

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig forvaltning av massene i kommunen, unngå 

ulovlige deponering av masser, samt ha arealer som er egnet for massemottak i takt med 

utviklingen i kommunen og regionen. Videre er det ønskelig å kunne sikre fremtidige ressurser 

på en bærekraftig måte, skape forutsigbarhet for næringen og redusere fremtidige 

arealkonflikter.  

 

 

Tidligere vedtak 

Formannskapet fattet 22.06.2018, sak 48/18, vedtak om oppstart av planarbeid for 1013 

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

Formannskapet fremmet alternativt forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt:  

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

regional plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike 

kommune. 

 

Dette er ivaretatt i planprogrammets kap. 1.1, mål for planarbeidet: sikre at ressursene 

forvaltes i et regionalt, langsiktig og bærekraftig perspektiv som også ivaretar framtidas 

behov, samt i kap. 2.2 medvirkning.  



- 

 

 

Bakgrunn for saken  

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

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

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

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

med manglende føringer i overordna planverk. Det er avsatt i kommuneplanens arealdel 

områder med formålet råstoffutvinning (nåværende eller fremtidig), ingen arealer er avsatt til 

massemottak og det er bare en hensynsone for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. 

Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne redusere fremtidige arealkonflikter og båndlegge 

ressurser for fremtiden.  

 

Med en overordnet plan for dette temaet vil kommunen være bedre rustet til å ta gode 

beslutninger i et helhetlig, langsiktig og regionalt perspektiv. Det vil være et stort behov for 

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

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

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

langsiktig håndtering av ressursene i kommunen. Samtidig vet vi at virksomhet knytta til 

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

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

vil derfor utredes i planarbeidet, se planprogram kapittel 4. 

 

Beskrivelse av saken 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger kap. II § 6 a og § 8 

vedlegg II og plan- og bygningsloven § 4-2. Videre er det krav om planprogram etter plan- og 

bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 6. Det har blitt utarbeidet et forslag til planprogram 

som er klart til å legges ut til offentlig ettersyn, se vedlegg 1. I forbindelse med høring og 

offentlig ettersyn vil det bli gjennomført en egen innspillsrunde, hvor grunneiere/interessenter 

kan melde inn behov eller forslag til arealer. For å begrense innspillene vil bare massemottak 

eller masseuttak til kommersielt bruk, med et uttak eller mottak på mer enn 10 000 m3 masse, 

bli vurdert i den videre planprosessen.  

 

Planprogrammet legger grunnlaget for det videre planarbeidet. Formålet med planarbeidet, 

planprosessen, opplegg for medvirkning, beskrivelse av utredningsbehovet og innhold i 

konsekvensutredning er beskrevet i planprogrammet. Det er viktig at planprogrammet er 

utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført planarbeid er utført i samsvar 

med planprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god 

prosess i det videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen anbefaler 

derfor at det varsles oppstart av planarbeid for 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning og 

at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring.  

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram 

Forslag til mal for innspill til nye masseuttak/massemottak 



- 

Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning 

Kommunedelplan masseforvaltning (saksfremlegg politisk oppstart) 
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1 I nnledning
1 .1 Bakgrunn

Ringerike kommune er lok alitet for noen av de største og viktigste forekomstene av grus og
sand i hele Norge. Disse løsmassene ble avsatt da breisen trakk seg tilbake mot slutten av siste
istid, for ca. 10 000 år siden. Som følge av de store mengdene sand og grus har kommunen et
stort antall grustak i aktiv drift, samt et stort antall grustak som er nedlagt eller som kun har
sporadisk drift. Det finnes også en stor andel lokale uttak til landbruksformål o.l. Det foreligger
også to tillatelser for pukkverk i kommunen i dag.

Den st ore byggeaktiviteten i hovedstadsregionen, inkludert Ringerike, fører med seg et stadig
økende behov for byggeråstoff, i tillegg til stadig større mengder med overskuddsmasser fra
anleggsarbeider i forbindelse med byggeprosjekter. I tillegg har Ringerike s att seg som mål å
vokse med 10 000 nye innbyggere innen år 2030, og dette vil kreve store mengder byggeråstoff
og generere store mengder overskuddsmasser.

Det økte presset på uttak og mottak av masser vil merkes godt på Ringerike. Siden ressursene i
komm unen vår er blant de viktigste og største i landet vil uttakene våre sannsynligvis oppleve
økt etterspørsel etter råstoff, og etterspørselen etter områder som kan ta imot
overskuddsmasser vil også øke. Dette kan bidra til å øke konfliktnivået i områder hvo r
masseuttak kan komme i konflikt med andre arealbruksinteresser. I tillegg vil manglende
helhetlig overblikk over tilgjengelige reserver for byggeråstoff og volumer som tas ut kunne
føre til en lite bærekraftig forvaltning som igjen kan føre til et forbru k som ikke ivaretar
framtidas behov. G rus og sand i naturen er ikke fornybare ressurser , noe som tilsier at det er
viktig å tilrettelegge for å benytte rett kvalitet til rett formål . Det er ønskelig at m askinknust
sand og pukk benyttes til de formål det er mulig . Videre vil manglende overordna kontroll med
mottaksområder og – omfang kunne føre til at miljømessige konsekvenser ikke blir godt nok
belyst.

Målene med kommunedelplanen er derfor å

sikre at ressursene forvaltes i et regional t , langsiktig og bærekr aftig perspektiv som også
ivaretar framtidas behov
sikre forutsigbarhet for uttaksvirksomhetene og for naboer for å redusere potensialet for
konflikt
sikre at uttaks - og mottaksområder etableres med minst mulig skade eller ulempe for
natur og miljø
sikre at overskuddsmasser gjenbrukes på mest mulig miljøvennlig måte

1 .2 Rammer og forventninger

Fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud har et geologisamarbeid forankret i
Regiongeologen, som er de tre fylkeskommunenes spesialrådgiver innenfor spørsmål knytt et
til geologi. Dette inkluderer geologiske ressurser, geologiske farer og geologisk naturarv.
Hovedsatsningen for regiongeologens arbeid for 2017 - 2019 er sterkt knyttet til
mineralressurser og byggeråstoffer, hvor viktige delmål er å utrede potensial for langsiktig
produksjon av byggeråstoff i vår region, bidra til langsiktig utnyttelse av disse ressursene, samt
fokus på redusert transportbehov.
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I regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 201 5, heter det at fylkeskommunene og kommunene skal sikre
tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og
andre samfunnsinteresser, og at behovet og tilgang på byggeråstoffer skal ses i en regional
sammenheng.

Ring erike kommune ser det som hensiktsmessig å utarbeide en kommunedelplan for
masseforvaltning, i nært samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Regiongeologen for
Vestfold, Telemark og Buskerud, for å sikre at de statlige og regionale forventningene følges
opp tilstrekkelig i kommunens planarbeid.

1 .2.1 Rammebetingelser og overordnede planer

Når det skal utarbeides en kommunedelplan er det en rekke føringer fra statlig, regionalt
og kommunalt hold som det må tas hensyn til. Viktigste er plan - og bygningsloven, som
stiller krav til hvordan planprosessen skal være, hvilke hensyn som må tas, hvilke
utredninger som må gjøres, og hva planen skal inneholde. I tillegg til plan - og
bygningsloven finnes det også andre lover, statlige planretningslinjer, rikspolitiske
bestemm elser og retningslinjer , samt regionale - og kommunale planer og strategier som
legger føringer for planarbeidet. De viktigste for arbeidet med kommunedelplanen er
listet opp under , listen er ikke uttømmende .

Nasjonale føringer og regelverk

Statlige planr etningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging ,
26.09.2014

Strategi for mineralnæringen, N æ rings - og handelsdepartementet 2013

Retningslinje for behandling av s tøy i arealplanlegging (T - 1442)
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Mineralloven

Forurensningsloven og forurens ningsforskriften

V annressursloven og vannforskriften
Jordloven (nydyrkingsforskriften)

Skogbruksloven (forskrift l andbruksveier)

Markaloven

Naturmangfoldloven
Kulturminneloven

Friluftsloven

Folkehelseloven

Regionale planer/strategier for Buskerud

Strategiplan 2017 - 2019 - Geologisamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold
fylkeskommune r , datert 20.04.17.
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Kommunale før inger

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030, kapittel 5 2.j, vedt att 30.04.2015.
Kommuneplanens ar ealdel , vedtatt 31.01.2019
Klima - og energiplan, vedtatt 2.12.2010
Ringerike kommune - Temautredning masseforvaltning, vedtatt 18.08.15.

Råstoff - forekomsten e i Ringerike kommune ble kartlagt og verdivurdert av Norges
geologiske undersøkelse (NGU) i 2014 (rapport 2014 - 018). Denne databasen vil fungere
som et verktøy for vurderingen av nye og eksisterende uttak. Det har ikke blitt gjort en
vurdering av optimale transportveier for å minimere miljøbelastningene lokalt og
regionalt. Det er ønskelige med gode logistikk løsninger, hvor lastebilene ideelt sett kjører
med last begge veier.
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2 Prosess og medvirkning
2.1 Planprosessen

Planprosessen i korte trekk er gjort rede for i figuren under. Den røde ringen viser at
planprosessen er i oppstartsfasen. Oppstart av reguleringsplanarbeidet varsles samtidig som
f orslag til planprogram l egges ut på høring. Det vil bli mulig for berørte og interesserte å
vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med planen og komme med forslag til
utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres . Etter at planprogrammet har
vær t på høring i minimum seks uker , og innkommende uttalelser har blitt gjennomgått , vil
formannskapet fasts ette endelig planprogram. Fastsatt planprogram vil ligge til grunn for selve
utredningsprosessen og videre planarbeid .

2.1 .1 U trednings krav

En kommunedelplan for masseforvaltning vil resultere i et juridisk binden de plankart med
tilhørende bestemmelser. Det te vil legge føringer for fremtidig arealplanlegging og gi
vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jf. plan - og bygningsloven § 4 - 2). Derfor vil
planen og planbeskrivelsen omfattes av kravet om konsekvensutredning (KU) på et
overordnet nivå (jf. forskr ift om konsekvensutredninger kap. II § 6 a og § 8 vedlegg II) , se
kapittel 4 .

Planarbeidet skal vurdere relevante og realistiske alternativer. Det legges imidlertid ikke
opp til at det skal utarbeides alternative planforslag. På de områder og temaer der de t er
flere aktuelle alternativer vil valgmulighetene bli beskrevet, utredet og drøftet.

Figur 1 : V iser en oversikt over planprosessen i tre hovedfaser. K ilde : Konsekvensutredning veileder, 2012,
Miljøverndepartementet.
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Det skal redegjøres for hvilket datagrunnlag og hvilke metoder som skal benyttes i
utredningene. Det skal gjøres en sammenlikning med 0 - alternativet , som er forventet
utvikling dersom plan en ikke gjennomføres.

2.2 Medvirkning

Alle som blir berørt og har interesse av kommunedelplanen vil bli inkludert i planarbeidet
(jf. plan - og bygningsloven § 5 - 1). Det skal tilrettelegges for medvirkning i en tidlig fase av
planprosesse n slik at grunneiere, næring og lokale interessenter får et eieforhold til
planen, og et ønske om å medvirke. Dette er viktig for å sikre at alles interesser og
synspunkter blir hørt, og for å sikre en plan som har gjennomføringskraft og som blir et
nyttig verktøy. I tillegg sitter befolkningen inne med mye kunnskap som er viktig å sikre i
planarbeidet. Det legges opp til fagseminarer med næringslivet,
formannskapet/politikerne og allmennheten gjennom hele planprosessen.

Utarbeidelse av planen vil foregå i dialog med statlige aktører og regionale overordna
myndigheter som Statens vegvesen, Norges geologiske undersøkelse, Fylkesmannen i
Oslo og Viken og Buskerud/Viken fylkeskommune. Dialogen vil finne sted i de formelle
høringene, men også i regionalt planfor um for forhåndshøring av statlige og regionale
myndigheter hvis nødvendig. Det kan også være aktuelt å avholde egne arbeidsmøter for
å drøfte eller avklare problemstillinger underveis i arbeidet.

2.3 Organisering av planarbeidet

Planarbeidet skal organis eres som et
prosjekt , se figur 2 .

Forslags tiller/eier av kommunedel -
planen, og ansvarlig myndighet for
konsekvensutredningen , er Ringerike
kommune.

Formannskapet skal fastsette plan -
programmet . Kommunestyret er plan -
myn dighet og fatter endelig vedtak.

2.3.1 Styringsgruppe

Styringsgruppa er et beslutningsorgan og
har det overordnede ansvaret for prosjektet.
De skal bidra til at prosjektet når sine mål,
ved å involvere seg i fremdrift, gi
nødvendige avklaringer til prosjektleder og
prioritere ressurser til gj ennomføring .

Oppgave Navn Funksjon

Prosjekteier

Prosjekteier skal følge opp prosjektets
fremdrift og resultater, støtte

Knut Kjennerud Enhetsleder Areal - og
byplan (ABY)

Figur 2 : Prosjektorganisering
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prosjektleder og prosjektgruppa, og bidra
til å sikre hensiktsmessig overføring av
prosjektet til drift og forvaltning i
linjeorganisa sjonen. Det er prosjekteier
som leder arbeidet i styringsgruppa.

Styringsgruppe

Styringsgruppa skal e tablere
overodne mål og sørge for at
prosjektets mål blir ivaretatt.

Knut Kjennerud Enhetsleder ABY

Terje Dahlen Ass. Rådmann

Harriet Slaaen Næringssjef

Bente Elsrud
Anfinnsen

Klima - og miljøsjef

Heidi Skagnæs E nhetsleder miljø - og
arealforvaltning

2.3.2 Prosjektgruppe

Prosjektgruppa har ansvar for all tekst - og kartproduksjon (planprogram, planbeskrive lse,
pl anbestemmelser, utredninger, konsekvensutredning og ROS - analyse). Det er
prosjektgruppa som har ansvaret for å arrangere verksteder med aktører, samt
nødvendige møter underveis i planarbeidet .

Oppgave Navn Funksjon

Prosjektleder

Prosjektleder har d en daglige
oppfølgingen av prosjektet, og
skal planlegge, delegere og
følge opp aktiviteter i
prosjektgruppa, og skal sikre
fremdrift og involvere alle til å
bidra for å nå prosjektets mål.

Hanne Christine
Wilhelmsen

Arealplanlegger

Mari Solheim
Sands und

Arealplanlegger

Ole Sannes Riiser
(frem til april)

Arealplanlegger

Prosjek t g ruppa

P ros jektdeltaker e skal bidra til
en eller flere definerte oppgaver
og bidra inn i arbeidet til
prosjektgruppa. Det bør avtales
når og hvordan hver
prosjektdeltaker skal b idra inn i
prosjektet.

Prosjektgruppen kvalitetsikrer
prosjektmaterialet som blir
samlet inn og følger opp
underveis i
gjennomføringsprosessen.

Grethe Tollefsen Arealplanlegger

Lars Lindstøl Arealplanlegger

Guro Li Arealplanlegger

Tom - Erik Bakkely
Aasheim

Frilufts liv
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2.3.3 Ressurspersoner

I tillegg til de som deltar i prosjektet kan det også være aktuelt at flere bidrar inn i arbeidet, ved
utførelsen av konkrete oppgaver.

Avdeling Navn Tema

Byggesak Ole Anders Moska ug Forrurensning

Ane Marie Rydland Juri st, b yggesaksbehandler
masseuttak /massemottak

Landbruk Lisa G. Helgesson ,
Eiliv Kornkveen

Skogbruk/dyrka mark

Oppmåling Trond Olav Vassdal ,
Elin Green

Matrikkel/navn/adresse

Teknisk forvaltning Morten Fagerås ,
Jan Sillebekk

Vei (kommunal vei)

Areal - og byplan Stefan Bakken ,
Sigrun Gunnarsdottir

Kart/Teknisk tegner

2.4 Framdriftsplan

Fremdriftsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle
tilleggsutredninger, forlengelse av høringsf rister, innsigelser eller lignende. Det legges
opp til følgende plan - o g medvirkningsprosess:

Fremdriftsplan 2018 2019 2020 2021
Aktivitet Jun Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1
Politisk oppstart
Høring og offentlig
ettersyn av pl anprogram
(+ innspill til nye
massemottak/
masseuttak)
Åpne informasjonsmøter
Fastsette planprogram
Utredningsfase

Utarbeide planforslag
Vedtak
HMA/formanskapet
( 1.gangsbehandling )
Hør ing og offentlig
ettersyn, 6 ukers
høringsfrist
Åpne informasjonsmøter
Eventuelle endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger
Vedtak kommunestyret
(Sluttbehandling)
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2.5 Begreper og definisjoner

2.5.1 Byggeråstoff

Bygg eråstoffer er i denne planen definert på følgende måte:

Pukk: knust fjell som foredles til fraksjoner etter kvalitet og bruksområde
Grus og sand: naturlige forekomster av løsmasser

Forekomstene er kartlagt og klassifisert etter hvor viktige de er som ressu rs (NGU - rapport
2014 - 018):

Nasjonal betydning: forekomster som har bekreftet eller sannsynlig betydelig
framtidig verdiskapingspotensial og kvalitet, og som er særlig viktige for Norges
nasjonale infrastruktur
Regional betydning: forekomster som er særlig viktige for forsyninger innen en
region
Lokal betydning: forekomster som er viktige for forsyninger innen en kommune

2.5.2 Areal for uttak av byggeråstoff

Ordet «masseuttak» brukes gjerne som fellesbetegnelse for ulike arealer hvor det tas ut
byggeråstoff. Følge nde nyanseringer gjelder i planen:

Grustak: anlegg hvor det drives uttak og foredling av byggeråstoffer fra en
forekomst av grus og/eller sand
Pukkverk: anlegg hvor det drives uttak, knusing og foredling av fjell/berg

2.5.3 Overskuddsmasser fra bygge - og anlegg svirksomhet

Overskuddsmasser fra bygge - og anleggsvirksomhet, også kalt BA - avfall, defineres som
næringsavfall etter forurensningslovens § 27, og deles her inn i to typer:

Gravemasser – jord og berggrunn som graves opp på en eiendom
Byggavfall – materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller rivning av
bygninger, konstruksjoner og anlegg. Byggavfall defineres nærmere i TEK17 kap.
9, og håndteres etter byggesaksforskriften. Denne planen omhandler kun inert
avfall og asfalt.

Inert avfall er avfa ll som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk
omdanning. Avfallet vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller
kjemisk, det er ikke biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i
kontakt med på en måte som kan medføre forurensning av miljøet eller være til skade for
menneskers helse.

Gravemasser og byggavfall kan medføre fare for forurensning, og må forvaltes deretter.
For å vite hvordan overskuddsmassene skal håndteres må de kategoriseres, og
håndteringen bør gjøres tidlig, og nær kilden.

Gravemasser defineres som følger:

Rene, naturlige masser: gravemasser som jord, stein, grus, sand, leire og organisk
materiale som ikke inneholder konsentrasjoner av helse - og miljøfarlige stoffer
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over fasts atte normverdier, eller som er syredannende (forurensningsforskriftens
kap. 2)
Forurensa gravemasser: gravemasser fra forurensa grunn , inkludert alunskifer

Byggavfall defineres som følger:

Rent inert byggavfall: avfall som ikke gjennomgår betydelig fysisk, kjemisk eller
biologisk omdanning (avfallsforskriftens § 9 - 3 g). Betong, murstein, keramikk og
glass som ikke inneholder helse - og miljøskadelige stoffer over normverdiene
Forurensa inert byggavfall: byggavfall som i utgangspunktet er inert avfall, men
so m inneholder helse - og miljøskadelige stoffer over normverdiene
o Lett forurensa betong: gjelder kun betong der konsentrasjonene av

tungmetaller og PCB målt i murpuss og malingssjukt ikke overskrider
nivåene som er angitt i tabell 2 i Miljødirektoratets fakt aark M - 14/2013.

Byggavfall med innslag av annet avfall, f.eks. plast, armering, asfalt mm.

Forurensa grunn er jord - eller berggrunn der konsentrasjonen av helse - eller miljøfarlige
stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurensa grunn (forurensnin gsforskriften,
kap. 2, vedlegg 1), eller andre helse - og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering
må likestilles med disse. Grunn der et terrenginngrep er planlagt gjennomført og der
konsentrasjon av uorganiske helse - og miljøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig
bakgrunnsnivå, skal likevel ikke anses for forurensa. Grunn som danner syre eller andre
stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft regnes som
forurensa grunn dersom ikke annet blir dokumentert (forurens ningsforskriften, kap. 2).

2.5.4 Areal for mottak av overskuddsmasser

Her defineres begreper som brukes om arealer som brukes eller vurderes brukt som
mottak og mellomsaker for overskuddsmasser, eller som avfallsdeponi.

Vesentlige terrengin n grep

Tiltak som kre ver søknad og tillatelse fra kommunen (plan - og bygningsloven § 20 - 1) eller
som omfattes av forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvei . Omfatter både
utgraving og oppfylling. Tiltak der viktige miljø - og samfunnshensyn blir berørt, og/eller
ti ltak som er i strid med arealformål, krever endring i kommuneplanen og/eller
reguleringsplan. Plan - og bygningsloven gir prinsipper for vurdering av tiltak etter
arealformål, omfang og miljøhensyn. Eksempler på vesentlige terrenginngrep er uttak av
byggerå stoff, uttak av masser for salg og oppfylling og terrengregulering med eksterne
gravemasser.

Bakkeplanering

Forankret i forurensningsforskriftens kap. 4. Innebærer å gjøre bratt og kupert dyrkbart
eller tidligere dyrka areal skikka for maskinell jordbruks drift. Kan omfatte tiltak som
krever tillatelse etter plan - og bygningsloven. Stedegne gravemasser som flyttes på et
areal som er minst 1 daa regn es som bakkeplanering. Mottak av eksterne gravemasser
anses som et vesentlig terrenginngrep som det må søkes o m etter plan - og
bygningsloven.
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Terrengregulering

Tilføring av rene, naturlige masser for å forme landskap i forbindelse med bygg og anlegg,
stabilisering av grunn, flomforebygging eller arrondering for landbruksdrift. Formål,
omfang og virkning på miljø - og samfunnsinteresser avgjør krav til saksbehandling etter
plan - og bygningsloven.

Jordforbedring

Tilføring av organisk materiale og matjordlag der hensikten er å bedre jordkvalitet og
redusere erosjon ved matproduksjon eller annen bruk (f.eks. i veianl egg). Sentrale lovverk
er forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Regelverk for planteskadegjørere, og
naturmangfoldloven med vekt på fremmede arter/svartelista arter, samt forskrift om
fremmede organismer. Jordforbedring kan være et avbøtende ti ltak på mottak av
overskuddsmasser og deponi som skal avsluttes.

Jordflytting

Flytting av større mengder jordsmonn og matjordlag på grunn av vedtatt regulering til
annen arealbruk i områder med dyrka og dyrkbar jord. Avhengig av størrelse og omfang
behand les jordflytting som massemottak etter plan - og bygningsloven og aktuelt
sektorlovverk (jordloven, regelverk for planteskadegjørere, naturmangfoldloven med vekt
på fremmede arter/svartelistede arter og forskrift om fremmede organismer).

Nydyrking

Fulldyr king og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal
som ikke er brukt på over 30 år. Opparbeidelse av overflatedyrka mark til fulldyrka mark
blir ikke regnet som nydyrking.

Mellomlager

Mellomlager er midlertidig lagring av over skuddsmasser. Dette er lagring hvor
omløpstiden er mindre enn ett år før overskuddsmassene (avfallet) går til deponi, eller
mindre enn tre år før overskuddsmassene (avfallet) går til gjenvinning eller behandling.
Mellomlager for andre typer masser enn rene , naturlige masser må ha tillatelse fra
fylkesmannen.

Behandlingsanlegg

Anlegg hvor overskuddsmasser (avfall) gjennomgår behandling, for eksempel sortering og
bearbeiding. Anlegget må ha tillatelse fra fylkesmannen etter forurensningslovverket.

Deponi

Begrepet deponi brukes i denne planen kun om deponier som har tillatelse fra
fylkesmannen (avfallsforskriften kap. 9). Et deponi er et permanent deponeringssted for
avfall på eller under bakken (avfallsforskriften § 9 - 3 g).

Det er tre kategorier for depon i:

Deponi for farlig avfall (kategori 1)
Deponi for ordinært avfall (kategori 2). Dette kan inkludere forurensede masser.
Deponi for inert avfall (kategori 3). Slike deponier tar kun imot inert avfall og lett
forurensede masser (jf. avfallsforskriften kap. 9).
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2.5.5 Gjenbruk og gjenvinning

Det er et nasjonalt mål å øke gjenbruk og gjenvinning av avfall. Overskuddsmasser
defineres som avfall i denne sammenhengen. Nyttiggjøring av disse ressursene kan for
eksempel være støyskjerming, terrengregulering, fundamenter ing av veier og plasser,
tekniske anlegg, vekstjord. Gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser er tiltak der
overskuddsmassene kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.
Det skal ikke være et tiltak for å bli kvitt overskudd smassene.
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3 Utfordringer
3.1 Byggeråstoff , behov og uttak

Planlegging og uttak av byggeråstoff er i hovedsak kontrollert av markedet gjennom de
enkelte aktørene. Myndighetene bidrar med ressurskartlegging og avklaring rundt
planspørsmål, men har til nå i mindre grad påvirket hvor uttak foregår og hvilke forekomster
som skal prioriteres. NGU har bidratt med kartlegging og verdivurdering av forekomstene, og
kommunen har avsatt en del viktige områder til uttak i kommuneplanens arealdel. Behovet for
å se uttaksvirks omhet og annen arealbruk i sammenheng har derimot vært vanskelig på grunn
av manglende helhetlig forvaltning av mineralressursene i kommunen.

Ringerike kommune har satt seg som mål å være Østlandets mest spennende vekstområde
fram mot 2030, med et mål om en befolkning på 40 000 innen år 2030, mot 30 000 innbyggere i
201 9 . Dette ses i sammenheng med store statlige investeringer i viktig infrastruktur som
firefelts E16 og dobbeltsporet jernbane ( Ringeriksbanen ). Denne veksten vil kreve nye boliger,
skoler, s ykehjem, næringsarealer og infrastruktur , som igjen vil legge økt press på
mineralressursene på Ringerike . Det årlige f orbruket av byggeråstoff pr. innbygger i Vestfold,
Telemark og Buskerud ligger på 10 - 13 tonn. Samfunnet er helt avhengig av byggeråstoff, og
behovet i Ringerike og i hele regionen vil øke som følge av befolkningsutviklinga. Legger vi til
grunn en befolkningsvekst på 10 000 vil det innebære et økt behov på 110 000 tonn
byggeråstoff pr. år i 204 0, bare på Ringerike. Grus - og pukkverkene på Ri ngerike er dessuten
svært viktige leverandører for store deler av Oslofjordregionen, slik at det økte behovet for
byggeråstoff fra uttakene i vår kommune er langt større enn behovet som genereres fra
befolkningsvekst på Ringerike alene. De store forekomste ne av byggeråstoff vil derfor være
svært viktige for framtida, både for Ringerikssamfunnet, for den nye Viken - regionen og
nasjonalt.

Figur 3 : Byggeråstoff er en stor del av vår hverdag , og brukes i det meste av det vi ser rundt oss av bygninger og
infrastruktur . Kilde: P.R. Neeb, NGU 2005.
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3.2 Samfunnssikkerhet

Grunnforhold og topografi har stor betydni ng for flom - og skredfaren for et masseuttak eller
masse mottak , samt omkringliggende arealer. Dette gjelder spesielt for lokaliteter under marin
grense, som tilsvarer områder under ca. 220 moh. i Ringerike. Det er flere kjente forekomster
av kvikkleire i Ringerike kommune som er viktig å ta hensyn til i planarbeidet.

Støy og støv som følge av knusing av stein, store anlegg/maskiner og transport kan være
sjenerende for nærliggende bebyggelse . I tillegg kan finpartikler bli transportert med vann og
forurense vassdrag og grunnvannsressurser. Det er særs viktig å sikre vassdrag og grunnvann
som benyttes som vannkilde mot forurensning . Forsk riftene «støy og støv i arealplanlegging T -
1442» skal følges.

3.3 Teknisk infrastruktur

Nasjonale føringer legger opp til at det skal være samordnet og klimavennlig areal - og
transportplanlegging. I denne sammenheng er det et ønske om å tilrettelegge for utv idelse av
eksisterende masseuttak og etablering av nye i områder med allerede eksisterende veier, med
tilstrekkelig ka pasitet. Økende behov for byggeråstoff og en eventuell økning i masse uttak fra
Ringerike vil medføre økt anleggstrafikk på ve i nettet i kom munen. Økt t rafikkgenerering må
derfor vurderes i hvert tilfelle. I de tilfeller hvor det er be hov for etablering av en ny vei vil
n ærhet til bolig er , hytte r , samfunnsmessig infrastruktur og annen bebyggelse være viktige
faktorer i vurderingen av konfliktn ivået.

Transportkostnadene knyttet til råstoffene er relativ stor. Det er anslått at ved avstander på
mer enn 30 - 40 km kan transportkostnadene bli større enn verdien av råstoffet.
Kommuneplanbestemmelsene åpner derfor opp for at det på reguleringsplannivå kan reguleres
inn lokale masseuttak og mottak i områder hvor det er behov, slik at transport kan reduseres.
Arealer som er egnet til både massemottak og masse uttak er å foretrekke, slik at bilene kan
kjøre med last begge veier.

3.4 Interessekonflikter (b oligu tvikling og boligbygging )

Det er viktig at kommunens grusressurser ikke bygges ned, men er tilgjengelige for fremtidige
behov. Grusressursen må tas ut der den er, og det betyr at vi i størst mulig grad må unngå å
legge støyfølsom bebyggelse i tilknytning t il disse områdene. Tidligere har de fleste
hensynssoner vært til fordel for boligfelt som har blitt plassert i nærheten av et masseuttak. I
de tilfeller hvor miljø og samfunnsbelastningene av et masseuttak har vært betydelige har
dette ofte resultert i at masseuttaket blir avviklet. Da har fravær av langsiktighet i
planleggingen bidratt til at viktige ressurser blir liggende uutnyttet på grunn av konflikter som
kunne vært unngått. Det vil i fremtiden derfor være viktig å legge hensynsoner rundt
masseforekom ster slik at det ikke bygges støyfølsom bebyggelse i disse områdene. Da unngår
vi unødvendige konflikter i framtida, og sikrer forutsigbarhet , kontinuitet og tilgang på viktige
masser.

3.5 Kontroll

Med få og store masse mottak vil det bli færre kontrollpunkte r og aktører å forholde seg til i
kommunen. På den annen side vil store mottak kunne være uoversiktlige, og gjøre det mulig å
«lure inn» uønskede masser. Flere steder i kommunen foregår det i dag deponering av masser
med ukjent kvalitet. Dette gjøres hoved sakelig under påskudd av at det er et
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jordforbedringstiltak. At det er flere massemottak og masse uttak uten reguleringsplan
kompliserer situasjonen. I utgangspunktet er det kun forurensede masser som pr. i dag har
dokumentasjonskrav i henhold til avfallsfo rskriften. Det er den driftsansvarlige som har ansvar
for å rapportere. Erfaringsmessig ser vi at dette ikke alltid ivaretas av den driftsansvarlige og at
man dermed risikerer grunnforurensning som ingen har kontroll med. For å ha en bedre
oversikt og ivar eta sikkerhet mot grunnforurensning og forsøpling er det derfor ønskelig at det
skal foreligge dokumentasjon på alle masser som fraktes inn til kommunen. Videre må det også
etableres kontroll for masser som fraktes ut av masseuttakene for å hindre sprednin g av
uønska arter og plantesykdommer.
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4 Utredningsbehov
4.1 Dagens situasjon (0 - alternativet)

0 - alte rnativet vil i dette tilfelle t væ re å ikke lage en kommunedelplan for masseforvaltning,
altså dagens situasjon . Kommuneplanen vil da være styrende for etabler ing av nye masseuttak -
og mottak. Det er avsatt 3 . 34 k m2 ( 3 340 dekar) til nåværende råstoffutvinning og 0, 3 3 k m2 ( 3 30
dekar) til fremtidig råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Det er ikke avsatt arealer for
massemottak i kommuneplanens arealdel . Videre er det bare tegnet inn é n h ensynssone
(H_590) for råstoffutvinning i areal kartet, noe som ikke er tilfredsstillende for å redusere
arealkonflikter og båndlegge ressurser i fremtiden. Det foreligger p r . dags dato ingen oversikt
over generelle beste mmelser som skal være inkludert i regulerings planbestemmelser for
massemottak - eller uttak i Ringerike kommune .

4.2 Tema for konsekvensutredningen (KU)

Hensikten med konsekvensutredningen er å synliggjøre og vurdere konsekvensene av å
gjennomføre kommunedelp lanen . Utredningstemaene som er foreslått er begrensa til å
omfatte de temaer og problemstillinger som er relevant e for planarbeidet , og skal gjøres på et
overordna nivå som er tilpasset plannivået . Listen nedenfor gir en oversikt over temaer som
kan være aktuelle å utrede videre . Listen er ikke uttømmende, og aktuelle utredningstema kan
også endres basert på høringsinnspill . Planbeskrivelsen vil ta for seg alle nødvendige
plantemaer, mens konsekvensutredningen går mer i dybden på aktuelle problemstillinge r .

Reguleringsplaner for masseu ttak - og mottak fritas ikke fra krav om KU, selv om
kommunedelplanen er konsekvensutredet i sin helhet. Utredningene gjort på
kommunedelplannivå vil danne grunnlaget for mer detaljerte utredninger som hører hjemme
på reguleri ngsplannivå. Reguleringsplaner har til hensikt å sikre at driften av råstoffene og
anleggstrafikken gjennomføres på en sikker måte, og at tiltakets virkninger for miljø og
samfunn tas hensyn til.

UTREDNINGSTEMA PROBLEMSTILLING FREMGANGSMÅTE

Forurensning Hvordan vil etablering eller
utvidelse av et
masseuttak/mottak påvirke
nærområdet med tanke på
jordbunn, vannuttak, grunnvann,
luft, støy mm.?

Forurensningstemaet vil bli
utredet nærmere.

Støysonekart.

Avrenning/overvann Overvannshåndtering må utredes
med tanke på fremtidig situasjon
(klimapåvirkning) .

Med utganspunkt i kommunens
retningslinjer for overvann vil en
generell plan for
overvannshåndtering bli
utarbeidet .



RINGERIKE KOM M UNE – FORSLAG TIL PLANPROG RAM: KOMM U NEDELP LAN M ASSEFORVALTNING

REV. 2 5.02.2019

16

Bebyggelse -
hen syn s soner (boliger,
industri, mm.)

Hvilken påvirkning vil et
masseut t a k/mottak ha for den
nærmeste bebyggelsen?

Hvordan vil det påvirke
grunneiere å bån d legge areal til
hensynssone for sikring av
råstoffutvinning ?

Ka rtlegge nærliggende
bebyggelse. Konsekvensene for
bebyggelse skal utredes.

Kulturminner og
kultur landska p

Hvordan skal kulturminner og
viktig landskapsver dier sikres i
planarbeidet?

Kartdata fra Miljødirektoratet vil
bli brukt. Det skal gjøres en
vurdering om det kreves
utfyllende data.

Kulturminneregistrering må
gjennomføres ved utarbeidelse av
detaljregu lering.

Landbruk Hva er konsekvensene av å
etablere masseuttak/mottak på
og ved landbruksarealer?

Kompensasjonskrav

Det vil bli utarbeidet
arealregn skap for dyrka og dyrbar
mark som vil bli påvirket av
kommun e delplanen.

Det vil også vurderes om
deponer ing av masser/planering
kan gi bedre arrondering og flere
sammenhengende dyrkbare
områder.

Videre vil arealregnskapet bli
brukt til å utarbeide
kompensasjonskrav i tilfeller der
dyrka mark blir omdisponert til
masseuttak eller massemottak.

Landskap Hvord an vil etableringen av et
masseuttak - /mottak påvirke
landskapet? Er det truede
landskapsformer, f . eks .
ravinelandskap, som må spesielt
hensyntas?

Hvordan kan plassering av et
masseuttak - /mottak dempe nær -
og fjernvirkninger?

Dagens landskap kartlegges og
beskrives (innsyn, fjern - og
nærvirkninger) .

Transport/trafikksikkerhet Utvidelse av eksisterende
masseuttak og - mottak, samt

Det skal utarbeides en
trafikkanalyse på overordnet nivå.
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4.3 ROS - analyse

I henho ld til plan - og bygningsloven § § 3 - 1 h) og 4 - 3 har planmyndigheten ansvaret for at
det utarbeides en risiko - og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vis e alle

etablering av nye, vil genere mer
trafikk i området.

Hva er konsekvensene for
omkringliggende bebyggelse og
sikkerhet?

Barn og unges interesser Er det områder som vurderes
avsatt til råstoffutvinning som i
dag benyttes av barn og unge?

M edvirkning og
spørreundersøkelser. Benytte
eksisterende k artlegging av
turstier/ fr iområde og barnetråkk.

Massebehov Hva er konsekvensene av å ikke
sikre fremtidi ge råstoff ressurser
og arealer for mottak ?

Hvor mye av massebehovet kan
dekkes med gjenbruk av masser?

Fremtidig behov kartlegges og
beskrives.

Pågående store prosjekter i
regionen.

Friluftsliv Benyttes arealet i dag til
friluftsliv, både av enkeltpersoner
og organisasjoner ?

Medvirkning og
spørreundersøkelser. Benytte
” Kartlegging av bynære
friluftsområder i Hønefoss”
( vedtatt 2.12.14 ). Det pågår i dag
kartlegging av friluftslivet i
kommunen, resultater fra dette vil
bli benyttet.

Folkehelse Vil tiltaket føre til redusert
folkehelse for personer som bor i
nærhet en til et mass e uttak?

Konsekvensene for
omkringliggende bebyggelse
utredes.

Biologisk mangfold
(dyre - o g planteliv)

Hvilken påvirknin g vil tiltaket ha
for eksisterende dyre - og
planteliv i området?

Konsekvensene for b iologisk
mangfold utredes .
Naturmangfoldloven tilsier at det
skal være et o ppdatert og godt
nok kunnskapsgrunnlag som
danner grunnlaget for
v urderingene .

Naturområde
(inngrepsfire områder,
marka, vernede områder
generelt,
naturmangfoldloven)

Vil en utvidelse /etablering av
massemottak og uttak føre til et
uakseptabelt tap av
naturmangfold?

Lovverket/eksisterende
kunnskapsgrunnlag vil danne
gr unnlaget for vurderinger av
tiltak i områder avsatt til LNF -
formål.
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risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for
utbyggingsformål (som for eksempel massemottak og uttak), og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av planlagt utbygging. En ROS - analyse skal i første rekke
forebyg ge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur. Risikoen for
naturskader, som flom og skred, vil inngå i denne analysen.



Ringerike kommune ber om innspill til massemottak og masseuttak.

I forbindelse med arbeid med kommunedelplanen for mas seforvaltning ønsker kommunen å
identifisere behovet og mulighetene for nye eller utvidede masse mottak og masseuttak .

Det kjøres en egen innspillsrunde for temaet, og fristen for å melde inn behov eller forslag er 10 . mai
2019. For å begrense innspillene vil bare massemottak eller masseuttak til kommersielt bruk, med et
uttak eller mottak på mer enn 10 000m3 masse, bli vurdert i den videre planprosessen.

Innspill merkes med " 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning" og sendes til
postmottak@ringerike.kommune.no.

Innspill til nye masseuttak/massemottak
Gårds - og bruksnummer

Adresse

S tedsnavn

Kartfesing av forslag på situasjonskart
(målestokk 1:1000 og 1:5000)
Kartutsnittet kan lastes ned fra kommunens
nettside.

[Skriv her]

[Skriv her]

[Skriv her]

Forslagstiller og eierforhold [Skriv her]

Angi ønsket arealbruk samt beskrive og
begrunne forslaget . Uttak av masser?
Mellomlagring og gjenvinning av masser?
Mottak og permanent lagring av masser?

[Skriv her]

Gjennomføring: Angi når tiltaket påregnes
gjennomført

[Skriv her]

Planstatus for arealet

Kommuneplan
Kommundelplan
Reguleringsplan
Vegplaner
Jernbane

[Skriv her]

Infrastruktur

Veg: privat eller offentlig
Endrigner i trafikkvolum/kapasitet?
U tløser forslaget beho v for ny teknisk
i nfrastruktur?

[Skriv her]
[Skriv her]
[Skriv her]

Landbruksforhold

Skog
Jord

[Skriv her]
[Skriv her]



Forhold til naturmangfoldet [Skriv her]
Friluftsliv [Skriv her]
Vann og vassdrag [Skriv her]
Energi [Skriv her]
Økologi [Skriv her]
Grunnforhold [Skriv her]



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-3  Arkiv: PLN 1013  

 

Sak: 23/18 

 

Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

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

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

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 19.06.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-1   Arkiv:   

 

 

Kommunedelplan masseforvaltning  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får i oppdrag å utarbeide en kommunedelplan for masseforvaltning for Ringerike 

kommune.  

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

potensialet for framtidige arealbrukskonflikter.  

 

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

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

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

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

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

nivå. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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



- 

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

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

mineralressurser, og det er stor pågang på reguleringsplaner for uttak av masser. I tillegg ser vi 

en økende trend når det gjelder søknader om å ta imot masser for deponi eller videre 

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

presenterte Solveig Viste fra Akershus fylkeskommune deres regionale plan for 

masseforvaltning, og forklarte hvordan Akershus fylkeskommune arbeidet med disse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

arbeidet med en kommunedelplan for masseforvaltning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hensikten med en kommunedelplan for masseforvaltning 

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

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

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

 

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

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

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

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

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

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

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

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

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

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

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

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

vil derfor utredes i planarbeidet. 

 

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

ett i saksfremlegget ettersom utredningene og konsekvensutredningene sammenfaller i stor 

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

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

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

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

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

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

samarbeid når det gjelder mottak. 

 



- 

Målene med planen når det gjelder uttak vil være å 

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

nasjonalt 

 redusere miljø og samfunnsbelastningen fra masseuttak 

 redusere potensialet for framtidige arealbrukskonflikter 

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

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

 

Målene med planen når det gjelder mottak vil være å  

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

deponering skjer på lovlig vis og med færrest mulig ulemper 

 sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser 

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

naboer og andre som blir berørt  

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

 

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

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

perspektiv, hvor hele fylket inkluderes.  

 

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

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

som sikrer tilstrekkelig buffer for blant annet støyforurensning.   

 

Tidsperspektiv 

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

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

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

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

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

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

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

/uttaksområder.  

 

Fremdriftsplan og utarbeidelse av planen 

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

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

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

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

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

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

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

ressursen er god og av lokal betydning.  

 

Planens omfang tilsier at kommunen må utarbeide planprogram og konsekvensutredning. 

Parallelt med varsel om oppstart og fastsetting av planprogram vil vi be om innspill fra 



- 

aktørene i næringslivet når det gjelder hvilke områder som bør prioriteres avsatt til 

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

 

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

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

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

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

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

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

konsulenthjelp til noen av utredningene.  

 

Milepæl Tidsbruk  

Politisk oppstart 04.06.18 

Arbeide med planprogram  

(Medvirkning, møter med industrien) 

7 mnd.? 

Formannskapet i desember/januar?  

Revidere planprogram/Fastsette planprogram 4 mnd. 

Kunngjøre planprogram (Ønsker innspill)  

Utarbeide KU, planforslag og bestemmelser 

(tilrettelegge for innspill) 

1 år 

Saksfremlegg  3 uker 

1. gangsbehandling   

Merknadsbehandling  2-3 mnd.  

Saksfremlegg  3 uker 

2. gangsbehandling   

Mindre endringer  

Vedtak   

Kunngjøring  

Klage  3 uker  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

samfunns- 

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

 

Følgende planer vil bli brukt som grunnlag i planarbeidet:  

 

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

fylkeskommune, datert 10.09.12 

- Temautredning masseforvaltning, vedtatt 18.08.15. 

 

Juridiske forhold  

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

denne kommunedelplanen.  



- 

 

Økonomiske forhold 

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

omfang av ekstern konsulenthjelp. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

for formannskapet/kommunestyret hvor utfordringer og muligheter med mottak av 

overskuddsmasser belyses.  

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5443-49   Arkiv: PLN 428  

 

 

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse 

i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i dag av et avgrenset 

jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil være en naturlig utvidelse 

av et etablert boligområde. Det grenser delvis til reguleringsplan 390 «Klekkenhagen 

boligområde» vedtatt 26.5.2016. Store deler av planområdet er avsatt som boligområde i 

kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei, ut i veikryss på fv. 

163 og videre langs fv. 163 til Borgergata. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del 

av planområdet inn i det som er avsatt som LNF område i kommuneplan. Planen fremmes som 

en detaljregulering. 

 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger til rette for varierte boliger i et sentralt område, samt forbedring av 

infrastruktur og tilrettelegging for trygg skolevei.  

 

Før 2. gangsbehandling skal veiavtaler og eierskap dokumenteres, samt støyutredning. 

 

Innledning/bakgrunn 



- 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Boligpartner AS ønsker å etablere konsentrert 

småhusbebyggelse i området. Planområdet er ikke tidligere regulert, men store deler av 

planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplanens arealdel. Omfanget av planlagt 

bebyggelse utløser krav om regulering av området. En begrenset del av planområdet, tilknyttet 

veiareal som ble varslet ved oppstart strekker seg inn i et område som er avsatt til LNF i 

kommuneplanens arealdel. Forslaget ble derfor sendt til politisk oppstartsbehandling hvor både 

Hovedutvalget for miljø- og areal og formannskapet vedtok oppstart av planarbeid. Statens 

vegvesen kom med en uttalelse til oppstart som stilte krav om trygg skolevei. På bakgrunn av 

dette er planområdet utvidet innenfor det som er LNF område i kommuneplanens arealdel 

langs Fv. 163 for å kunne imøtekomme dette kravet. Utvidelsen er lagt til for å kunne etablere 

gang- og sykkelveg med skille mot fylkesveien i form av grøft. Strekningen er en del av 

hovedsykkelvegnettet i kommuneplan for gående og syklende.    

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Forslaget har vært til politisk oppstartsbehandling i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og i Formannskapet. 

 

Oppstart av planarbeid ble vedtatt 3.4.2017 Bh nr. 26/17 i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og i Formannskapet 25.4.2017 Bh nr. 16/17.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene 102/101 og deler av 

102/55, 102/47, 102/2 og 2163/1. Området ligger ca. 4 km øst for Hønefoss, sør for fv. 163 

Klekkenveien. Planområdet ligger i et etablert eneboligområde og består i dag av et jorde med 

dyrket mark og veiareal. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Boligpartner AS, 28.01.2019.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Boligpartner AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 102/101 og deler av 102/55, 102/47, 102/2 og 

2163/1. 

 

 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 15.5.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 20.5.2017, 



- 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 11.  

 

Begrenset varsling – utvidet planområde 

På grunnlag av uttalelser til oppstart av planarbeid ble det behov for å utvide planområdet. 

Denne utvidelsen ble sendt ut på begrenset varsling til berørte parter og offentlige myndigheter. 

Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg 12. 

 

Utvidelsen som ble varslet var et større areal enn det som nå er en del av planforslaget som 

foreslås å sendes ut på høring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart av planarbeid markert med grønt. Den svarte plangrensen er 

den utvidete plangrensen som ble sendt på begrenset varsling. Den røde plangrensen er den som brukes i dette 

planforslaget og foreslås å legges ut på høring. 

 

Forholdet til overordna planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med 

variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje på et fortetningsareal i 

et av de prioriterte lokalsamfunna i kommunen. Dette er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. Deler av det som er trafikkareal i planen ligger i LNF område. 

 



- 

  

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område. På grunn av dette ble forslaget sendt til politisk oppstart hvor det ble 

vedtatt oppstart i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 3.4.2017 Bh nr. 26/17 og i 

Formannskapet 25.4.2017 Bh nr. 16/17.  

 

Etter politisk oppstart, og på grunnlag av merknader som har kommet inn i forbindelse med at 

oppstart ble varslet, er planområdet utvidet. Trygg skolevei må ivaretas og derfor inkluderes en 

strekning som går lenger østover langs fv. 163, frem til Borgergata i planområdet. Dette for å 

legge til rette for sammenhengende trygg skolevei for området som ønskes utbygd. 

Arealformålet som utvidelsen ligger i er LNF område og er derfor ikke i tråd med 

kommuneplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 2: Bildet viser et utklipp fra kommuneplanens arealdel for å illustrere hvordan planområdet ligger i forhold til LNF-

område. Gult er boligformål og grønt er LNF-område. Planområdets avgrensning er markert med rødt.  

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense bilbruk 

og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager. 

I dette planforslaget legges det til rette for gående og syklende i form av gang- og sykkelvei fra 

Nedre Klekkenvei til Borgergata langs fylkesvei 163, som da knytter det foreslåtte 

utbyggingsområdet til eksisterende infrastruktur for myke trafikanter mot Haugsbygd sentrum. 

Det er også god tilgang til kollektivtrafikk fra en nyetablert bussholdeplass rett ved avkjørsel til 

Nedre Klekkenvei. 

 

Strekningen langs fylkesvei 163 er en del av hovedrute 10 i hovedsykkelveinettet fastsatt i 

kommunedelplan for gående og syklende.   

 

 



- 

Juridiske forhold  

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

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

legges fram for 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 dyrka areal på ca. 3 dekar og dyrkbart areal på ca. 

1,5 dekar.  

 

De ca. 3 dekar med dyrket mark er omdisponert gjennom kommuneplanen. De ca. 1,5 dekar 

med dyrkbar mark består av areal inntil vei og er nødvendig å omdisponere for å kunne anlegge 

tilfredsstillende infrastruktur for myke trafikanter og for en bedring av standard på bilvei i 

forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging.  

 

Det omdisponerte arealet vil ikke kunne tilbakeføres og brukes til ny jordbruksproduksjon så 

lenge arealet benyttes som gang- og sykkelvei. Viktigheten av omdisponeringen for å få planen 

realisert, for å få oppfylt rekkefølgekrav til plan 390 Klekkenhagen boligområde og til denne 

planen, og for å få tilrettelagt en god og trygg skolevei for barn og unge i området, gjør at 

rådmannen anbefaler omdisponering.  
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Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

sosiale tjenester. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Rådmannen mener planforslaget legger opp til en riktig bruk av arealene innenfor planområdet. 

Boligtypen i området er i hovedsak eneboliger på store tomter. Størrelse og volum på 

bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på eksisterende bebyggelse, og 

vil heller ikke påvirke den landlige karakteren i området i særlig grad. Selv om boligbyggene 

bygges som flermannsboliger har de en utforming og materialbruk som harmonerer godt med 

omkringliggende bebyggelse. 

 

At boligene bygges som flermannsboliger bidrar videre til å øke bredden og variasjonen i 

boligtilbudet i Haugsbygd, og gjøre området tilgjengelig for flere grupper i befolkningen. Dette 

er viktig for å sikre at unge etablerere har anledning til å bosette seg i et område som 

tradisjonelt har vært bebygd med store eneboliger. Med nyere tids prisutvikling er store 

eneboliger ofte forbeholdt de mest ressurssterke, og ikke nødvendigvis familier i 

etableringsfasen. Prosjekter med romslige flermannsboliger som i plan 428 Nedre 

Klekkenhagen kan bidra til å bøte på denne utviklingen og hindre en enspora utvikling av 

Haugsbygd-samfunnet.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart og endring av plangrense framgår av vedlegg 11 

og 12. Antallet innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området, og de viktigste 

merknadene er innarbeida i planforslaget som nå foreligger. De overordna samfunnsmessige 

hensyn har måttet gå foran private hensyn i stor grad, men visse justeringer er foretatt for å 

imøtekomme merknadene. Uttalelsene fra naboer har i stor grad dreid seg om motvilje mot at 

det bygges flermannsboliger i området.  

 

Infrastruktur 

Adkomst til området som foreslås utbygd skjer fra fylkesvei 163 Klekkenveien inn på Nedre 

Klekkenvei og videre inn på Heggestubben. De to firemannsboligene og den ene 

tomannsboligen vil ha adkomst fra Heggestubben, mens den ene tomannsboligen har adkomst 

fra Nedre Klekkenvei. Nedre Klekkenvei og Heggestubben er private veier. Begge veiene skal 

utbedres som asfalterte veier med bredde 4 meter (Nedre Klekkenvei får asfalt fram til 

innkjøring til SPA1) og med en samlet bredde inkludert skulder og grøft på 7-8 meter. Dette 

sikres i bestemmelsene.  

 

Trygg skolevei og sikkerhet for myke trafikanter blir ivaretatt i planforslaget med en gang- og 

sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Nedre Klekkenvei til Borgergata som skilles fra fylkesveien 

med grøft – de siste 50 meterne anlegges uten grøft men med fysisk skille (rekkverk) på 
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bakgrunn av merknad fra nabo som må avse noe grunn for å få plass til G/S-veg. Asfaltert 

bredde på 3 meter skal etterstrebes med mindre det er vanskelig teknisk gjennomførbart.  

 

Parkering skal etableres i tråd med kommunens parkeringsforskrift. Det skal også avsettes 

plass til 2 sykler per boenhet.  

 

Tilrettelegging for renovasjon består av oppgradering av vei, plassering av fellesarealer for 

avfall lett tilgjengelig langs vei, samt etablering av snuhammer i enden av Heggestubben. 

Snuhammaren er plassert innenfor planområdet i område SPA4 som er adkomst og 

manøvreringsareal for parkeringsplass til boligene på BKS2. Krav om dokumentasjon på at 

dette er en løsning som HRA godkjenner er sikret i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Nye boliger skal påkobles eksisterende kommunal vannledning som ligger i langs Nedre 

Klekkenvei i østre del av planområdet. Det må avklares kapasitet og plan for VA skal 

godkjennes av kommunen.  

 

Forslagstiller har vært i kontakt med Ringerikskraft og fått et forslag til kabelplanløsning for 

boligene. Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og 

blant annet vise løsninger og avtaler knyttet til strømforsyning  

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet er vist i planforslaget. Det er planlagt to lekeplasser. Den en er 

en lekeplass på ca. 500 m2 og den andre på ca. 50 m2. Dette er godt innenfor kravet på 

størrelse av lekeplass fastsatt i kommuneplan. Planen har bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av lekeplassene før det gis brukstillatelse for boligene.  

 

Naturmangfold 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses som oppfylt. 

 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase, Artsdatabankens kartbase, NVE atlas m. fl. foreligger 

det ingen natur- og miljøforhold som kan forringes i området. Landbrukskontoret, Ringerike 

kommune viser imidlertid i sin uttalelse til oppstart at det kan være forekomster av dragehode, 

da det finnes registeringer av dette i nærområdet. Tatt i betraktning at arealet som skal bygges 

ut opprinnelig er benyttet i landbrukssammenheng, som således har medført jevnlige «inngrep», 

så anser forslagsstiller det som lite sannsynlig at planten vokser her, da den ifølge beskrivelsen 

har hatt en tilbakegang nettopp på grunn av bl.a. oppdyrking.  

 

Det kan forekomme mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt 

undersøkt mht. naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å 

avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet. For å sikre eventuelle funn i 

anleggsperioden innlemmes det bestemmelser som skal sikre rett handlingsmønster. 

 

Kulturminner 

Ved varsel om oppstart varslet Buskerud fylkeskommune at det skulle gjøres 

kulturminneregistreringer i planområdet. Registreringene ble utført mellom 18. og 24. oktober 

2017, og avdekket et kokegropfelt og et dyrkingslag som er automatisk fredete kulturminner. 

Disse funnene er vist i vedlegg 9 og er gitt en sikringssone på fem meter jfr. kulturminneloven 

§ 6, og er avmerket som #1 og #2 i plankartet, vedlegg 1. Ettersom kulturminnene med 
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sikringssone innebærer at store deler av planområdet ikke kan bebygges, vil forslagsstiller søke 

dispensasjon fra kulturminneloven. I planbestemmelsene som legges fram til 1. 

gangsbehandling er det tatt forbehold om dette, og bestemmelsens nøyaktige ordlyd fastsettes 

etter at dispensasjonssøknad er behandlet, og før sluttbehandling. 

 

ROS-analyse 

Nedenfor er en sammenfatning av de mulige uønskede hendelsene som er beskrevet i ROS- 

analysen og hvordan disse håndteres i planforslaget. 

 

1. Ustabile grunnforhold 

En del av planområdets vestre del ligger under marin grense og grunnen består av 

forvitringsmateriale. GrunnTeknikk AS har gjort en vurdering av områdestabiliteten og 

forholdene er vurdert som tilfredsstillende. Vurderingen anbefaler likevel at grave- og 

fundamenteringsarbeid utføres i samråd med geoteknisk sakkyndig. Det er også aktuelt å 

utføre grunnundersøkelser som grunnlag for vurderinger. Planens bestemmelser ivaretar dette. 

 

2. Oversvømmelse - klimaendring og økt nedbør 

Terrenget heller mot vest og kan lede til at vann ledes ned mot naboeiendommer. Flere tette 

flater kan føre til problem med vannmengder både i feltet og på naboeiendommer. For å unngå 

slike konsekvenser må forslagstiller framlegge en plan for vann- og avløp og 

overvannshåndtering som skal godkjennes av kommunen. Dette er sikret i bestemmelsene.  

 

3. Kraftforsyning 

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsninger 

og avtaler knyttet til strømforsyning. 

 

4. Ulykkespunkt på transportnettet 

Langs fylkesvei 163 Klekkenveien er det registrert flere ulykkespunkter, spesielt ved kryss og 

avkjørsler. Planens bestemmelser sikrer fri sikt for å begrense ulykkesrisiko i kryss og 

avkjørsler. I bestemmelsene sikres det også at krysset fv. 163 Klekkenveien/Nedre Klekkenvei 

skal opparbeides iht. Statens vegvesenets vegnormaler.  

 

5. Trafikksikkerhet i anleggsperioden 

Da Nedre Klekkenvei benyttes som del av skolevei, vil anleggstrafikk i anleggsperioden kunne 

medføre økt risiko for ulykke med alvorlige konsekvenser som f.eks. tap av liv eller annen 

varig personskade. Miljøoppfølgingsplan skal leveres til og godkjennes av kommunen og skal 

bla. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak. Dette er sikret i bestemmelsene. 

 

6. Miljø/landbruk – støy, støv og lukt. 

Å bo nær landbruksområder kan til tider medføre støv, støy og lukt. Selger må overholde 

opplysningsplikten og sørge for å informere kjøpere om mulige ulemper med å bo nære 

landbruksarealer.  

 

En økning i trafikk inn til nytt boligområde kan også bidra til mer støy og støv for den 

eksisterende bebyggelsen som ligger nærmest adkomstveien. Det kan bli spesielt plagsomt i 

anleggsperioden. Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan som skal godkjennes av kommunen. 

Den skal bl. a. redegjøre for hvordan støv- og støyplager skal forebygges i anleggsperioden. 



- 

Det skal også utarbeides en støyrapport og eventuelle krav om tiltak for å oppfylle gjeldende 

støykrav skal innarbeides i planen før 2. gangsbehandling.    

 

Følgende temaer er ikke tilstrekkelig utredet: støy. Støyutredning skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. Det vil 

kunne tilbys boliger i variert størrelse og type som kan være attraktive for mange. Området 

som ønskes utbygd er avsatt til boligformål i kommuneplan og er sentrumsnært både i forhold 

til Hønefoss og til Haugsbygd sentrum. Planen vil også bidra til å sikre trygg skolevei fra 

boligområdet i Nedre Klekken.  

 

Rådmannen mener at en omdisponering av LNF areal ikke bør være et hinder for å kunne legge 

til rette for boligutbygging i området, da omdisponeringen foreslås som følge av utbedring av 

veikryss og adkomstvei, samt etablering av fortau/gang- og sykkelvei. Dette vil føre til en 

forbedring av infrastruktur for flere beboere i området og ha virkning også for plan 390 

Klekken boligområde mtp. rekkefølgebestemmelser som ennå ikke er oppfylt i den planen, og 

en etablering av trygg skolevei ses som en viktig faktor som kan veie opp for tap av noe LNF-

areal.   

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Plankart 

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Illustrasjoner 

5. ROS-analyse 

6. Sol- og skyggeanalyse 

7. Veiprofiler 

8. Geoteknisk rapport 

9. Arkeologiske rapport 

10. Trafikkanalyse 

11. Vurdering av uttalelser til oppstart, med rådmannens kommentar 

12. Vurdering av uttalelser til endring av plangrense, med rådmannens kommentar 

13. Referat fra oppstartsmøte 

14. Uttalelser til varsel om oppstart 

15. Uttalelser til varsel om endring av plangrense 
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 Ringerike kommune, 25.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

Enhtesleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

§ 1.1 Før igangsettingstillatelse
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.

2. Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkom råder, vann - og avløpsledninger og
annen teknisk infrastruktur skal teknisk plan for disse godkjennes av kommunen. Se § 5
for innhold. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og
terrenginngrep tilsås/tilplantes.

3. Før det g is igangsettingstillatelse for områdene BFS1 - 2 og BKS 1 - 2 skal det
dokumenteres at brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

4. Før det gis igangsettingstillatelse for boliger skal k rysset o_SKV1(fv.)/ SKV2 være
opparbeidet iht. statens vegv esens vegnormaler.

5. Før det gis igangsettingstillatelse til g ang - o g sykkelveg langs fylkesvei 163 skal det
foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått
gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.

6. Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger skal gjennom fø ringsavtale med
Statens vegvesen for bygging av gang - o g sykkelvei langs fylkesvei 163 være inngått.

7. Før det gis igangsettingstillatelse ska l miljøoppfølgingsplan leveres til , og godkjennes av ,
kommunen. Denne skal bla. redegjøre for følgende:

- aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak.

- forebygging av støy og støvplager i anleggsperioden

- hånd tering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i anleg gsperioden

Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om
byggeforløp og avklare eventuelle klager.

8. Før det gis igangsettingstillatelse, og i forbindelse med søknad om tiltak, skal det
redegjøres for hvordan overskuddsmasser håndteres og hvor de eventuelt blir levert.

9. Før det gis igangsettingstillatelse, og sammen med søknad om tillatelse til tiltak, skal det
sendes inn en utomhusplan. Planen skal vise fø lgende:

- Dokumentasjon på at krav til minste uteoppholdsareal, lekeareal og parkering er
oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt

- Bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, samt en estetisk redegjørelse for
bebyggelsen som beskriver materialbruk og fargevalg. Høyde skal være målsatt ved
inngangspartier

- Adkomst, sykkel - og biloppstillingsplass(er) og garasje/carport med angivelse av
høyde og adkomst til bolig

- Gangforbindelse mellom feltene og fram til felles lekeplass BLK1 - 2
- Nye terrenghøyder som vi ser arrondering av tomta og forholdet til nabotomter, gjerder,

forstøtningsmurer og eventuell støyskjerming
- Profiler og snitt som viser eksisterende terreng og nytt terreng
- Renovasjonspunkt og snuplass for renovatør
- Leke - og uteoppholdsarealer med plassering av lekeapparater og sittebenker
- Plan for nyplanting og bevaring av eksisterende vegetasjon, hvor spesielt randsonene

er i fokus av hensyn til reduksjon av støv fra vei, landbruk og anleggsarbeid
- Eventuell plassering av nettstasjon
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- Overvannshåndtering

§ 1.2 Før brukstillatelse
1. Før det gis brukstillatelse for boliger skal g ang - og sykkelveg adskilt fra fv. 163 med

minimum 1,5 meter på strekningen Nedre Klek kenvei – Borgergata (o_GSV1 - 2) være
opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler. P å de deler av strekningen der skillet
mellom fylkesvei og gang - og sykkelvei er mindre enn 1,5 meter skal det være et fysisk
skille i form av rekkverk . Før tiltaket med gang - og sykkelveg kan igangsettes skal det
foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått
gjennomføringsavtale med Statens ve gvesen.

2. SPA1 - 4 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse innenfor tilhørende delfelt.

3. Før brukstillatelse kan gis skal veistandard som beskrevet i § 2.1 være utbedret.

4. Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form veistandard og snuhammer fo r
renovasjonsbiler være etablert i henhold til dokumentert godkjent løsning fra renovatør
( HRA ) .

§ 1.3 Før ferdigattest
Før det gis ferdigattest for første bolig skal lekearealene BLK1 - 2 ferdigstilles i henhold til
planen og lekearealet benevnt BLK2 i tilstøtend e reguleringsplan, skal sikres med gjerde eller
tilsvarende mot vei SKV2, for å hindre barn i å løpe ut i vegen.
Dersom det blir søkt om ferdigattest i vinterhalvåret, tillates lekeareal og sikring ferdigstilt
senest innen uke 28 påfølgende sommer.

Formå lsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 2.1 Utforming av bygninger og anlegg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming og tilpasses
omgivelsene. By gninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk
utf orming innenfor hvert delfelt.

§ 2.2 Universell utforming
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal uteoppholdsarealer sikres god tilgjengelighet
for alle ved vektlegging av prinsippene om universell utforming, jf. pbl § 12 - 7 nr.4. For
bebyggelsen legges gjeldende teknisk forskrift til grunn for eventuelt krav om tilgjengelig bolig.

§ 2.3 Støy
Grenseverdiene i tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslinje T - 1442/2016 gjøre s
gjeldende for planen. Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene
i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy.

§ 2.4 Gjerde og hekk
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner, støttemurer e.l . i eiendomsgrensene. Materialvalg
og fargebruk på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1m.
Ved avkjørsler skal tilfredsstillende frisikt sikres.

§ 2.5 Kulturminner
Bestemmelse til bestemmelsesområde #1 og #2 fastsettes av Riksantikvaren og føres inn etter
at søk nad om dispensasjon fra kulturminneloven er behandlet. Kulturminnene det søkes om
dispensasjon for omfatter kulturminnene med ID236336 og ID236333.
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Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme andre automatisk fredete kulturminner
enn de som er nevnt o ver, gjelder varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

§ 2.6 Overvann
Overvann og drensvann skal i infiltreres eller fordrøyes lokalt for å sikre vannbalansen i
området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.

§ 2.7 Energi
Nettilknytning og eventuell om legging av høyspent - /lavspenningskabler skal skje i samarbeid
med netteier. Det er tillatt å oppføre mindre bygninger for leveranse av strøm til
boligområdene , som transformatorkiosker .

§ 2.8 Tekniske anlegg
Tekniske anlegg tillates utover byggegre nser men innen for maksimalhøyde

§ 2.9 Grunnforhold
Grave - og fundamenteringsforhold skal utfør es i samråd med geoteknisk sakkyndig.

§ 2.10 Massehåndtering
Det skal ved utbygging sørges for at eventuell matjord utnyttes på beste måte.

§ 2.11 Rød - og svartelistede arter
Hvis det innen plano mrådet ved igangsetting av tiltak, oppdages arter som står på rød - eller
svart liste skal miljøvernledelsen hos fylkesmannen og i kommunen varsles omgående og
arbeid som kan berøre artene stanses inntil videre arbeid er klarert. Nyplanting av giftige
plant er og pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås.

§ 2.12 Forurensningsloven
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet
varsles, jfr. Forurensningsloven § 7.

§ 3 Bebyggelse og anlegg

§ 3.1 Boligbeby ggelse, BFS1 - 2 og BKS1 - 2

§ 3.1.1 Bebyggelse og anlegg – Frittliggende småhusbebyggelse BF S1 - 2
Feltene BF S 1 - 2 skal utvikles med frittliggende småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i
form av eneboliger eller to - mannsboliger.

Innenfor BF S 1 tillates det oppført inntil 2 boenheter .
Innenfor BF S2 tillates det oppført inntil 2 boenheter.

Parkering skal skje på felles parkeringsareal tilknyttet feltet og i henhold til kommunens
gjeldende parkeringsforskrift.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankartet. Der byggegrensen
ikke vises i plankartet samsvarer byggegrensen med formålsgrensen.

§ 3.1.2 Bebyggelse og anlegg – Konsentrert småhusbebyggelse BKS1 - 2
Feltene BKS1 - 2 skal utvikles med konsentrert småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i
form av to - ma nnsboliger eller firemannsboliger.

Innenfor BKS1 tillates det oppført inntil 4 boenheter.
Innenfor BKS2 tillates det oppført inntil 4 boenheter.

Parkering skal skje på felles parkeringsareal tilknyttet feltet og i henhold til kommunens
gjeldende parkering sforskrift.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor angi tte byggegrenser i plankartet.
Der byggegrensen ikke vises i plankartet samsvarer byggegrensen med formålsgrensen.
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§ 3.1.3 Utnyttingsgrad
Maksimal utnyttelse i prosent bebygd areal (% BYA) beregnes ut fra hvert delfelt for bolig
med tilhørende parkeringsplass.

Maks tillatt prosent bebygd areal:

% BYA samlet for BFS1+SPA1 = % BYA=40
% BYA samlet for BFS2+SPA2 = % BYA=40
% BYA samlet for BKS1+SPA3 = % BYA=45
% BYA samlet for BKS2+SPA4 = % BYA=50

§ 3.1.4 Bygningshøyde og t akform
Innenfor feltene BKS1 - 4 tillates det oppført bebyggel se i inntil 2 etasjer inkl. eventuell
sokkel. Tillatt takform er pulttak, saltak eller valmtak med takvinkel mellom 5 - 35 grader.

Tillatte høyder:

For BFS1 er maks ti llatte byggehøyde kote + 209,0 .
For BFS2 er maks ti llatte byggehøyde kote + 208,0.
For BKS1 er maks ti llatte byggehøyde kote + 201,0.
For BKS2 er maks ti llatte byggehøyde kote + 199,0.

Maks mønehøyde: 9m over gjennomsnittlig planert ter reng.
Maks gesimshøyde: 7m over g jennomsnittlig planert terreng.
Ark med bredde under 1/3 av hovedtaket regnes ikke med ved fastsetting av
gesimshøyde.
For underordnede bygninger er maks gesimshøyde 3,5m og maks mønehøyde 5,5m.

Ved ensidig pulttak skal høyeste gesims betraktes som mønehøyde.

§ 3.1.5 Terrengtilpasning
Bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng der dette er mulig. Det skal legges vekt på
prinsippet om universell utforming for adkomst til boliger og utearealer i størst mulig grad.

Fyllinger/skjæringer inntil 1,5 m eter tillates der de t er hensiktsmessig. Ved oppføri ng av
støttemur høyere enn 1,2 meter skal det legges opp til en trappet løsning.

§ 3.1.6 Universell utforming
Nye boliger skal ha alle hovedfunksjoner (inngang, bad, toalett, k jøkken, oppholdsrom og
soverom/ - mulighet) på inngangspla net. Disse skal være tilgjengelig med rullestol ved
normal møblering. Boliger med inngang fra bakkeplanet og boliger med krav om heis, skal
ha trinnfri atkomst til inngangsplanet og til terrasse/privat uteplass. Disse kravene gje lder
også ved hovedombyggin ger/ restaurering dersom det ikke medfører uforholdsmessige
kostnader.

§ 3.2 Renovasjon, BRE1 - 2
Renovasjon skal løses på felles oppstillingsplass og i tilknytning til SKV2 eller SKV3. Det
tillates oppføring av takoverbygg over søppelbeholdere.

- BRE1 skal være f elles renovasjonsareal for delfelt BFS1 - 2
- BRE2 skal være felles renovasjonsareal for delfelt BKS1 - 2

§ 3.3 Lekeplass, BLK1 - 2
BLK1 er felles leke - og oppholdsareal for alle beboere innenfor planområdet.
Arealet skal som et minimum inneholde sandkasse, huskestati v og en fastmontert sittebenk.
Lekearealet skal tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming for å sikre
tilgjengelighet for alle. Lekearealet skal sikres med støttemur/gjerde mot tilgrensende
adkomstvei i sør.
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BLK2 er felles sandlekeplass for alle beboere innenfor planområdet og skal inneholde minst en
sandlekeplass og en fastmontert sittebenk.

Det tillates anlagt fordrøyningsmagasin i grunnen.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for samferdselsanlegg o g teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal
godkjennes av kommunen. Den skal vise:

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.

- Løsning for vann og avløp

- Løsning for veiareal, fortau og snuhammer

- Løsninger for strømforsyning

- Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.

- Belysningsplan

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

Innenfor frisiktlinjene vist i plankartet, skal det være fri sikt i en høyde av min. 0,5 meter over
tilstøtende vegers planum. Enkeltstående trær og stolper kan stå innenfor så lenge de ikke er til
fare for trafikken.

- Frisikt mot offentlig kjøreveg SKV1 skal være 6x84m

- Frisikt mot adkomstvei SKV2 skal være 4x20m.

- Frisikt mot gang - og sykkelvei GSV1 - 2 skal være 3x35m

§ 4.1 Veg, SKV1 - 10
- Veg SKV1 er offentlig og del av eksisterende fylkesvei 163.

- Veg SKV2 er atkomstveg for alle beboere innenfor plano mrådet samt følgende eiendommer:
102/129, 102/138, 102/210, 102/132 og 102/95, 102/135, 102/1 46, 102/133, 102/157,
102/216, 10/47, 102/168, 102/166, 102/165, 102/173, 102/233 og 102/2

- Veg SKV3 er adkomstveg for alle beboere innenfor plano mrådet samt følgende
eiendommer: 102/95, 102/135, 102/146, 102/133, 102/157 og 102/216.

- SKV4 - 10 er private avkj ørsler til tilstøtende eiendommer.

For S KV2 skal total veibredde være 8 meter inkl. grusskulder og grøfteareal. Veien skal ha
asfaltert bredde på 4 m eter . Kravet gjelder fra og med SKV1 og frem til og med innkjøring til
SPA1.

For S KV3 skal total veibr edde være 7 meter inkl. grusskulder og grøfteareal. Veien skal ha
asfaltert bredde på 4 m eter .

§ 4.2 Gang - og sykkelveg, GSV1 - 2
Det skal etableres en offentlig gang - og sykkelvei langs fv . 163 som vist på plankart.
Gangvegen reguleres med bredde 3.5 meter.

§ 4.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg, VAT1 - 17
Arealene VAT1 - 15 omfatter vegens vedlikeholdssoner som bl.a. skråninger, grøfter,
snøopplag og tekniske installasjoner. Arealene skal opparbeides pent og tilsås der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.

- VAT1 - 4 er offentlige sidearealer til SKV1 (fv. 163) og GSV1 - 2.
- VAT3 - 17 er sidearealer til kjøreveg SKV2 - 3.
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§ 4.4 Parkering
Arealene SPA1 - 4 er felles parkeringsplasser og skal omfatte garasjer/carporter, utvendig
parkering og manøvreringsareal. Hver boenhet skal ha minst én parkeringsplass i garasje eller
carport.

- SPA1 er felles for beboere på delfelt BFS1.
- SPA2 er felles for beboere på delfelt BFS2.
- SPA3 er felles for beboere på delfelt BKS1.
- SPA4 er fell es for beboere på delfelt BKS2.

Adkomsten/manøvreringsarealet til parkeringsplass SPA4, skal også benyttes som snuplass
for renovatør.

Garasjer/boder skal plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankartet.
Der byggegrensen ikke vises i plankartet sa msvarer byggegrensen med formålsgrensen.

§ 5 Grønnstruktur

§ 5.1 Grønnstruktur, G1 - 3
Arealene G1 - 3 er avsatt til felles grønnstruktur og skal benyttes som tursti/gangforbindelse til
felles lekearealer. Arealet tillates beplantet og eventuelt opparbeidet med fast dek ke.

§ 6 Andre bestemmelsesområder
Innenfor bestemmelsesområde #1 og #2 fastsettes bestemmelsene av Riksantikvaren og føres
inn etter at søknad om dispensasjon fra kulturminneloven er behandlet. Kulturminnene det søkes
om dispensasjon for omfatter kulturminnene med ID236336 og ID236333.
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1. Sammendrag
Planforslaget legger til rette for oppføring av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse
med tilhørende uteområder. Totalt 12 boenheter. Illustrasjonsplanen skisserer mulig løsning
hvor boligene søkes vendt mot vest hvor utsikten og solforholdene er best. Hovedlekeplassen
er lokalisert mot søndre del av planen da det er her man kan oppnå best kvalitet på arealet med
tanke på solforhold, utforming og variert lek. Dette arealet danner også en fin overgang til det
inntilliggende jordet. I tillegg er det avsatt en sandlekeplass nær BFS1-2 samt en
grønnstruktur som kan benyttes som intern gangforbindelse mellom feltene. Det er tatt
utgangspunkt i eksisterende vegarealer til adkomsten, men utbedringer av vegene og
kryssløsning mot fylkesveien er nødvendig ved tilføring av 12 nye boenheter. Det er også
foretatt en begrenset varsling om utvidelse av planområdet langs fylkesveien i ettertid for å
kunne innlemme gang-/sykkelforbindelse frem til Borgergata. Det er forsøkt å ta hensyn til de
omkringliggende interesser på best mulig måte.

2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert og frittliggende
småhusbebyggelse, hvor det planlegges oppføring av to firemannsboliger og to
tomannsboliger på tomt 102/101 og 102/55.

De aktuelle boligtypene varierer noe i størrelse. Størrelsen er ikke endelig fastsatt, da byggets
BRA må tilpasses i forhold til krav om antall parkeringsplasser. Det er avsatt
parkeringsarealer som dekker minst 1 biloppstillingsplass pr boenhet for firemannsboligene og
2 biloppstillingsplasser for to-mannsboligene. I tillegg er det satt av noe ekstra plass for å
dekke eventuelle ekstra parkeringsbehov.

Illustrasjon av mulig hustype - tomannsbolig

Illustrasjon av mulig hustype - firemannsbolig
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2.2 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold

Planforslaget fremmes av BoligPartner AS på vegne av Sandvold boliger AS.

Eiendommer berørt av planområdet:
1. Gnr/bnr: 102/101 og del av 102/55 - Utbyggingsområdet
2. Del av Gnr/bnr: 102/2, 102/47, 102/55 og 2163/1 – Arealer til vei og gang-/sykkelveg

2.3 Tidligere vedtak i saken

Arealet er ikke regulert og overlapper heller ingen gjeldende planer.
Planen har blitt behandlet som oppstartsak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning,
Sak: 26/17. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

2.4 Utbyggingsavtaler

Det er ikke varslet eller inngått noen utbyggingsavtaler, men på grunn av utvidelsen av
plangrensen i ettertid som følge av krav til innlemmelse av gang- og sykkelvei langs
fylkesveien, så vil det være behov for å avklare kostnadsfordelingen med de aktuelle partene i
saken. Utbyggingsavtale må således avtales nærmere i etterkant.

2.5 Krav om konsekvensutredning (Pbl §§ 4-1 og 4-2)

J.fr. forskrift om konsekvensutredning, §4, skal forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket
omfattes av §6, §7 eller §8. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn under forskriftens §
6 – jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke
inn under forskriftens § 7 eller § 8. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er
omfattet av forskriften.

2.6 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner

Ortofoto hvor planområdet vises med gule linjer. Kilde: Norge i bilder.
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Adkomstveg, Nedre Klekkenveg

Adkomstveg, Heggestubben

Planområdet sett fra østre ende og vestover

Veg langs søndre plangrense
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3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Ringerike kommune 01.12.16. Plangrensen berører noe
LNF-areal i øst pga adkomstvei, og med bakgrunn i dette har prosjektet blitt behandlet som
oppstartsak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Sak: 26/17. Rådmannens forslag til
vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets innstilling til formannskapet.

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort av Ringerike kommune i Ringblad 20.05.17
og i brevform datert 15.05.17.
Frist for merknader ble satt til 19.06.17. Begrenset varsel om utvidelse av plangrense ble
varslet i brevform til berørte parter 21.06.2018. Frist for merknader ble satt til 01.08.2018.
Innkomne merknader er referert og kommentert i egne vedlegg.

Medvirkning i forhold til planprosessen skjer gjennom vanlige rutiner ved oppstartsvarsel og
offentlig høring, hvor alle har mulighet til å komme med innspill til det som fremlegges.

4. Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Kommuneplanens arealdel gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den
omfatter alt areal i kommunen,
både land- og vannareal.
Arealdelen består av plankart,
bestemmelser og retningslinjer.
Plankartet viser den arealbruk
som planen fastlegger.
Bestemmelsene utfyller og
utdyper arealbruken. I vedtatt
plan er plankart og
bestemmelser juridisk bindende
slik at arealbruk og tiltak som
er i strid med planen ikke er
tillatt. Retningslinjene gir
veiledning om planens
intensjoner og holdepunkter for
hvordan den skal praktiseres.

Kommuneplanens arealdel Ringerike 2007-2019, ble vedtatt 30.08.2007 og viser at
planområdet er avsatt til boligformål samt noe LNF-areal langs vei. LNF-arealet har vært
benyttet til bl.a. gartnerdrift av Klekken Gartneri og Hagesenter.

Kommunedelplanen for gående og syklende:
Kommunedelplan for gående - og syklende vedtatt 29.06.1995, viser forslag til fysisk
tilrettelegging for myke trafikanter i Hønefoss.
Planområdet tilhører ruten benevnt 10.5, som strekker seg fra Fløytningen til Hvalsveien.

Utsnitt over viser plangrensen med utsnitt av
kommuneplanens arealdel.
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Strekningen forbi avkjøringen til planområdet er ikke opparbeidet for gående og syklende, og
kommunedelplanen antyder at det er stor trafikkbelastning her. Forslag til tiltak på den
aktuelle strekningen er gang- og sykkelveg. Rekkefølgebestemmelsene til gjeldende plan for
«390 – Klekkenhagen boligområde» skal sikre opparbeidelse av gangveg på strekningen
Nedre Klekkenvei – Borgergata.

4.2 Gjeldende og tilgrensende planer

Planen grenser delvis til «390 - Klekkenhagen boligområde» (ved lekearealet BLK2).

Utsnittet over viser plangrensen og tilstøtende plan (Kilde: Kommunens kartløsning på nett).

Utsnitt over er hentet fra Del 2 i kommunedelplanen for gående og syklende som tar for seg de ulike
strekningenes nåværende situasjon og forslag til tiltak.
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4.3 Temaplaner m.m.

Energi- og klimaplan for Ringerike har fokus på følgende hovedmål.

A Det skal stimuleres til økt bruk av fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og
energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal fases ut.

B Ringerike kommune skal bidra og legge til rette for at klimautslipp fra transport skal
reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra kjøretøyer.

C Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. Dette
innebærer blant annet satsning på både effektiv energibruk og nye fornybare energikilder.

D Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å gjøre
Ringerike mer energi og klimavennlig.

Konsesjonsgrense for fjernvarme er regulert av kommuneplanens konsesjonsområde, hvor
planområdet ligger utenfor.

Kommunens folkehelsemelding tar opp at flere bør sykle og gå, samt at det er fokus på
universell utforming. Samfunnet skal utvikles slik at det blir enkelt å være fysisk aktiv i
hverdagen. Utvikling av Hønefoss som sykkelby og universelt utformet lokalsamfunn skal
prioriteres. Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er
viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre
utdannelse.

Grønn Plakat:
Hovedmål: Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre oppdeling og

splittelse av områdene.
Delmål: 1. Bevare sammenhengende grønnstrukturer som knytter Hønefoss til større

frilufts- og naturområder.
2. Bevare og knytte sammen grønne korridorer som binder grøntområdene og
“bydelene” i Hønefoss sammen.
3. Sikre tilstrekkelig med gode grøntområder for den befolkning som bor i byen
i dag, og for de nye innbyggerne som det er ønskelig at bosetter seg i byen.
4. Reparere mangler og utvide strukturen.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer

4.4.1 Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (RPR)

§2.1 Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø
Viktige nasjonale mål er å:
-Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i
samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov.

-Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan
gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell
bakgrunn.
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4.4.2 Meld. St. 33 (2016 – 2017) Melding til Stortinget - Nasjonal transportplan 2018 –
2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide
i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er:

«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet.»

Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir
rammen for innsatsen i transportplanen.

Regjeringen har lagt vekt på en balansert måloppnåelse. Dette innebærer å gjøre prioriteringer
slik at ressursbruken bidrar i retning av de tre hovedmålene:
-Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
-Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
-Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser.

Barn og unges transportplan – utdrag fra kap. 7 i NTP:
Spesifikke behov i barnas transporthverdag omfatter i hovedsak trygg skoleveg og sikre
soner, sikker transport, sikre holdeplasser, forebygging og systematisk trafikkopplæring.
Disse forholdene omfatter ikke kun transportsikkerhet; tiltakene påvirker og påvirkes av
planlegging, arealbruk og universell utforming i byer og tettsteder. På dette viset er barn og
unges transportbehov integrert i transportplanen og ivaretas innenfor det langsiktige og
overordnede målet om et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til
omstilling til lavutslippssamfunnet.

Regjeringen vil:
– Legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal
velge å gå eller sykle til skolen
– Styrke trafikksikkerheten for barn og unge
– Legge vekt på barn og unges behov i planleggingen
og utviklingen av transportsystemet
– At det skal legges vekt på hensynet til barn og
unge i lokal og regional planlegging
– Følge opp transportetatene og Avinor når det
gjelder hensynet til barn og unge i utviklingen
av transportinfrastrukturen
– Styrke kompetansen om trafikksikkerhet i
barnehage og skole

4.4.3 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved
kongelig resolusjon 12. juni 2015.
For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og
bygningsloven § 6-1.
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Forventningene er delt inn i tre hoveddeler med tilhørende forventninger:

Første del omhandler gode og effektive planprosesser. Utdraget under viser noen av
forventningene som er omtalt i første del.
-Kommunene tar i bruk mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven for prioriteringer og forenklinger.
Kommunene oppdaterer overordnede planer, unngår flere plannivåer enn nødvendig, sørger for hensiktsmessig
detaljering og tar i bruk mulighetene for parallell plan- og byggesaksbehandling.
-Kommunene sikrer effektiv behandling av private planforslag, og bidrar til god plankvalitet ved å gi tidlige,
tydelige og relevante krav til utredninger og dokumentasjon.
-Fylkeskommunene og kommunene sikrer enkel tilgang til digitale plandata gjennom bruk av digitalt
planregister, og tar i bruk verktøy for digital plandialog og plan- og byggesaksbehandling.

Andre del omhandler planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt.
Utdraget under viser noen av forventningene som er omtalt i andre del.
- Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og
arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser
for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og
sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer.
-Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv,
kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap tas
aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til.
-Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye og grønne
næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttelse av
bioenergi.

Tredje del omhandler planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
spesielt. Utdraget under viser noen av forventningene som er omtalt i tredje del.
- Den regionale og kommunale planleggingen legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert
ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
-Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i
dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet. Potensialet for fortetting og
transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.
-Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning.
-Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved
å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon
og nærfriluftsliv.
-Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i planlegging av
omgivelser og bebyggelse.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Dagens situasjon i planområdet

Planområdet har et areal på ca 9,1 daa og ligger langs Klekkenveien/Fv 163. Tomtene som
skal bygges ut med boliger ligger langs Nedre Klekken vei / Heggestubben og i enden av et
landbruksareal som en liten avstikker. Primært er arealet benyttet til landbruksformål men er
avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen. Nærmeste nabobebyggelse i nord, består av
frittliggende eneboligbebyggelse. Denne bebyggelsen grenser igjen til et nyere felt som er
under utbygging, «Klekkenhagen boligområde».

5.2 Landskap

Topografi
Områdets topografi fremstår som forholdsvis flatt, men har en svak helling mot vest, samt noe
stigning langs plangrensen mot veien i sør hvor naboeiendommen 102/168 har en høyde opp
mot ca 209moh.
Utbyggingsområdet starter på ca 204moh i sør-østre hjørne, og heller gradvis til ca 197moh i
vest. Adkomstveien Nedre Klekken vei, ligger langsmed kotene på høyden 203-204moh, med
en liten stigning til 205moh ved krysset mot fylkesveien.

Solforhold
Det er forholdsvis gode solforhold i området. Trærne som står langs søndre grense kan
imidlertid, ifølge ortofoto, kaste skygge forholdsvis langt inn på planområdet, men dette vil
variere både i forhold til årstid og tid på døgnet. Tid og dato for ortofoto er ikke kjent, men
vedlagte sol- og skyggeanalyse viser den planlagte situasjonen ved ulike årstider og tider på
døgnet.

Lokalklima
I følge Norsk Klimaservicesenters klimaprofil for Buskerud så kan det sommerstid bli over
30 °C både ved kysten og i indre dalstrøk. Således er den høyeste temperaturen i Norge på
35,6 °C målt på Nesbyen 20. juni 1970. Årsnedbøren er lavere enn 700 mm både på Ringerike
og i enkelte indre dalstrøk, mens den i fjellstrøkene i nordvest er på over 1500 mm. Det
forventes ikke at det storstilte temperatur og nedbørsmønsteret vil endre seg vesentlig.
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Det beregnes at årstemperaturen i Buskerud fra 1971-2000 til 2071-2100 vil øke med ca. 4 °C;
med størst økning om vinteren og minst om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med
ca. 15 %. Dager med mye nedbør kommer litt hyppigere, og med økt nedbørintensitet. For
vind viser beregningene små endringer, men usikkerheten er stor.

5.3 Kulturminner og kulturmiljø

Offentlig tilgjengelige kartbaser på miljødirektoratet sin nettside (miljodirektoratet.no –
naturbase) viste ved oppstarten av planarbeidet at det ikke forelå noen registreringer innenfor
planområdet.

Buskerud fylkeskommune
ønsket i sin merknad til
oppstartsvarslingen at det
skulle gjennomføres en
arkeologisk registrering av
området, da de anså
potensialet for å finne
automatisk fredete
kulturminner i dyrka mark
som høyt. De informerte
om at det er registrert flere
gravminner på Klekken og
at det er registrert bosetningsspor i form av
kokegroper lenger nord.

Med bakgrunn i dette, ble det foretatt en
arkeologisk registrering hvor det ble gjort funn
av ti automatisk freda kulturminner. Et
dyrkingslag ID 236336, og ni kokegroper ID
23633-1-9. Automatisk freda kulturminner har
en sikringssone på 5 meter. Utsnittet til høyre er
mottatt fra fylkeskommunen og
viser lokasjonen.

Arealet som omfattes av
kulturminnene er avmerket i
plankartet som
bestemmelsesområde #1 og #2.
Avgrensingen er hentet fra
Askeladden. Det er ønske om å
søke dispensasjon fra
kulturminneloven §3, da kulturminnene legger beslag på det meste av byggbart areal.
Fylkeskommunen har antydet at de stiller seg positive til en slik dispensasjon i dette tilfellet
og at de i høringsperioden sender søknad til Riksantikvaren som gjør sitt vedtak i
dispensasjonsspørsmålet. Vedtaket vil gjelde bestemmelser som skal knyttes til
bestemmelsesområdene.
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5.4 Naturverdier/Biologisk mangfold

I følge miljødirektoratets naturbasekart er det ingen naturverdier av betydning innenfor
planområdet. Selve tomten hvor det skal oppføres boliger er registrert med fulldyrket mark og
uproduktiv skog.
Landbrukskontoret mener imidlertid i sin merknad til oppstartsvarselet at naturverdier må
anses som viktig tema å utrede. De mener det er en del viktige naturtyper og artsobservasjoner
i området, og at potensialet for naturverdier er over gjennomsnittet. I denne sammenheng
nevnes det dragehode. Selv om det ikke er registrert forekomster i umiddelbar nærhet til
planområdet, er det likevel viktig å være klar over at arten finnes i Haug og Haugsbygd, og at
den er beskyttet gjennom forskrift.

5.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Planområdet kan ikke defineres som et rekreasjonsområde, da arealet opprinnelig har blitt
benyttet til landbruksformål.

5.6 Landbruk

Tomten som skal bygges ut, ligger som en liten avstikker inn mellom eksisterende
boligbebyggelse i enden av et større sammenhengende landbruksområde. Arealet er primært
registrert med dyrkbar mark samt noe uproduktiv skog i randsonen.

5.7 Trafikkforhold

Trafikkforholdene inn mot planområdet vurderes som gode. Fylkesveien er forholdsvis
trafikkert, mens selve adkomstveien Nedre Klekken vei, i dag betjener et sted fra 11 til 20
eiendommer, alt etter hvilken adkomst boligene som ligger langs avstikkeren som leder frem
til Borgergata bruker.

Fartsgrensene og eventuell ÅDT er:
Fylkesvei 163: 60 km/t vest for avkjøring og 40 km/t øst for avkjøring - ÅDT 4800 (Kilde:
vegvesenets strekningsdata)
Nedre Klekken vei og Heggestubben: 40 km/t

Terrengarrondering:
Det er ikke behov for store terrenginngrep, men noe bearbeiding vil være nødvendig.
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5.8 Barns interesser

I følge kommunens web-side har kommunen ulike fritidstilbud for barn og unge, både i
sentrum og nærområdene. Den største aktiviteten er i regi av frivillige organisasjoner innen
kultur- og idrettsaktiviteter.

Funkisidrett: «Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen" er et
samarbeid mellom kommunene, idrettsrådene, og idrettsklubber i Ringerike, Jevnaker, og
Hole. Målet er å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom
klubber i Ringeriksregionen. Målgruppen er primært personer i alderen 7 - 18 år.

5.9 Sosial infrastruktur
Skole:
Barn fra Nedre Klekkenhagen vil tilhøre Vang skolekrets.
Ifølge «SKOLEBRUKSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2011 – 2019» er kapasiteten
for Vang skole på ca 340 elever. På kommunens nettside informeres det om at skolen har ca
300 elever og det vil således være noe ledig kapasitet til å ta imot flere barn.

Barnehage:
I følge handlingsprogrammet 2017-2020 for Ringerike kommune så er barnehagekapasiteten
forholdsvis god og 91% av barna i Hønefoss har barnehageplass. Ringerike kommune har pr i
dag et tilbud til alle med lovmessig rett til plass, og har i tillegg gitt tilbud til flere barn som
fyller ett år i løpet av året. Målet er å tilby barnehageplass på 1-årsdagen.
Det imidlertid bestemt at barnehagekapasiteten som helhet skal økes.

Utsnittet over viser noen av skolene og barnehagene som kan være aktuelle for barn og unge
på Klekkenhagen. ( Kilde: kommunens kartside på nett). Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole blir således et naturlig skolevalg.

Øvrige:
I Haugsbygd og/eller Hønefoss er det tilgang til det meste av fasiliteter som lege, alders- og
sykehjem, kirke/gravlund, post m.m.
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Avstanden fra planområdet til Hønefoss er på ca 3-5km og Haugsbygd 1-3km og det er mulig
å ta buss.

5.10 Universell tilgjengelighet

Planen underkastes PBL §20-1 for søknadspliktige tiltak. Gjeldende teknisk forskrift danner
grunnlaget for alle søknadspliktige tiltak innen planområdet. I dette gjelder da regler for
tilgjengelig- og brukbar bolig.

5.11 Teknisk infrastruktur

5.11.1 Vann og avløp.
Kommunens ledningskart viser følgende eksisterende VA-ledninger i området:

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

5.11.2 Trafo/Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m.
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg. Det anses heller ikke
som økonomisk forsvarlig å knytte planområdet til fjernvarmeanlegget. Boligene vil ha
tilgang til elektrisk oppvarming. I tillegg vil alle boenheter ha tilgang på skorstein, noe som
gir mulighet for bruk av bioenergi.

Nettstasjon vurderes sammen med kraftleverandør ved byggesøknad.

5.12 Grunnforhold

Planområdet består primært av dyrket mark og veiarealer. Etter en gjennomgang av offentlig
tilgjengelig informasjon i NGU sin kartbase – Arealinformasjon, er det lite som tyder på at
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grunnforholdene medfører noen nevneverdig fare i forbindelse med utbygging av området. De
viktigste registreringene er omtalt nedenfor.

Marin grense: Planområdet ligger ifølge NGU sin kartside, Arealinformasjon, delvis innenfor
og delvis utenfor marin grense. Vestre del ligger under marin grense.

Løsmasser: Grunnen består ifølge NGU av forvitringsmateriale. (Løsmasser dannet på stedet
ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Tykkelsen er mer enn 0,5 m.)

Radon: I følge NGU ligger planområdet innenfor en sone som er definert som «usikker». Den
usikre sonen ligger mellom arealer som er vurdert med «særlig høy aktsomhetsgrad» mot
Hønefoss sentrum og spesielt mot sør ligger det
soner som er vurdert med «moderat til lav»
aktsomhetsgrad. Da radon kan forekomme stort
sett over alt, skal alle boliger være forberedt for
evakuering av Radon-gass. Løsninger legges til
grunn iht PBL og gjeldende teknisk forskrift og
anbefalinger fra Statens Strålevern.

Ledninger:
Det ligger VA-ledninger i veien langs Nedre Klekken vei .
Se forøvrig punkt 5.11 – Teknisk infrastruktur.
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5.13 Støyforhold

Den nye bebyggelsen vil ligge i overkant av 150m
fra fylkesveien og det ansees som unødvendig med
egne støyberegninger i forbindelse med
utbyggingen. Ny bebyggelse vil også ligge noe
skjermet til bak eksisterende bebyggelse.
Kommunens kartinnsynsløsning viser støysoner
langs fylkesveien og tomten som skal bygges ut med
boliger berøres ikke av disse. Støysonedataene er
datert 14/11-2010 og beregningsåret er satt til 2025.
I og med at tiltaket vil medføre noe økt trafikk langs
Nedre Klekkenvei og at naboer har uttrykt
bekymring for økt støy som følge av dette, så
innlemmes det et krav til støyvurdering i
bestemmelsene for å avklare støybelastningen og
behovet for eventuelle avbøtende tiltak på de
tilstøtende eiendommene.

5.14 Luftforurensing

Det er ingen kjent luftforurensing i området.

5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Se vedlagt ROS-analyse.

Følgende utredninger er gjennomført:
Geoteknisk vurdering av områdestabilitet – GrunnTeknikk AS
Arkeologisk registrering – Buskerud fylkeskommune



PlanID: 0605_428 - Planbeskrivelse for Nedre Klekkenhagen 28.01.19 Rev.00.00.00

19

6. Beskrivelse av planforslaget
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6.1 Planlagt arealbruk

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av konsentrert- og frittliggende
småhusbebyggelse. Det planlegges for oppføring av to tomannsboliger på BFS1-2 og to
firemannsboliger på BKS1-2 (se illustrasjon av mulig bebyggelse under punkt 2.1).
Adkomstveien, Nedre Klekken vei, bør oppgraderes og planforslaget har tatt hensyn til dette.
Parkering skal skje på felles parkeringsplasser tilhørende hvert enkelt delfelt og avkjøringen
til disse vil bli fra Heggevegen for parkeringsplassene SPA2-4 og fra Nedre Klekken vei for
SPA1.
Felles lekeareal er plassert mot vest og skal innby til lek og fysisk aktivitet for barna, samt
fungere som et samlingspunkt for alle på tvers av delfeltene. Det er også avsatt et mindre areal
til en liten sandlekeplass litt nærmere BFS1-2. Denne er lokalisert inntil
grønnstrukturen/turveien som skal lede frem til BLKI.

6.1.1 Reguleringsformål.
-Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
-Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
-Lekeplass (BLK)
-Renovasjonsanlegg (BRE)
-Kjøreveg (SKV)
-Gang- og sykkelveg (GSV)
-Annen veggrunn – tekniske anlegg (VAT)
-Parkeringsplass (SPA)
-Grønnstruktur (G)
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6.1.2 Arealregnskap

Arealrapport for Nedre Klekkenhagen - 28.01.2019
FELTN AVN RPAREALFORMÅL AREAL i m2
BFS1 1111 497,732
BFS2 1111 376,108

1111 Totalt 873,84
BKS1 1112 573,089
BKS2 1112 427,828

1112 Totalt 1000,917
f_BRE1 1550 34,599
f_BRE2 1550 48,449

1550 Totalt 83,048
f_BLK1 1610 502,256
f_BLK2 1610 54,771

1610 Totalt 557,027
o_SKV1 2011 995,228
SKV10 2011 11,921
SKV2 2011 1187,696
SKV3 2011 627,688
SKV4 2011 4,259
SKV5 2011 8,417
SKV6 2011 8,376
SKV7 2011 14,751
SKV8 2011 14,551
SKV9 2011 14,275

2011 Totalt 2887,162
o_GSV1 2015 134,111
o_GSV2 2015 776,035

2015 Totalt 910,146
o_VAT1 2018 25,112
o_VAT2 2018 59,191
o_VAT3 2018 259,985
o_VAT4 2018 282,528
VAT10 2018 162,131
VAT11 2018 141,102
VAT12 2018 38,797
VAT13 2018 39,67
VAT14 2018 20,176
VAT15 2018 33,463
VAT16 2018 27,382
VAT17 2018 3,291
VAT5 2018 49,576
VAT6 2018 186,284
VAT7 2018 66,516
VAT8 2018 77,587
VAT9 2018 22,19

2018 Totalt 1494,981
f_SPA1 2080 163,667
f_SPA2 2080 213,291
f_SPA3 2080 270,224
f_SPA4 2080 401,356

2080 Totalt 1048,538
f_G1 3001 54,454
f_G2 3001 57,647
f_G3 3001 98,808

3001 Totalt 210,909
Tota lsum 9066,568
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
Innenfor boligformålet frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-2), kan det oppføres eneboliger
eller tomannsboliger i inntil to etasjer. Bebyggelsen skal tilpasse seg øvrig bebyggelse i
nabolaget.

Illustrasjonsplanen som følger planmateriale illustrerer mulig utforming av planområdet, og
viser en vertikaldelt tomannsbolig over to etasjer på hvert av feltene.

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
Innenfor boligformålet konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-2), kan det oppføres konsentrert
småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i form av to-mannsboliger og/eller firemannsboliger.
Bebyggelsen skal tilpasse seg øvrig bebyggelse i nabolaget.

Illustrasjonsplanene som følger planmateriale illustrerer mulig utforming av planområdet, og
viser en firemannsbolig på hvert av feltene.

Lekeplass (BLK)
Felles lekeareal for beboere innfor felt BKS1-2 og BFS1-2, utgjør ca 557m2 totalt.
f_BLK1 skal utformes med grønne universelt utformede overflater og inneholde bl.a
lekeapparater som huskestativ, sandkasse og fastmontert sittebenk. Ved valg av lekeapparater
skal det legges vekt på at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i leken, men også
at de kan gi utfordringer til alle. Lekeplassen skal sikres med støttemur/gjerde mot
tilgrensende adkomstvei i sør.
f_BLK2 skal inneholde minst en sandlekeplass og en fastmontert sittebenk.

Lekearealene skal ferdigstilles før første brukstillatelse kan gis innen planområdet, eller innen
uke 28 påfølgende sommer.

Lekearealet f_BLK1 plasseres delvis mot sør-vestre hjørne av hensyn til både trafikksikkerhet,
solforhold og tilgjengelighet. Interne gangforbindelser skal sikre adkomsten. Lengste avstand
blir fra delfelt BFS1 på ca 75m og det legges således til rette for en mindre sandlekeplass noe
nærmere feltene BFS1-2. Denne er tiltenkt de aller minste barna.
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Renovasjonsanlegg (BRE) Det er avsatt to fellesarealer til renovasjon (og evnt. post).
Arealene ligger nær vegen og er således lett tilgjengelige for renovatør. f_BRE1 skal være
felles renovasjonsareal for beboere innenfor felt BFS1-2 og f_BRE2 for beboere innenfor felt
BKS1-2. Adkomsten/manøvreringsarealet til parkeringsplass SPA4, skal også kunne benyttes
som snuplass for renovatør.

Kjøreveg (SKV)
o_SKV1 er offentlig veg, fylkesvei 163. SKV2-3 er adkomstveier til nytt felt samt
eksisterende eiendommer langs disse. SKV4-10 er eksisterende avkjørsler til boliger langs
SKV2-3.

Gang- og sykkelveg (GSV)
o_GSV1-2 er offentlig gang- og sykkelveg.
Gang- og sykkelvegen skal bygges med 3,5m bredde inkl. skulder.

Annen veggrunn – Tekniske anlegg (VAT)
VAT1-17 omfatter veggrunn som er nødvendig for å ivareta vegenes funksjon, utenom selve
trafikkarealet, og hvor trær og busker vil bli holdt nede. Dette omfatter vegens
vedlikeholdssoner med bl.a. skråninger, grøfter, snøopplag og tekniske installasjoner.
o_VAT1-4 er offentlige arealer tilknyttet fylkesvei/gang- og sykkelveg.

Parkering (SPA)
Det legges opp til felles parkeringsplasser for beboerne innenfor planområdet. Arealene kan
bestå av garasjer, boder og biloppstillingsplasser ute
på terreng.
f_SPA1 skal være felles parkeringsareal for beboere
innenfor felt BFS1, f_SPA2 for beboere innenfor
BFS2, f_SPA3 for beboere innenfor BKS1 og f_SPA4
for beboere innenfor BKS2.
Adkomsten/manøvreringsarealet på SPA4 skal også
benyttes som snuplass for renovatør. Arealet
tilfredsstiller således mål på vendehammer mottatt av
renovatør.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Boligbebyggelsen søkes vendt mot vest da dette medfører både best sikt, solforhold og rom
mellom bebyggelsen.

6.3.1 Bebyggelsens høyde.
-Maks mønehøyde: 9m over gjennomsnittlig planert terreng.
-Maks gesimshøyde: 7m over gjennomsnittlig planert terreng.
-Ark med bredde under 1/3 av hovedtaket regnes ikke med ved fastsetting av gesimshøyde.
-For underordnede bygninger er maks gesimshøyde 3,0m og maks mønehøyde 5,5m.
I tillegg er det innlemmet bestemmelser som begrenser byggehøyden pr delfelt ved angivelse
av maks kotehøyde for møne.

Boligbebyggelsen i nærområdet ellers, er primært oppført med 1-2 etasjer, noen med saltak,
noen valmtak og også noen med takopplett. Det tillates således bruk av ulike takformer
innenfor planområdet, for lettere å kunne tilpasse seg den eksisterende bebyggelsen. Det er pr
i dag ingen pulttak i nærområdet, men bruk av denne taktypen vil kunne virke dempende på
høyden.

6.3.2 Grad av utnytting.
%BYA skal regnes ut fra samlet areal pr delfelt inkl. tilhørende parkeringsareal. Eks. areal
BKS1 + areal SPA3.Det legges således opp til en forholdsvis høy utnyttelse pr delfelt isolert
sett med %BYA=40-50% inkl.
parkeringsareal. Dette frigjør areal til bl.a.
lek, gangforbindelse/grønnstruktur,
renovasjon og parkering. Med
utgangspunkt i illustrasjonsplanen vil den
totale utnyttelsen samlet for hele eiendom
102/101 (ekskl. veiareal) + vestre del av
102/55 imidlertid ligge på ca 30%
(inklusive garasjer/biloppstilling).

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling.
Totalt innenfor planområdet legges det til rette for oppføring av 12 nye boenheter fordelt på to
tomannsboliger og to firemannsboliger.

6.3.4 Byggegrenser
Innenfor arealene avsatt til boligformål (BKS/BFS) og parkering (SPA) skal bebyggelsen
plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankartet. Der byggegrensen ikke vises i plankartet
samsvarer byggegrensen med formålsgrensen. Dette gjelder primært mellom boligformål og
parkeringsformål.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet.

Variasjon i både størrelse og innhold på boenhetene vil kunne appellere til mennesker i ulike
livsfaser, både eldre, barnefamilier, par og nyetablerere. Fleksible planløsninger kan tilpasses
den enkeltes behov. Det legges til rette for et inkluderende bomiljø med interne
gangforbindelser som leder frem til bl.a. felles lekearealer og renovasjonspunkter.
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6.5 Parkering

Det er avsatt ca 1048 m2 totalt til felles parkeringsareal. Ifølge kommunens
parkeringsforskrift skal hver boenhet med et BRA t.o.m. 80m2 ha minst en
biloppstillingsplass. For boenheter over 80m2 skal det avsettes to biloppstillingsplasser.

SPA1 dekker inntil 4 biloppstillingsplasser
SPA2 dekker inntil 4 biloppstillingsplasser
SPA3 dekker inntil 6 biloppstillingsplasser
SPA4 dekker inntil 8 biloppstillingsplasser

Det skal i tillegg avsettes plass til 2 sykler pr boenhet.

6.6 Tilknytning til infrastruktur

VA:
Kommunal vannledning ligger nær
planområdets østre grense, langs
Nedre Klekken vei, og det er naturlig
å tenke tilknytning til denne
ledningen.

Det er videre registrert slamavskillere
på samtlige av de omkringliggende
eiendommene.

Utbygging av planområdet vil
medføre en økning av tette flater.
Dette kan medføre konsekvenser
både innad i feltet og for nedenforliggende eiendommer om nødvendige tiltak ikke
gjennomføres i forbindelse med utbyggingen. I verste fall kan flom medføre fare for både liv
og helse samt påføre eiendommer, boliger og infrastruktur store skader.

Tiltak i hht TEK17 §15-8: 1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller
på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning
på avløpsanleggene.

2)Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller
andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

Med bakgrunn i ovennevnte skal overvann og takvann fordrøyes på egen tomt eller tilføres
overvannsledning. Kummer og evnt. brannkum kan legges til parkeringsfeltene og ved behov
kan det anlegges fordrøyningsmagasin i grunnen på lekearealene.
Naturlig avløpsretning er mot eksisterende bekk som ligger utenfor planområdet i vest.
Teknisk plan for vann og avløp, inkl. løsning for overvannshåndtering, skal fremlegges
kommunen for godkjenning før igangsettingstillatelse kan gis.

EL
Ringeriks-Kraft har laget et forslag til kabelplanløsning for boligene. Det er ifølge dem nylig
montert ny nettstasjon i område i forbindelse med Block Watne AS sitt nye boligfelt som er
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under bygging. Samme nettstasjon kan benyttes til denne utbyggingen. Kapasiteten må utvides
med å bytte transformatoren fra 315KVA til 500kVA 22kV / 400V.

Prinsippskisse:

6.7 Trafikkløsning

6.7.1 Kjøreatkomst.
Fra fylkesvei 163 vil adkomsten til ny boligbebyggelse gå via Nedre Klekken vei og
Heggestubben. Parkering vil skje i tilknytning til hvert delfelt.
For renovatør legges det opp til felles renovasjonspunkter nær adkomstvei. Bestemmelser og
plankart skal sikre snumulighet innenfor parkeringsarealet SPA4, noe renovatør mente var en
mulighet så sant arealet ikke ble benyttet til biloppstilling og snuplassen hadde
tilfredsstillende mål.

6.7.2 Utforming av veger.
Planområdet fremstår som forholdsvis flatt, men med en svak helling mot vest. Adkomstveien
(Håndbok N100 – Veitype A1, fig.C.21) er tiltenkt en veibredde på 5m inkl. skulder +
sidearealer. Det er plass til noe mindre grøfteareal langs Heggestubben enn langs Nedre
Klekken vei, og total veibredde er således 8m langs Nedre Klekken vei mot 7m for
Heggestubben.

Fylkesveien har ifølge vegkartet til statens vegvesen en dekkebredde på 6.5m og en ÅDT på
4800 (2017) samt fartsgrense på 60km/t ved kryss, men som går over til 40km/t like øst for
krysset. Med bakgrunn i disse opplysningene og det man kan se ut fra ortofoto og nærliggende
reguleringsplaner, er det tatt utgangspunkt i veitype H1, figur C1 i håndbok N100 ved
regulering. Frisikt er satt til 6x84.

Se for øvrig vedlagte lengdeprofiler og tverrprofiler for veg.
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6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende.
I dag benyttes vegskulder som gangforbindelse fra avkjøring til Klekkenhagen og frem til
Borgergata. J.fr. rekkefølgebestemmelser i tilstøtende plan og merknader fra bl.a. SVV så skal
skoleveien trygges frem til Borgergata. Disse rekkefølgebestemmelsene skal også gjelde for
denne planen. J.fr. håndbok N100 og håndbok V122 legges det således opp til en løsning med
gang-/sykkelforbindelse på 3,5m inkl skulder for å imøtekomme kravet om trygg skolevei.
Mellom vei og GS-vei er det satt av 1,5m til grøft/trafikkdeler. I følge håndbok V122 er det
ved fartsgrense 30 og 40 km/t primært ikke stilt krav til trafikkdeler mellom veg og gang- og
sykkelveg, men dette har vært ønsket regulert inn fra både SVV og kommunen. Det er
begrenset med areal å ta av forbi gnr/bnr 102/130. Grunneier har her kommentert at de har lite
areal å avse. Det er således valgt en løsning som tar minst mulig areal og hvor gang- og
sykkelveien innsnevres og holdes utenfor denne eiendommen. Dagens løsning forbedres
uansett betraktelig totalt sett.

6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold.
Planområdet vil få adkomstvei sammen med øvrige tilknyttede boliger i området. Inntil videre
beholdes veien privat og har således ikke fått status som «felles» i plankart og bestemmelser.
Eksisterende veiretter for eksisterende tilknyttede eiendommer videreføres som i dag.

6.8 Universell utforming

Planen underkastes PBL §20-1 for søknadspliktige tiltak. Teknisk forskrift danner grunnlaget
for alle søknadspliktige tiltak innen planområdet. I dette gjelder da også regler for tilgjengelig-
og brukbar bolig.

6.9 Uteoppholdsareal

Innen planområdet er det avsatt arealer til felles lek og opphold på ca 557 m2 (f_BLK1-2).
Lekearealet BLK1 defineres som hovedlekeplassen/nærlekeplassen og ligger skjermet til med
gode solforhold. Arealet skal utformes med grønne universelt utformede overflater og skal
inneholde bl.a lekeapparater som huskestativ, sandkasse og sittebenker. Ved valg av
lekeapparater skal det legges vekt på at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i
leken, men også at de kan gi utfordringer til alle.
BLK2 er en mindre sandlekeplass, ca 55m2, tiltenkt de aller minste barna. Lekeplassen er
lokalisert inntil grønnstrukturen/stien og noe nærmere BFS1-2 for å ivareta avstandskrav til de
boligene som ligger lengst unna BLK1.
Lekearealene skal ferdigstilles før første brukstillatelse kan gis, eller innen uke 28 påfølgende
sommer.

Grønn plakat:
I forhold til normer omtalt i « Grønn Plakat» , dekker planområdet en nærlekeplass på 25 m² pr
boenhet for konsentrert bebyggelse, evnt. også med 50m2 for den frittliggende
småhusbebyggelsen. (Totalt 8x25m2 + 4x50m2 = 400m2). Videre er det ikke rom for
grendelekeplass innenfor dette planområdet, men i naboplanen er det avsatt areal som kan
romme bl.a. en ballbinge. Det er naturlig å se for seg at alle barna i nærområdet vil komme til
å benytte seg av de ulike lekeplassene som finnes, uavhenging av både boligfelt og
opprinnelig tilhørighet.
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Det er turmuligheter i nærområdet. Noen ligger noe lenger unna enn 500m, men likevel innen
en rimelig avstand. Merket fotløype ligger ca 450m unna, grovt målt i kart - luftlinje.

6.10 Kollektivtilbud

Det er kort vei fra planområdet til busstoppene «Freitag». Ca 400m / 4min gange (kilde:
Googlemaps.com)
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6.11 Kulturminner

Det er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
Buskerud fylkeskommune har gjennomført en arkeologisk registrering av området, og det ble
funnet ni kokegroper og ett dyrkningslag. Med bakgrunn i dette er kulturminnene innlemmet
som bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet og med ønske om å få dispensasjon fra
kulturminneloven §3.

Bestemmelsen knyttet til
bestemmelsesområdene er
midlertidige og vil fastsettes i
henhold til Riksantikvarens krav til
bestemmelser etter at søknad om
dispensasjon er godkjent.

Det innlemmes bestemmelser som
skal sikre varsling ved eventuelle
andre funn.

6.12 Sosial infrastruktur

Sosial infrastruktur, skoler og barnehager, er omtalt under punkt. 5.9.

6.13 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Før opparbeidelsen av feltet starter, skal det fremlegges en VA-plan som Ringerike kommune
skal godkjenne. Planen skal vise VA-trasèer og håndtering av overvann. Overvann skal så
langt det er mulig fordrøyes innen planområdet. Det forutsettes påkobling til eksisterende
kommunal vannledning som ligger langs Nedre Klekken vei. Se også punkt 6.6.

6.14 Plan for avfallshenting

HRA har bemerket i en e-post at dette er et boområde med smal vei og manglende snuplass i
enden på veien. Det betyr at renovasjonsbilen med dagens løsning rygger ca 195 meter for å
komme til de innerste husene. Rygging og renovasjonsbiler er ikke bra i forhold til sikkerhet
for myke trafikanter. En renovasjonsbil skal etter renovasjonsforskriften rygge minst mulig og
kun for å snu. De mener at det i dette tilfellet må bygges snuplass for renovasjonsbiler i
området rundt det siste huset. At en renovasjonsbil skal komme ryggende er et negativt aspekt
i forhold til sikkerhet for barn når man tenker dødvinkler.
HRA opplyser også at de ved nyetableringer, i saker hvor det fra «gammelt av» har blitt
rygget, alltid sier nei til nyetableringer hvis det fortsatt legges opp til rygging.

Etter dialog med HRA, legges det opp til felles renovasjonspunkter nær adkomstvei og med
snuplass i enden av planområdet langs Heggestubben. HRA har antydet at en løsning som
kombinerer parkering og snuplass kan aksepteres så fremt det ikke parkeres på snuarealet og
at krav til størrelse på snuplassen er ivaretatt. Snuplassen er således definert i plankartet med
«regulert kjørefelt» og målsatt i henhold til kravene.
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6.15 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

Støy, støv, lukt - Analyseskjema
Tiltak: Asfaltering og jevnlig rengjøring av adkomstvei eller eventuelt salting av grusvei.
Beholde vegetasjon i randsonene og/eller utarbeide en plan for nyplanting. Dette sikres via
bestemmelser.

Byggherre må sørge for gode rutiner ved utførelse av arbeid som kan gi støv og overholde
anbefalte grenser for bygge- og anleggs-støy (T-1442). Kommunen som tilsynsmyndighet bør
påse at gjeldende krav og føringer blir overholdt.

Arkeologisk registrering
Tiltak: Arkeologisk registrering er gjennomført og funn blir ivaretatt i planforslaget. Rapport
er vedlagt planmaterialet. Det vil bli søkt om dispensasjon fra kulturminneloven, da
kulturminnene med sine sikringssoner dekker store deler av eiendommen og begrenser
utbyggingen i svært stor grad. Ytterligere analyser (analyseskjema) i dette tilfellet ansees ikke
som nødvendig.

Ustabile grunnforhold – Analyseskjema
Tiltak: GrunnTeknikk har foretatt en vurdering av områdestabiliteten.
Resultat: «Ut i fra en helhetsvurdering er områdestabilitetsforholdene vurdert som
tilfredsstillende. Den aktuelle tomta er ikke del av en faresone.
Grave- og fundamenteringsforhold anbefales utført i samråd med geoteknisk sakkyndig når
mer detaljerte planer foreligger. Det er aktuelt å utføre grunnundersøkelser som underlag for
vurderinger».
Rapport er vedlagt planmaterialet.

Flom/urbanflom - Analyseskjema
Tiltak: Rekkefølgebestemmelser som sikrer utarbeidelse av VA-plan samt at planen
inkluderer løsning for overvannshåndtering.

Andre mulige tiltak:
Grønne tak, infiltrasjon av takvann på grønne arealer, infiltrasjonssone/-grøft, regnbed,
dammer, kjørbare arealer m/infiltrasjon (grus, åpen betongstein etc).

For veier kan overvannet ledes til infiltrasjonsgrøfter eller infiltrasjonssoner i sidearealene.

SVV og kommune må vurdere om dagens overvannssystem for hovedveiene er gode nok til å
kunne ta unna flomvann om en flom skulle ramme som antydet i NVEs aktsomhetskart.
Eventuelt vurdere nødvendige tiltak for å redusere sannsynligheten for at beboere i dette
området isoleres.

Trafikkulykke - Analyseskjema
Tiltak: Utbedring av kryss og frisiktsoner. Sikres både via plankart og
rekkefølgebestemmelser.

Ulykke som følge av anleggstrafikk – Analyseskjema
Da Nedre Klekkenvei benyttes som del av skolevei, vil anleggstrafikk i anleggsperioden
kunne medføre økt risiko for ulykke med alvorlige konsekvenser som f.eks. tap av liv eller
annen varig personskade.
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Tiltak: Sikkerhet i anleggsfasen skal ivaretas gjennom løpende HMS arbeider i de ulike
prosjekterings- og utførelsesfasene. Kvaliteten på dette arbeidet er ivaretatt i
Byggherreforskriften. Videre skal nødvendige sikringstiltak gjennom hele anleggsfasen være
vurdert og beskrevet i SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Det innlemmes
rekkefølgebestemmelse som skal sikre alternativ skolevei i anleggsfasen. Valgt løsning skal
vedlegges byggesøknad.

Kraftforsyning – Analyseskjema
Tiltak:
-Bytte av transformator og tilknytning etter dialog med strømleverandør
-Rekkefølgebestemmelser som sikrer at dette blir utført til rett tid.
-Tilgang på alternative fyringsmuligheter til strøm.

Videre kan hver enkelt beboer selv, med enkle tiltak, sørge for å være forberedt på å klare seg
uten strøm noen dager. Sikkerhverdag.no lister bl.a. opp følgende tiltak på sin hjemmeside:
Sørg for å ha drikkevann, tørrmat, radio med batterier, lommelykt, stearinlys, fyrstikker, ved,
førstehjelpsutstyr, kokeapparat som går på gass/rødsprit og kontanter. Er en beboer kritisk
avhengig av strømforsyning kan et nødaggregat bidra til at man er mindre sårbar for
strømbrudd. For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer også DSB alle til å være
forberedt på å klare seg selv i tre dager. I desember 2018 sendt de ut en brosjyre i posten med
konkrete forslag til hva man bør ha i hus.

6.16 Rekkefølgebestemmelser, j.fr. §6 i planbestemmelsene:

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

2 . Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger og annen
teknisk infrastruktur skal teknisk plan for disse godkjennes av kommunen. Se § 2.1 for
innhold. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

3 . Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for områdene BFS1-2 og BKS 1-2 før det er
dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

4 . Krysset o_SKV1(fv.) / SKV2 skal være opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler før
det gis igangsettingstillatelse på boliger. I god tid før tiltak på/langs fylkesveg 163 kan
igangsettes, skal det foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være
inngått gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.

5 . Miljøoppfølgingsplan skal leveres til og godkjennes av kommunen før det gis
igangsettingstillatelse og skal bla. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og
iverksetting av trafikksikkerhetstiltak. Den skal redegjøre for hvordan støy og støvplager kan
forebygges i anleggsperioden, redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige
kjemikalier i anleggsperioden. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som
kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.

6. Det skal i forbindelse med søknad om tiltak og før det gis igangsettingstillatelse redegjøres
for hvordan overskuddsmasser håndteres og hvor de eventuelt blir levert.
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7 . Sammen med søknad om tillatelse til tiltak og før igangsettingstillatelse skal det sendes inn
en utomhusplan.
Utomhusplanen skal vise:

Utomhusplanen skal dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal,
lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.
Bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, samt en estetisk redegjørelse for
bebyggelsen som beskriver materialbruk og fargevalg. Høyde skal være målsatt ved
inngangspartier.
Adkomst, sykkel- og biloppstillingsplass(er) og garasje/carport med angivelse av
høyde og adkomst til bolig.
Gangforbindelse mellom feltene og frem til felles lekeplass BLK1-2.
Nye terrenghøyder som viser arrondering av tomta og forholdet til nabotomter, gjerder,
forstøtningsmurer og eventuell støyskjerming.
Profiler og snitt som viser eksisterende terreng og nytt terreng.
Renovasjonspunkt og snuplass for renovatør.
Leke- og uteoppholdsarealer med plassering av lekeapparater og sittebenker.
Plan for nyplanting og bevaring av eksisterende vegetasjon, og hvor spesielt
randsonene er i fokus av hensyn til reduksjon av støv fra vei, landbruk og
anleggsarbeid.
Eventuell plassering av nettstasjon
Overvannshåndtering

8 . Før det gis ferdigattest for første bolig skal lekearealene BLK1-2 ferdigstilles i henhold til
planen og lekearealet benevnt BLK2 i tilstøtende reguleringsplan, skal sikres med gjerde eller
tilsvarende mot vei SKV2, for å hindre barn i å løpe ut i vegen.
Dersom det blir søkt om ferdigattest i vinterhalvåret, tillates lekeareal og sikring ferdigstilt
senest innen uke 28 påfølgende sommer.

9 . Gang og sykkelveg adskilt med minimum 1,5 meter på strekningen Nedre Klekkenvei –
Borgergata, skal være opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler før det gis
brukstillatelse på boliger. Den kan være mindre adskilt, men da med fysisk skille som
rekkverk eller ellipse. Før tiltaket med gang og sykkelveg kan igangsettes skal det foreligge
byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen.

10 . SPA1-4 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse innenfor tilhørende delfelt.

11 . Før brukstillatelse kan gis skal veistandard som beskrevet i § 2.1 være utbedret.

12 . Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form veistandard og snuhammer for
renovasjonsbiler være etablert i henhold til dokumentert godkjent løsning fra HRA.

7. Konsekvensutredning
Planen faller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. forskrift om
konsekvensutredning. Det er derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram.
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8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Det er ingen alvorlige konsekvenser knyttet til foreslått utbygging. Planforslaget medfører en
fortetting i et allerede etablert boligområde. Bebyggelsen skal tilpasse seg den øvrige
bebyggelsen til nærliggende boligfelt. Konsekvensene for naboer blir i form av økt trafikk på
felles adkomstveg. Adkomstveiene vil få tilført trafikk fra inntil 12 nye husstander. Størst
konsekvenser blir det således for beboerne nord for Heggstubben og vest for BKS2 som i
tillegg til trafikkøkningen vil få byttet ut et nærliggende åpnet landbruksareal med flere nye
boliger.

Planforslaget er i h.h.t. kommuneplanens samfunnsdel som ønsker bl.a. en boligutvikling som
styrker sentrum, både i Hønefoss by og i de prioriterte lokalsamfunna som bl.a. Haugsbygd.
Planområdet ligger sentralt til mellom både Hønefoss og Haugsbygd. Fortetting i et
eksisterende boligområde er positivt i den forstand at man utvikler de boligfeltene som er og
kan benytte eksisterende infrastruktur samtidig som nye utbygginger gjerne medfører
oppgraderinger av veier, gangforbindelser og lekearealer som alle i nærområdene kan nyte
godt av.

8.1 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8-12.

§8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Vurdering:
§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog
og landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i
området. Arekologisk registrering er foretatt av Buskerud fylkeskommune og tiltak i
forbindelse med funn er innlemmet i planforslaget.

Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet. Landbrukskontoret viser
imidlertid til i sin merknad til oppstartsvarselet at det kan være forekomster av bl.a.
dragehode, da det finnes registreringer av dette i området. Tatt i betraktning at arealet som
skal bygges ut opprinnelig er benyttet i landbrukssammenheng, som således har medført
jevnlige «inngrep», så anser forslagsstiller det som lite sannsynlig at planten vokser her, da
den ifølge beskrivelsen har hatt en tilbakegang nettopp på grunn av bl.a. oppdyrking. Om det
finnes noe her, så vil det da sannsynligvis være langs jordekanten. I følge Direktoratet for
naturforvaltnings handlingsplan for Dragehode så nevnes bl.a. følgende om voksesteder:
Voksestedene i Norge kan grovt grupperes i to typer: Tørr, ekstensivt drevet kulturmark og
brattlendt naturmark som rasmark, bergskrenter og berghyller. Videre nevnes det at
Dragehode er knyttet til habitater med stor lys-innstråling, uten eller med svært glissen
tredekning. Ofte er voksestedet søreksponert og bratt. Jords-monnet er tørt, veldrenert og med
lite humusinnhold. I de fleste tilfeller vokser den på steder med tynt jorddekke.
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Det kan forekomme mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt
undersøkt mhp naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å
avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet. For å sikre eventuelle funn
av rød- eller svartlistede arter i anleggsperioden, så innlemmes det bestemmelser som skal
sikre rett handlingsmønster.

§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Vurdering:
§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok, vedr. de naturverdier
som finnes innenfor plan- og influensområdet.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre noen ekstra belastning på naturtyper eller økosystem. Det er ingen
kjente registreringer innenfor utbyggingsområdet og jorda er opprinnelig benyttet til
landbruksformål og er således bearbeidet. Arealet er også avsatt til boligformål i
kommuneplanen.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering:
Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i
området, innenfor de rammer som utbyggingen gir.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

Vurdering:
Byggeteknikken og byggemetoden vil være i hht dagens standard og vurderes dermed som
miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt.

8.2 Uteområder

Plasseringen av lek og uteoppholdsareal vil ligge fint til mot sør-vest, mellom
boligbebyggelsen og det mer åpne landskapet. Alle beboere vil få god tilgang til fellesarealer
via interne gangforbindelser.
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8.3 Trafikkforhold

Da inntil 12 nye husstander skal benytte seg av veiene Nedre Klekken vei og Heggestubben,
vil dette medføre en liten trafikkøkning som følge av planforslaget. På grunn av dette legges
det opp til en utbedring av veiene fra avkjøring fylkesvei og frem til nytt boligfelt. Naboer
som er lokalisert mellom Nedre Klekken vei og Borgergata har bedt om skilting med
gjennomkjøringsforbud, for å motvirke økt gjennomkjøringstrafikk som følge av utbyggingen.
Dette er noe utbygger kan bistå med. Videre legges det opp til en gang- og sykkelforbindelse
fra avkjøring Nedre Klekkenvei til Borgergata.

8.4 Universell tilgjengelighet

Universell tilgjengelighet reguleres gjennom krav stilt i teknisk forskrift.

8.5 ROS

Funn fra ROS-analysen er omtalt under punkt 6.15 hvor også aktuelle tiltak er beskrevet.
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Metode og forutsetninger

Sjekklisten skal fungere som en oversikt for å avklare hvilke hendelser som er til
stede og hva som skal analyseres nærmere i hht dsb sin veileder for R isiko og
sårbarhetsanalyse i arealplanlegging – 2017. Der det foreligger grunnlag for analyse,
er analyseskjema utarbeidet i hht veilederen og vedlagt sjekklisten.

Forhold som er med i sjekklista , men ikke er til stede i planområdet eller i pl anen, er
kvittert ut i kolonnen «Nei» og kun unntaksvis kommentert.

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhe t i s aker etter plan - og bygningsloven

Aktuelle innsynsløsninger som er benyttet til kildein formasjon:
DSB: https://www.dsb.no/lover/risiko - sarbarhet - og - beredskap/
NVE : https://www.nve.no/flaum - og - skred/ar ealplanlegging/
- Sjekkliste for reguleringsplan – vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder:
sjekkliste_nve_2016.pdf
- http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_05.pdf
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Miljødirektoratet: htt p://miljodirektoratet.no/no/Tjenester - og - verktoy/Database/

NGU: http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn

Kart Ringerike kommune: http://www.ringerike.kommune.no/Om - Ringerike/kart1 /

NIBIO: https://kilden.nibio.no

Natur
gitte
forhol
d

Er det knyttet et risik o til følgende
element?
Dersom «JA» er punktet til knyttet en link
til aktuelle analysedokumenter.

Ja Nei Kommentar/Link til
analysedokumeter

a Er det vassdrag i planområdet

x https://atlas.nve.no/Html5Viewer/i
ndex.html?viewer=nveatlas#

http://geo.ngu.no/kart/arealis_mo
bil/

Det finnes ingen vassdrag eller
bekker innenfor planområdet , men
det ligger en elv sør - vest for
områ det samtidig som det strekker
seg en bekk over eiendom 102/46
som omfattes av reguleringsplanen
for «390 Klekkenhagen» .
Bekkeløpet som har utløp til elven
ivaretas i forbindelse med
utbygging i hht den vedtatte
planen. Både bekk og elv ligger i
god avstand fra planområdet og
antas slik sett ikke å kunne påvirke
planområdet negativt .

b
Er området utsatt for snø - , flom - , jord -
og/eller ste i nskred?

x I følge ulike offentlig tilgjengelige
databaser fra bl.a. NGU og NVE er
det ingen registreringer som
ant yder fare for masseras/ - skred.
Planområdet ligger også utenfor
aktsomhetsområde t for flomfare
som er registrert i tilknytning til
elven i vest. Yttergrensen til
a ktsomhetsområde t ligger i en
avstand på minst 60m fra
planområdet , mens selve elven
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ligger i e n avstand på ca 100m
( grovt målt i kart ) . I til legg til
avstanden, stiger terrenget fra
elveløpet og opp til planområdet
med ca 10m.

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/i
ndex.html ?viewer=nveatlas#

http://geo.ngu.no/kart/arealis_mo
bil/

Naboeiendommen 102/168 ligger
på en høyde sør for
utbyggingsområdet. Det antas at
det meste av overvann et fordrøyes
til grunnen, men grøfter la ngs
Nedre Klekken vei må kunne ta
unna vann som eventuelt måtte
komme fra denne siden.

c Er området utsatt for større fjellskred? x

d
Er det fare for flodbølger som følge av
fjellskred i vann/sjø?

x

e

Er det fare for utgliding av området
(ustabi le grunnforhold)?
Under m arin grense?
Kvikkleire fare ?

x En mindre del av planområdets
vestre ende ligger under marin
grense og grunnen består i følge
NGU av forvitringsmateriale .
Normalt tilsier dette at en
geologisk vurdering bør foreligge.

Analyseskjem a: ROS
Analyses kjema_Ustabile
grunnforhold

GrunnTeknikk har foretatt en
vurdering av områdestabiliteten.

Resultat: «Ut i fra en
helhetsvurdering er
områdestabilitetsforholdene
vurdert som tilfredsstillende. Den
aktuelle tomta er ikke del av en
faresone.
Grave - og fundamenteringsforhold
anbefales utført i samråd med
geoteknisk sakkyndig når mer
detaljerte planer foreligger. Det er
aktuelt å utføre
grunnundersøkelser som underlag
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for vurderinger».
Rapport vedlagt planmaterialet
Tiltak: B estemmelser som sik rer
samarbeid med fagkyndig er
innlemmet i bestemmelsene.

f

Er området utsatt for flom eller
flomskred, også når man tar hensyn til
økt nedbør som følge av mulige
klimaendringar?

x I følge ulike offentlig tilgjengelige
databaser fra bl.a. NGU og NVE er
det ingen registreringer som
antyder fare for flomras innenfor
eller i umiddelbar nærhet til
planområdet. Se også punkt b.

g
Er det kjente problem med
overflatevann, avløpssystem, lukka
bekker, oversvømmelse i kjeller osv?

x I følg e kommunens kartbas e, ligger
det en vannledning langs Nedre
Klekken vei. Videre er det fra øst
registre r t to overvannsledninger og
en vannledning som krysser veien
og som har sitt utløp innenfor
eksisterende plan for 390
Klekkenhagen. Nabobebyggelsen er
primært registrert me d
slamavskiller og utslippsretning er
inn i på det samme planområdet
med avløp via eksisterende bekk.
I følge planbeskrivelsen til den
vedtatte planen blir dette ivaretatt
i forbindelse med utbyggingen og
d et antas slik sett at dette ikk e vil
påvirke det nye boligfeltet.

Hensyn til eksisterende
langsgående rør og kryssende rør
langs Nedre Klekken vei må
imidlertid ivaretas ved utbedring av
vei. Rekkefølgebestemmelser må
sørge for at VA - plan fremlegges
kommunen for godkjenning før
tiltak kan igangsettes.
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H
Kan det væ re fare for
skogbrann/lyngbrann i området?

x

I

Er området sårbart for
ekstremvæ r/stormflo medre gnet en ev.
havnivåstigning som følge av endret
klima?

x

J Treng s det særskilte hensyn til radon? x

K
Annet (Spesifiser)?

Omgiv
elser

Er det knyttet et risiko til følg e nde
element?

Ja Nei Kommentar

a
Er det regulerte va nn magasin med
spesiell fare for usikker is i næ rheten ?

x

b
Er det terrengformasjon er som utgjø r
spesiell fare (stup etc.)?

x

c
Vil tiltaket (utbygging/dren ering) kunne
føre til over svømmelse i lavere ligge nde
område r ? Urbanflom?

x I følge Norsk Klimaservicesenters
klimaprofil for Buskerud vil
klimaendringene særlig føre til
behov for tilpasning til kraftig
nedbør og økte problemer med
overvann. Episoder med kraftig
nedbør øker vesentlig både i
intensitet og hyppighet, og dette vil
også føre til mer overvann.

Terrenget heller mot vest og vil
således kunne føre til at vannet
ledes mot spesielt naboeiendom
102/216 og/eller jordet 102/47.

Utbygging av planområ det vil
me dføre en økning av tette flater.
Dette kan føre til konsekvenser
både innad i feltet og for
nedenforliggende eiendommer om
nødvendige tiltak ikke
gjennomføres i forbi ndelse med
utbyggingen . I verste fall kan flom
generelt sett medføre fare for bå de
liv og helse samt påføre
eiendommer, boliger og
infrastruktur store skader.

Tiltak i hht TEK17 §15 - 8: 1)
Overvann og drensvann skal i størst
mulig grad infiltreres eller på annen
måte håndteres lokalt for å sikre
vannbalansen i området og unngå
overbel astning på avløpsanleggene.

2)Bortledning av overvann og
drensvann skal skje slik at det ikke
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oppstår oversvømmelse eller andre
ulemper ved dimensjonerende
regnintensitet.

Tiltak: Med bakgrunn i dette
innlemmes det bestemmelser som
stiller krav til utarb eidelse av en
helhetlig teknisk plan for VA, inkl.
løsning for overvannshåndtering.
Denne skal fremlegges kommunen
for godkjenning før tiltak kan
igangsettes. Det tillates også
etablering av fordrøyningsmagasin
innenfor lekearealene.

Analyseskjema: ROS
An alyseskjema_Flo m

d
Annet (spesifiser)?

Va nn -
forsyn
ing

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a
Er det problem er knyttet til
vann forsyning og avløp i området?

x

b
Ligg er tiltaket i eller nær nedslagsfeltet
for drikkevann , og kan dette utgjø re en
risiko for vannforsyningen ?

x Arealet er registrert med begrenset
grunnvannspotensiale i følgje NGU
sin kartbase «GRAN ADA». Det er
ikke registrert noen
grunnvannsbrønner i området.

c Annet (spesifiser)?

Kraft -
forsyn
ing

Er de t knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a
Er området påvirket av magnetfelt over
0,4µT fra høgspentliner?

x Det er ikke registrert noen
høgspentlinjer i umiddelbar nærhet
til planområdet. De nærmeste
luftledningene ligger i en avstand
på ca 400m grovt målt i kart.

b
Er det spesiell klatrefare i
høgspentmaster?

x

c
Vil tiltaket endre (styrke/svekke)
forsyningen i området?

x Ringeriks - Kraft har utarbeidet en
prinsippskisse med forslag til
kabelplanløsning for boligene. Det
er nylig montert en ny nettstasjon i
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området i forbindelse med Block
Watne AS sitt nye boligfelt som er
under utbygging. Samme
nettstasjon kan benyttes til Nedre
Klekkenhagen. Kapasiteten må
utvides ved å bytte
transformatoren fra 315KVA til
500kVA 22kV / 400V. Utb ygger må
gå i dialog med Ringeriks - Kraft når
energi og effektbehov i de nye
installasjonene er kartlagt. Videre
har Ringeriks - Kraft opplyst om
Netteiers tilknytningsvilkår.

Analyseskjema: ROS
Analyseskjema_Kraft forsyning

Tiltak: Rekkefølgebestemmelser .

d
Annet (spesifiser)?

Samfe
rdsel /
Anleg
gstrafi
kk

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a
Er det kjente uly kkespunkt på
transportnettet i området?

x

Langs Fylkesvegen, Klek kenveien,
er det registrert fle re
ulykkespunkter i følg e vegvesenets
strekningsdata . Spesielt ved
avkjørsler og kryss.

Analyseskjema: ROS
Analyseskjema_Trafikkulykke

Tiltak: Utbedring av kryss og frisikt
ved påkjøring til fylkesveien.
Gangforbindelse langs fylkesveien.

b

Vil utilsiktede /ukontrollerte hend elser
som kan inntreffe på nærligg e nde
transportå rer inkl. sjø - og luftfart utgjø re
en risiko for området?

x

c
Er det transport av farli g gods
til/gjennom området?

x Det antas at eventuell transport av
farlig gods primært skjer langs
fylk esveien og at Nedre Klekken vei
er forholdsvis uaktuell for transport
av slik type gods. Det må i så tilfelle
kun skje som isolerte enkelttilfel ler
som følge av transport til boliger
eller landbruksarealer. Det ligger
ingen industri eller
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næringsvirksomhet i dette
området.

d
Kan området bli isolert s om følge av
blokkert infrastruktur, eks som følge av
naturhendelser?

x

I følge NVE sitt
flomaktsomhetskart, så vil
planområdet kunne bli noe isolert
om en større flom fører til at både
Klekkenveien og Hadelandsvegen
blir ufremkommelig.

A nalyseskjema: ROS
Analyseskjema_Flom.

Tiltak:
- SVV og kommune må vurdere om
dagens overvannssystem for
hovedveiene er gode nok til å
kunne ta unna flomvann om en
flom skulle ramme som antydet i
NVEs aktsomhetskart. Eventuelt
vurdere nødvendige tiltak for å
redusere sannsynligheten for at
beboere i dette området isoleres.

e
Kan uønskede hendelser inntreffe som
følge av anleggstrafikk i
anleggsperioden?

x Da Nedre Klekkenvei benyttes som
del av skolevei, vil anleggstrafikk i
anleggsperioden kunne m edføre
økt risiko for ulykke med alvorlige
konsekvenser som f.eks. tap av liv
eller annen varig personskade .

Analyseskjema: ROS
Analyseskjema_Anleggstrafikk

Tiltak: Sikkerhet i anleggsfasen skal
ivaretas gjennom løpende HMS -
arbeider i de ulike
prosjekte rings - og utførelsesfasene.
Kvaliteten på dette arbeidet er
ivaretatt i
Byggherreforskriften. Videre skal
nødvendige sikringstiltak gjennom
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hele anleggsfasen være vurdert og
beskrevet i SHA - plan (Plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).
Det innlemmes
re kkefølgebestemm else som skal
sikre alternativ skolevei i
anleggsfasen. Valgt løsning skal
vedlegges byggesøknad.

f
Annet?

Miljø/
Landb
ruk

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a
Vil planen/tiltaket bli rammet av, eller
forå rsake foruren s ing i form av lyd, lukt
eller støv?

x Alle boliger som ligger nær
lan dbruksområder vil tidvis kunne
være utsatt for bl.a lukt og støy .
Det har i forbindelse med
planprosessen ikke fremkommet
noe som tilsier at planområdet er
spesielt u tsatt og det antas at dette
ikk e vil utgjøre et stort problem.
Det er imidlertid viktig å sikre at
nye beboere opplyses om
ulempene som følger ved å bo
nære et aktivt landbruksområde.
Lukt og støy fra landbruket kan
medføre tidvis redusert kvalitet på
uteopphold sarealene.

Noe økt trafikk på adkomstveien vil
kunne medføre mer støy og støv
for den nærmeste
bolig bebyggelsen. Videre vil
anleggsarbeidene også kunne bidra
til både støy og støv i
anleggsperioden.
L uftveisplager og redusert kvalitet
på uteoppholdsarea ler kan være en
konsekvens av støv fra vei og
anleggsarbeider .

Analyseskjema: ROS
Analyseskjema_Støy, støv o g lukt

Tiltak. Bestemmelser

b
Vil planen/tiltaket bli rammet av, eller
forårsake fare for akutt eller permanent
foruren s ing i området?

x
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c
Vil tiltaket ta areal fra dyrket eller
dyrkbar mark?

x Arealet har inngått som del av et
større landbruksareal og er i NIBI Os
kartinnsynsløsning «Kilden»
primært registrert med fulldyrka
jord. Arealet ligger imidlertid
forholdsvis isolert til som en li ten
avstikker fra de større arealene i
sør.

Temaet analyseres ikke ytterligere .

Tiltak: P lanområdet er primært
avsatt til boligformål i
kommuneplanen. Det er imidlertid
innlemmet bestemmelse for
håndtering av overskuddsmasser/
matjord i bestemmelsene.

d
Annet (spesifiser)?

Er
områd
et
påvirk
et /
forure
n set
fra
tidlega
re
bruk

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a Gruver: å pne sjakter, sten tippe r etc.? x

b
Militære anlegg : fjellanlegg,
piggtrådsperringe r etc.?

x

c
I ndustrivi rks omhet eller aktiviteter som
foreksempel avfallsdeponering,
bålbrenning, skipsverft, gartneri etc.?

x

d Annet (spesifiser)?

Brann
/ -
uly kke
s -
bered
skap

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a
Har området mangelfull
slukkevann forsyning (mengde og trykk)?

X I forbindelse med en henvendelse
til Ringerike Brann og
redningstjeneste opplyser de bl.a.
om at det antageligvis må etableres
nye kummer, men at dette er et
spørsmål brannsikkerhetsrådgiver
må vurdere. Videre vise s det til
gjeldende retningslinjer som sier at
brannkum eller hydrant må
plasseres innenfor 25 - 50 meter fra
inngangen til hovedangrepsveg og
at slokkevannskapasiteten må være
minst 1200 liter per minutt i
småhusbebyggelse.
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Tiltak: Ingen av brannkummene
s om er registrert på kommunens
kartside ligger innenfor den angitte
avstanden og det ansees således
som nødvendig å tilføre et par nye
kummer til området. Plassering av
kummer bør skje i samråd med
brannsikkerhetsrådgiver og inngå
som del av VA - planen som s kal
fremlegges kommunen for
godkjenning før tiltak kan
igangsettes.

Temaet analyseres ikke ytterligere.

b
Har området dårlige ad komstruter for
utry k n i n gskjøretøy?

x Arealet som skal bygges ut, ligger
ca 185m unna avkjøring en fra
fylkesvei en og er både kort, rett og
oversiktlig. Adkomstvei/kryss skal
utbedres som følge av den
planlagte utbyggingen.

Videre skal det legges til rett e for at
bl.a. renovasjons kjøretøy skal
kunne snu på felles parkeringsplass
tilknyttet det inners te delfeltet
langs Heggestu bben .

I følge retningslinjer mottatt av
Ringerike brann og
redningstjeneste må det være
tilrettelagt for kjørbar atkomst helt
frem til hovedinngang/ - angrepsvei
i byggverk. For mindre byggverk i
risikoklasse 4 og brannklasse 1, kan
det aksepteres avstand på inntil 50
meter. Avstanden fra ve gkant
Heggestubben til vegglivene vil
ligge på mellom ca 10m til 15m,
samtidig som parkeringsplassene
som tilhører den ulike
boligbebyggelsen også vil kunne tas
i bruk .

Vegene er dimensjonert i hht
Statens vegvesen sin håndbok N100
og det er tatt utgangspunkt i
veitype A1 -
Atkomstveger i
boligområder,
fartsgrense 30 km/t
(SVV - Håndbok
N100). Figur C.21.

c Annet (spesifiser)?
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Sårbar
e
objekt

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a

Medfører bortfall av følgende t j enester
spesielle ulemper for området:

- elektrisitet,
- telet j enester?
- vann forsyning?
- renovasjon/avløp?

x

b Er det spesielle brannobjekt i området? x Ingen kjente

c
Er det omso rgs - eller oppvekst -
institusjone r i området?

x

d Kulturminner

x Det er foretatt en arkeologisk
registrering av planområdet og det
ble gjort funn av kokeg rop og
dyrkningslag som påvirker store
deler av byggbart areal .

Tiltak: Søke dispensasjon fra
kulturminneloven for å kunne
bygge ut på det berørte ar ealet .
Funnene er angitt med
bestemmelsesområde i plankart et
og med tilhørende
bestemmelser.

Da arkeologisk registrering er
gjennomført og forslag til tiltak er
mottatt fra fylkesmannen,
analyseres ikke temaet ytterligere.
Det forutsettes at anbefalte ti ltak
gjennomføres og at dette sikres i
rekkefølgebestemmelser og
plankart.

e Annet (spesifiser)?

Virkso
mhets
risiko

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a Omfattar tiltaket spesielt farli ge anlegg? x

b
Vil utilsiktede/uk ontrollerte hendelser i
nærliggende virksomheter
(industriforetak etc.), utgjø re en risiko?

x

c
Er det storylukkesbedrifter i nærheten
som kan representere en fare?

x

d
Annet (spesifiser)?
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Ulovli
g
virkso
mhet

Er det knyttet risiko til følgende
e lement?

Ja Nei Kommentar

a
Er tiltaket i seg selv e t sabotasje -
/terrormål?

x

b
Finnes det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten ?

x Ingen kjente

c Annet (spesifiser)?

Sjekklista er gjennomgått den __/__ - __ av sign: ______________________ ____________________



NR. 1 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Ustabile grunnforhold – Planområde under marin grense

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Planområdet heller slakt mot vest og et bekkeløp som ligger ca 100m fra plangrensen.
Planområdet ligger delvis under marin grense og grunnen består av forvitringsmateriale. Utglidninger
oppstår i slakere terreng med finkornet, vannmettet jord og leire. De finnes gjerne på dyrket mark eller i
naturlige skråninger i terrenget, særlig i de bratte sidekantene langs veier, elver, kunstige/modifiserte
skråninger, langs jernbaner og i menneskeskapte fyllinger i bebodde områder.

Uønsket hendelse
– Kraftig eller vedvarende regn og/eller s nøsmelting som medfører h øyt vanninnhold i løsmassene .
P lanerings arbe id uten tilstrekkelig drenering medfører at fyllmasser glir ut og drar med seg deler av den
omkringliggende originale grunnen.
- Alternativt går det et lokalt skred i bekkeløpet, som strekke r seg bakover 1:20. Dersom man antar en
maksimal bakovergripende skredutbredelse på 20x skråningshøyde vil hele tomta bli berørt (kilde: Rapport
GrunnTeknikk)

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE
SKRED

FORKLARING

Ja S2 S ikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vi l
medføre middels konsekvenser.

Eksempler på byggverk som kan inngå i denne
sikkerhetsklassen er bl.a. enebolig, tomannsbolig og
eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig
med maksimum 10 boenheter .

Ingen boliger innenfor planområdet inneholder mer
enn maks fire boen heter (firemannsbolig) .

ÅRSAKER

Kraftig nedbør eller snøsmelting som fører til høyt vanninnhold i løsmassene.

Manglende systemer for overvannshåndtering på opprinnelig dyrket mark med he llende terreng.

Bekken nedenfor tomta som potensielt kan utgjøre en fare.

EKSISTERENDE BARRIERER

Trær og busker langs randsonene



SÅRBARHETSVURDERING

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Største nominelle årlige
sannsynlighet - §7 - 3 (2)
er 1/1000 og s om følge r
av plassering av tiltak i
sikkerhetsklasse 2.

Begrunnelse for sannsynlighet

- Klimaendringer og områdets grunnforhold som består av forvitringsmateriale / dyrkbar mark.
- Hellende tomt
- GrunnTeknikk antyder at d et er veldig lite sannsynlig at det er sammenhengende lag av kvikkleire i det
aktuelle området. NGUs løsmassekart beskriver området som forvitringsmateriale, og boringer gjort på
nabotomta viser grunne dybder til fjell og generelt faste masser, hovedsakelig forvitret leire. Det er
registrert noe bløt leire, men ikke i betydelig mektighet. Det er heller ikke påvist kvikkleire i noen av
boringene.

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse X V urderes ut
fra antall -
Maks 25
personer i en
bygning.
Skred kan
medføre
helseskade og
dødsfall.

Stabilitet X Hendelsen
kan medføre
tap av husly,
varme, og
avhengi g av



omfanget
eventuelt
fremkommeli
ghet.

Materielle verdier x Ved skred kan
hele boligen
og muligens
store deler av
innboet gå
tapt. Tomten
kan bli totalt
ødelagt.

Samlet begrunnelse av
konsekvens:

Et kvikkleireskred kan
medføre at hele eller deler av
planområdet raser ut. Dette
vil kunne medføre både
helseskade og dødsfall samt
tap av bolig m.m.
Fremkommeligheten kan bli
redusert om veiarealer
rammes og det kan bety
redusert fremkommeli ghet til
området for nødetater.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav Planområdet ligger i grenseland for marin grense og
har som følge av planprosessen blitt vurdert av
fagkyndig e .



FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Områdestabiliteten må
vurderes av fagkyndig og
eventuelle tiltak innarbeides i
plankart og bestemmelser.

GrunnTeknikk har i
forbindelse med ovennevnte
gjennomført en vurdering av
områdestabiliteten med
følgende konklusjon:

« Ut i fra en helhetsvurdering
er
områdestabilitetsforholdene
vurdert som tilfredsstillende.
Den aktuelle tomta er ikke del
av en faresone.
Grave - og
fundamenteringsforhold
anbefales utført i samråd med
geoteknisk sakkyndig når mer
detaljerte planer foreligger.
Det er aktuelt å utføre
grunnundersøkelser som
underlag for vurderinger.

Bestemmelse til bygge sak i reguleringsplanforslaget.



NR. 2 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Flom

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: I følge Norsk Klimaservicesenters klimaprofil for Buskerud vil klimaendringene særlig føre til
behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann. Episoder med kraftig nedbør øker
vesentlig både i intensitet og hyppighet, og dette vil også føre til mer overvann.

Kombinasjonen av kraftig nedbør og fortetting er en utfordring, fordi stor og hurtig avrenning kan skade
bygninger, infrastruktur, helse o g miljø.

Terrenget heller mot vest og vil således også kunne føre til at vannet ledes mot spesielt naboeiendom
102/216 og/eller jordet 102/47.

I følge NVE sitt flomaktsomhetskart, så vil planområdet kunne bli noe isolert om en større flom fører til at
både Klekkenveien og Hadelandsvegen blir ufremkommelig.

Uønsket hendelse – Kraftig eller vedva rende regn og/eller snøsmelting. Utbygging en av planområdet har
medført en økning av tette flater og dårlig planlagt drenering medfører store overvannsmengder innad i
feltet og ledes med terrenghellingen gjennom planområdet og videre mot naboen i vest. Videre medfører
flomvann at både Klekkenveien o g Hadelandsvegen blir ufremkommelig.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM

FORKLARING

Ja F 2 S ikkerhetsklasse F2 omfatter de fleste byggverk
beregnet for personopphold. Byggverk som kan
inngå i denne sikkerhetsklassen er bl.a. boliger.
Planområdet skal inneholde boligbebyggelse og
nabobebyggelsen er også boliger.

ÅRSAKER

- K raftig nedbør eller snøsmelting.
- Manglende systemer for overvannshåndte ring.

EKSISTERENDE BARRIERER

- Ingen kjente utover grøfter

SÅRBARHETSVURDERING

- Mye vann over bakken pga. manglende kapasitet til å håndtere overvann og tette flater som følge av
planlagt utbygging.
- Overvann fra nærliggende områder i øst og sør kan trenge inn på planområdet og bidra til ytterligere økte
vannmengder.
- Klimaendringer kan medføre at eksisterende løsninger for overvannshåndtering langs hovedveiene ikke
lenger holder mål.



SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Største nominelle årlige
sannsynlighet - §7 - 2 (2)
er 1/200 og s om følge r
av plassering av tiltak i
sikkerhetsklasse F 2.

Begrunnelse for sannsynlighet

- Arealer som heller mot planområdet fra øst og sør.
- Pågående klimaendringer kombinert med en utbyg ging som kan medfører endring i terrengstruktur og en
økn ing av tette flater . Intens t nedbør eller snøsmelting kan således medføre urbanflom med f are for
vanninntrenging i bygg.
- NVE sitt flomaktsomhetskart viser at planområdet vil kunne bli noe isolert om en større flom gjør
Klek kenveien og Hadelandsvegen ufremkommelig.

- Sannsynligheten for urbanfl om innenfor antas således å være tilstede.
- Sannsynligheten for flom på hovedveier utenfor planområdet og som kan få konsekvens for plano m r ådet
antas å være tilstede.

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Det antas at
en urbanflom
eller flom på
hovedveiene
ikke vil
medføre tap
av liv og at
beboerne i
dette området
selv vil være i
stand å
komme seg i
sikkerhet ,
envt. med litt
bistand fra
bl.a.
nødetater .

Stabilitet x Hendelsen
kan medføre
midlertidig
tap av husly
og avhengi g
av omfanget ,
eventuelt
redusert
fremkommeli
ghet. K ritiske



samfunnsfunk
sjoner antas
ikke å kunne
settes ut av
spill, men
fremkommeli
gheten for
nødetatene
kan imidlertid
bli redusert
om
overvann et
fyller
hoved veiene.

Materielle verdier x De
økonomiske
kons ekvensen
e ved skader
på byggverket
kan være
stor e for den
som berøres.

Samlet begrunnelse av
konsekvens :

- Nødetater kan få redusert
fremkommelighet om
overvann fyller
adkomstveiene eller
hovedveiene .
- Økonomiske konsekvenser
for den som blir berørt.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels
- Det er ikke registrert tidligere flomhendelser
innenfor planområdet i offentlig tilgjengelige
kartbaser hos bl.a. NVE.
- Selve planområdet ligger ikke innenfor
flomsone/aktsomhetsområde for flom.
- Vurderingen er foretatt med bakgrunn i økt fokus
på klimaendringer og bl.a. urbanflommer som kan
være en konsekvens ved spesielt større utbygginger.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.



Tiltak i hht TEK17 §15 - 8:
1) Overvann og drensvann
skal i størst mulig grad
infiltreres eller på annen
måte håndteres lokalt for å
sikre vannbalansen i området
og unngå overbelastning på
avløpsanleggene.

2)Bortledning av overvann og
drensvann skal skje slik at det
ikke oppstår oversvømmelse
eller andre ulemper ved
dimensjonerende
regnintensitet.

Tiltak kan f.eks. være:
Rekkefølgebestemmelser
som sikrer utarbeidelse
av VA - plan samt at
pla nen inkluderer løsning
for overvannshåndtering.

Mulige tiltak:
Grønne tak, infiltrasjon
av takvann på grønne
arealer,
infiltrasjonssone/ - grøft,
regnbed, dammer,
kjørbare arealer
m/infiltrasjon (grus, åpen
betongstein etc).

For veier kan overvannet
ledes til
i nfiltrasjonsgrøfter eller
infiltrasjonssoner i
sidearealene .

3) SVV og kommune må
vurdere om dagens
overvannssystem for
hovedveiene er gode nok til å
kunne ta unna flomvann om
en flom skulle ramme som
antydet i NVEs
aktsomhetskart. Eventuelt
vurde re nødvendige tiltak for
å redusere sannsynligheten
for at beboere i dette
området isoleres .

Bestemmelse til bygge sak i reguleringsplanforslaget.



NR. 3 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Strømbrudd/svekket k raftforsyning

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Det vil alltid være en sjanse for at bl.a. ekstremvær kan medføre ødelagte kraftlinjer og fravær av
strøm over lengre tid. Dette har vi sett eksempler på flere steder i Norge. Videre så vil den planlagte
utbyggingen medføre behov for å bytte transformatoren da Ringeriks - Kraft informerer om at det nylig er
montert en ny nettstasjon i området i forbindelse med Block Watne AS sitt nye bo ligfelt som er under
utbygging, og at s amme nettstasjon kan benyttes til Nedre Klekkenhagen. Kapasiteten må imidlertid utvides
ved å bytte transformatoren fra 315KVA til 500kVA 22kV / 400V.

Uønsket hendelse – Utbyggingen svekk er eller overbela ster kraftforsyningen i området eller ekstremvær
medfører ødelagte kraftledninger.

Fravær av strøm kan bla påvirke levering en av drikkevann, svekkelse av drikkevannskvaliteten og problemer
med avløp som kan medføre lokal forurensning. Videre vil bl.a. varme til bolig og matlaging , kjøling av
matvarer , trygghetsalarmer, telefonlinjer, internett og andre strømavhengige behov svekkes.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER

- Bruk av eksisterende transformator som har for liten kapasitet.
- Økt strømtilførsel til anleggsarbeid i forbindelse med utbyggingen og/eller tilknytning fra nye boenheter.
- Ekstremvær

EKSISTERENDE BARRIERER

- Ny nettstasjon som kan benyttes. Denne er forholdsvis ny og ble oppført i forbindelse med utbyggingen av
«390 Klekken boligområde». Nettselskap opplyser at kapasiteten på transformator må utvides.

SÅRBARHETSVURDERING

- Fravær av strøm over lengre tid kan medføre fryste rør, f ordervet ma t og redusert drikkevannskvalitet.
- U tslåtte trygghetsalarmer og telefonlinjer kan gi alvorlige konsekvenser i forsøk på å kontakte nødetater.
- Mange innbyggere har ikke alternative fyringsmuligheter. Mange har kun varmepumper eller elektrisk
oppvarming. Vedovner er kuttet ut og piper plugget for å unngå feieravgift.

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Sannsynligheten for
overbelastning antas å
være lav, da kontakt med
nettleverandør er
opprettet tidlig i
planprosessen og forslag



til kabelplan er skissert av
leverandør . Videre er
utbygger/forslagsstiller/k
ommune gjennom
planarbeidet gjort kjent
med behov et for ny
transformator.

Sannsynligheten for at
ekstremvær kan medføre
strømbrudd ansees
imidlertid å være tilstede
og i følge kommunens
Risiko - og
sårbarhetsanalyse er
følgende vurderinger
gjort for kommunen:

- Lengre strømbrudd (over
1 uke): Lite sannsynlig

- 4 timers strømbrudd må
påregnes; sannsynlig

Ved Dagmar hadde
mindre enn 100
abonnenter et
strømbrudd som varte i 4
dager. 13% av
abonnentene hadde
et strømbrudd som varte
mer enn ett døgn.
Kommuneadministrasjon
og sykehus ble ikke
berørt.

Begrunnelse for sannsynlighet
- Tilknytning til et strømnett som har for dårlig kapasitet . D årlig kommunikasjon med nettleverandør.
- Klimaendringer og mer ekstremvær
Det antas således at sannsynligheten er til stede for at strømbrudd kan forekomme.

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE
RELEV
ANT

FORKLARING

Liv og helse x Utslåtte
trygghetsalarmer
og telefonlinjer
kan gi alvorlige
konsekvenser ved
behov for å
kontakte



nødetater . I
verstefall kan
konsekvensen
være tap av liv.

Stabilitet x Hendelsen kan
medføre
midlertidig tap av
bl.a. varme,
vannforsyning og
telefonlinjer/nett .

Materielle verdier x Et strømbrudd for
en enebolig vil for
det meste kun
m edføre små
materielle
kostnader.
Frostskader på
rør kan imidlertid
forekomme
vinterstid og
elektriske
apparater kan få
elektriske feil
dersom
temperaturen i
rommet har vært
lavere enn det
apparatet er bygd
for å tåle .

Samlet begrunnelse av
konsekvens :

Strømbrudd kan medføre
problemer med oppvarming
og vannforsyning.
T rygghetsalarmer og
telefonlinjer/nett kan settes
ut av spill og således bryte
kontakten med nødetater .
Rør vil kunne fryse og
elektriske apparater
ødelegges. Omfanget av
konsekvensene vil i stor grad
avhenge av varigheten på
strømbruddet.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels - Usikker het vedr. varighet på strømbrudd som igjen
vil bidra til å definere omfanget av konsekvensene.



FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Tiltak:
- B ytte av transformator og
tilknytning etter dialog med
strømleverandør –
Rekkefølgebestemmelser kan
bidra til å sikre at dette blir
utført til rett tid.
- Tilgang på alternative
fyringsmuligheter til strøm.

Videre kan hver enkelt
beboer selv , med enk le tiltak,
sørge for å være forberedt på
å klare seg uten strøm noen
dager. S ikkerhverdag.no lister
bl.a. opp følgende tiltak på sin
hjemmeside:
Sørg for å ha d rikkevann ,
tørrmat , radio med batterier ,
lommelykt , stearinlys ,
f yrstikker , ved ,
førstehjelpsutstyr ,
kokeapparat som går på
gass/ rødsprit og kontanter .

Er en beboer kritisk avhengig
av strømforsyning kan et
nødaggregat bidra til at man
er mindre sårbar for
strømbrudd.

Bestemmelse til bygge sak i reguleringsplanforslaget.



NR. 4 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Trafikkulykke

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Langs Fylkesvegen, Klek kenveien, er det registrert flere ulykkespunkter i følge vegvesenets
strekningsdata. Spesielt ved avkjørsler og kryss. Økt trafikk fra planområdet vil medføre flere påkjøringer til
fylkesveien og således vil faren for at en ulykke i dette krysset kan inntreffe øke.

Uønsket hendelse – Ulykke ved påkjøring til fylkesvei.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER

- Uoversiktlig kryss
- Forholdsvis rette strekninger og slakke svinger kan bidra til høyere fart langs fylkesveien, til tross for 60 -
sonen.
- Uoppmerksomhet
- Glatte veier
- Dårlig sikt pga vær

EKSISTERENDE BARRIERER

- 60 sone på fylkesveien forbi krysset
- Landbruksareal på østsiden som bidrar til god sikt i denne retningen.



SÅRBARHETSVURDERING

- Ved ulykke i eller nær kryss kan det bli redusert fremkommelighet langs Klekkenveien som følge av stengt
vei og lange bilkøer. Dette betyr også redusert fremkommelighet for nødetater.

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x - Tidligere hendelser langs
strekningen.
- Økt aktivitet som følge
av utbygging

Begrunnelse for sannsynlighet
- Tidligere hendelser på veistrekningen av ulik kategori ( 6 hendelser langs Klekkenveien: 2x MC - ulykker,
2x sykkelulykker og 2x bilulykker . Hendelser i krysset mot Hadelandsveien er ikke inkludert ) .
- Ulykkespunktene er spesielt l okalisert rundt avkjørsler og kryss.
- Forholdsvis rette strekninger og slakke svinger vil kunne medføre høyere hastighet, til tross for at
fartsgrensen er 60 km/t forbi avkjøringen til planområdet.
- Økt aktivitet i området som følge av utbyggingen.

Sannsynligheten for at en ulykke kan inntreffe i et tidsintervall på 10 - 50 år antas således å være til stede
med middels sannsynl ighet. Dette begrunnes med at ulykkene langs Klekkenveien er registrert innenfor et
tidsrom på ca 18 år ( 1993 - 2011 ) , og er spre dt langs hele veistrekningen . Ulykkene er av ulik kategori som
MC - ulykker, sykkelulykker og bilulykker.

Videre vi l økt trafikk til og fra nytt felt samt andre nye felt i området, kunne bidra til å øke sannsynligheten
for at en ulykke skal kunne inntreff e noe .

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE
RELEV
ANT

FORKLARING

Liv og helse x En trafikk ulykke
kan i verstefall
medføre tap av
ett eller flere liv.

Stabilitet x Hendelsen kan
medføre
midlertidig
stengt e veier eller
redusert
trafikkflyt , som
igjen kan hindre
nødetater i å
komme frem. Det
er imidlertid
alternative ruter
man kan kjøre for
komme seg forbi
eller til



ulykkespunktet
om man kommer
fra Hønefoss eller
Haugsbygd.
Innsatstiden vil
ved omkjøring i så
fall kunne øke.

Materielle verdier x Materielle verdier
vil primært
begrense seg til
kjøretøyet og
eventuelt løst
inventar som
måtte befinne seg
i denne.

Samlet begrunn else av
konsekvens :

En trafikkulykke i krysset kan
medføre tap av menneskeliv,
midlertidig redusert trafikkflyt
og økt innsatstid for
nødetater. Materielle skader
vil primært begrenses til
ulykkes kjøretøyene .

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav Det vurderes at datagrunnlaget fra Statens vegvesen
som angir ulykkes punkter er godt nok til avgjøre at
det foreligger en risiko for ulykker på strekningen.
Videre er det antydet fra kommunens side at
avkjøring/kryss mot fylkesvei bør utbedres.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Tiltak:
- Utbedring av kryss
- Frisiktsoner
- Fartsreduserende tiltak
- Krav til g a ngforbindelse langs
fylkesveien er opprinnelig del
av rekkefølgebestemmelsene
til nærliggende plan.
Innlemmes også for Nedre
Klekkenhagen.

Dette kan sikres både via
plankart og
rekkefølgebestemmelser.

Bestemmelse til bygge sak i reguleringsplanforslaget.



NR. 5 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Anleggstrafikk

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Da Nedre Klekkenvei delvis benyttes som skolevei, vil anleggstrafikk i anleggsperioden kunne
medføre økt risiko for ulykke med alvorlige konsekvenser.

Uønsket hendelse – Blindsone og rygging av tungtransport ut av anleggsområdet medfører påkjørsel av et
barn som skal krysse Nedre Klekkenvei på vei til skolen.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER

- Blindsone
- Manglende planer for sikkerhet
- Manglende alternativer til skolevei
- Uoppmerksomhet
- Barn som løper ut i veien fra egen avkjøring uten å se seg for. Hekker/gjerder sperrer for sikt.
- Dårlig sikt pga vær
- Manglende snumuligheter på anlegget.

EKSISTERENDE BARRIERER

- Rette oversiktlige veier
- Mulig e alternativer til skolevei via f.eks. Borgergata, over jordet el.l.

SÅRBARHETSVURDERING

En påkjørsel kan berøre :
Fastboende , skolebarn eller evnt. ansatte på anlegget.

Sårbarhet ved tap av liv eller evnt. andre varige skader på berørte samt psykiske konsekvenser for sjåfør og
pårørende .
Uførhet.

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Generell fare ved
anleggsarbeid er og
tidligere hendelser i
Norge.

Begrunnelse for sannsynlighet
«Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid» (2005 - 2009), utført av Statens vegvesen, sier bl.a.
at et av særtrekkene ved ulykkene de analyserte viste at halvparten av de drepte var myke trafikanter og at
mange av dem ble påkjørt av tunge kjøretøy.

«Det var 12 gående eller syklende blant de



23 drepte i utvalget. 8 av disse 12 ble påkjørt av tunge kjøretøy. Ulykkesanalysene
avdekker mangelfull tilrettelegging for gående og syklende forbi anleggsområd er, farlige
kryssingspunkter mellom anleggsavkjørsel og gang - og sykkelveg og anleggskjøretøy med
svært redusert sikt mot myke trafikanter».

Det antas at denne delen av analysen kan reflektere risikoen generelt for øvrige anleggsarbeider også der
hvor tu ngtransport må ferdes på samme veier som myke trafikanter. Utbyggingsområdet ligger også i enden
av et etablert boligfelt. Sannsynligheten er således vurdert til «middels» med bakgrunn i at risikoen alltid vil
være til stede så lenge enkeltmenn eskets vurde ringer ikke kan for u t sees, men at sikkerhetstiltak alltid skal
vurderes, gjennomføres og fokuseres på bl.a. gjennom HMS og SHA - planer.

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE
RELEV
ANT

FORKLARING

Liv og helse x En ulykke kan i
verstefall
medføre tap av
ett eller flere liv.

Stabilitet x En personulykke
vil kunne medføre
midlertid ig stengt
vei til boligfelte t i
forbindelse med
gransking av
ulykke.

Materielle verdier x

Samlet begrunn else av
konsekvens :

En ulykke som følge av økt
trafikk med tunge kjøretøyer
til og fra boligområdet, kan
medføre tap av menneskeliv
og midlertidig stengt
adkomstvei. Materielle
skader antas ikke å være
aktuelt for en slik hendelse.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels Usikkerheten vurderes til middels, da det alltid vil
være usikkerhet knyttet til det å kunne forutse
enkeltmenneskers vurderinger uansett tiltak. Men,
med bakgrunn i tidligere hendelser generelt sett,
kunnskap om blindsoner samt at analysen fra SVV
gir en viss oversikt som kan gjenspeile den
analyserte hendelsen, antas det at grunnlaget er
tydelig nok til å kunne avgjøre at det vil foreligge en



viss risiko f or ulykke i tilknytning til
anleggsarbeidene .

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Tiltak:
Rekkefølgebestemmelser .
HMS - / og SHA - planer.

Rekkefølge b estemmelse som sikrer altern ativ skolevei i anleggsperioden.



NR. 6 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Støy, støv og lukt

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Nærliggende landbruksarealer kan tidvis medføre både støy, støv og lukt. En økning i trafikken inn
til nytt boligfelt kan også bidra mer støy og støv for den eksisterende bebyggelsen som ligger nærmest
adkomstveien.

Uønsket hendelse – Nye beboere er ikke informert om konsekvensene ved å bo nære landbruksarealer.
Dette medfører at beboerne føler ubehag og retter klager mot gårdsbrukene som styrer driften av
landbruket. Videre kan dette også føre til ønske om å heve kjøp av bolig.
En økn ing i trafikken inn til planområdet medfører at de nærmeste naboene blir utsatt for mer støv og støy
enn vanlig, noe som igjen kan medføre bl.a. luftveisplager. På ekstra tørre dager kan støv fra veiene også
føre til at de unngår lufting ved å sette opp vi nduer el.l.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER

- Tørre perioder kombinert med grusvei
- Lite vegetasjon langs adkomstveien
- Landbruksarbeid som gjødsling på nærliggende jorder

EKSISTERENDE BARRIERER

- Det er noe vegetasjon langs randsonene omkring planområdet og langs adkomstvegen.

SÅRBARHETSVURDERING

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Sannsynligheten for
problemer med støy, støv
o g lukt ansees å være noe
høy, da spesielt lukt fra
omkringliggende
landbruksarealer tidvis vil
være til stede ved bl.a.
gjødsling.

Uten tiltak vil også støv
og støy fra veien og
anleggsarbeider i
byggeperioden kunne



medføre plager for
beboerne.

Begrunnelse for sannsynlighet
- Mye trafikk på gruslagt adkomstvei, spesielt på tørre dager, vil kunne bli probl ematisk for beboere langs
veien . Spesielt anleggstrafikken vil kunne merkes.
- Om selger ikke overholder opplysningsplikten og sørger for å informere kjøpere om mulige ulemper ved å
bo nære et landbruk, så er det sannsynlig at noen beboere vil kunne føle seg lurt og krever tiltak i etterkant,
hevelse av kjøp eller at de retter klager mot gårdbruker og landbruksdriften.
- Tidvis lukt og støy fra et aktivt land bruk må påregnes .
- Tidvis støy og støv fra anleggsarbeidene under utbygging om byggh erre ikke har gode nok rutiner ved
utførelse av arbeid som kan gi støv eller overholder anbefalte grenser for bygge - og anleggs - støy.

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE
RELEV
ANT

FORKLARING

Liv og helse x Mindre
luftveisplager
som følge av støv
fra trafikk på
adkomstvei og
eventuelt
anleggsarbeider .

Tap av nattesøvn
ved anleggsarbeid
sent på
kveld/natt.

Stabilitet x Tidvis redusert
kvalitet på
uteoppholdsareal
ene som følge av
støy og lukt fra
landbruksdrift.
Tidvise støv og
støyplager som
følge av
anleggsarbeider.

Materielle verdier x Støv som trenger
inn i bolig og
fester seg i
private eiendeler
som telefoner, tv
el.l. kan bety
redusert levetid
for genstanden.

Samlet begrunnelse av
konsekvens :



Mindre luftveisplager og
periodevis redusert kvalitet
på uteoppholdsarealene ved
støy og lukt fra
landbruksdriften. Noe må
også påregnes i
anleggsperioden.
Støvpartikler kan påvirke
le vetiden på f.eks.
mobiltelefoner o.l.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels - Analysen er basert på en generell
oppfatning av det å bo i et område
omkranset av landbruk, samt tidligere
hendelser andre steder i landet hvor det
har oppstått konflikter mellom beboere og
gårdbrukere som følge av bl.a. lukt og støy.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I ARE ALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Tiltak:
- Asfaltering og jevnlig

rengjøring av
adkomstvei eller
eventuelt salting av
grusvei. Beholde
vegetasjon i
randsonene og/ eller
utarbeide en plan for
nyplanting . Det te
k an sikres via
bestemmelser.

- Byggherre må sørge
for gode rutiner ved
utførelse av arbeid
som kan gi støv og
overholde anbefalte
grenser for bygge - og
anleggs - støy (T -
1442). Kommunen
som
tilsynsmyndighet bør
påse at gjeldende
krav og føringer blir
overholdt.

Bestemmelse til bygge sak i reguleringsplanforslaget.
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Ringerike. Nedre Klekkenhagen
Områdestabilitet

Sammendrag:

MjøsPlan AS jobber med å utarbeide en detaljreguleringsplan for Nedre Klekkenhagen i Ringerike
kommune, og GrunnTeknikk AS er engasjert for å gjøre en vurdering a områdestabiliteten for
tomta.

GrunnTeknikk har ikke gjort egne grunnundersøkelser på tomta. Vår vurdering er basert på
terrengkriterier i NVEs retningslinjer, NGUs løsmassekart, samt grunnundersøkelser gjort på
nabotomta .

Ut i fra en helhetsvurdering er o mrådestabilitet sforholdene vurdert som tilfredsstillende. D en
aktuelle tomta er ikke del av en faresone.

Nærmere vurderinger fremgår av notatet.

TEKNISK NOTAT
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1 Innledning

MjøsPlan AS jobber med å utarbeide en detaljreguleringsplan for Nedre Klekkenhagen i Ringerike
kommune. I den forbindelse er GrunnTeknikk AS engasjert for å gjøre en vurdering a
områdestabiliteten for tomta.

Foreliggende notat inneholder en vurdering av stabiliteten i området med tanke på kvikkleireskred,
som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan. Vår kontaktperson har vært Line Irene Danielsen i
MjøsPlan.

2 Terreng og grunnforhold

2.1 Terreng

Den aktuelle to mta ligger mellom Nedre Klekkenvei og Heggestubben på Nedre Klekken, omtrent 3
kilometer øst for Hønefoss sentrum. Tomta er nokså flat, med en gjennomsnittlig helning vestover på
ca. 1:25. Den består i dag av dyrket mark. Terrenget rundt heller generelt sl akt nedover mot vest.
Sør - vest for tomta skrår jordet ned mot en bekk, med gjennomsnittlig helning ca. 1:10.

Figur 1. Kart med aktuell tomt avgrenset med sort stiplet linje (Ringerike kommune).
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2.2 Grunnforhold

Løsmassekart fra NGU sine nettsider viser at tomta ligger innenfor et område med forvitringsmateriale
(lilla). Denne løsmassetypen er dannet ved fysisk/kjemisk oppløsning av fjell, og består gjerne av sand
eller silt i toppen, med en gradvis overgang fra løsmasser til fast fjell. Ca. 300 meter lenger vest er
løsmassene beskrevet som tykk havavsetning (blått) . Denne løsmassetypen er dannet ved utfelling av
finkornede sedimenter i stillestående vannmasser, og består som regel av silt og leire, potensielt
kvikkleire. Det er markert flere fjellblotninger i nærheten av tomta, den nærmeste ca. 100 meter vest.

Figur 2. Løsmassekart med aktuell tomt avgrenset med sort stiplet linje ( NGU ).

Multiconsult har tidligere gjort grunnundersøkelser i området rett nord for tomta, på eie ndom 102/46
og 100/1. Resultatene av utførte grunnundersøkelser er beskrevet i geoteknisk rapport 813966 - RIG -
RAP - 01 [3]. Rapporten viser at det er generelt grunt til fjell, mellom 2.8 og 6.8 meter. Det er et
topplag av torv på ca. 0,5 meter , og stedvis ligger det et bløtt leirelag på inntil 1,8 meter under.
Ellers viser boringene siltig og sandig forvitret leire med innslag av fyllmasser, samt humus/organisk
materiale i toppen .

3 Gjeldende planer

Ut ifra det GrunnTeknikk har fått opplyst , planlegges det å bygge to firemannsboliger og to
tomannsboliger på den aktuelle tomta (102/101 og 102/55). Planforslaget innebærer også en
utbedring av adkomstvei fra fylkesveien (Klekkenveien) ned til boligområdet.

I november 2017 ble det foretatt en arkeologisk registre ring på tomta, og det ble funnet kulturminner
som kan medføre endringer i planene.
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4 Områdestabilitet

Gjeldende regelverk stiller krav til trygghet mot naturpåkjenninger (skred, flom, etc.). GrunnTeknikk har
ikke gjort egne grunnundersøkelser i området. Vår vurdering av områdestabilitet er gjort på grunnlag
av terrengkriterier, NGUs løsmassekart og kjennskap til grunnundersøkelser i nærområdet. For våre
vurderinger ligger NVEs veileder og re tningslinjer ref. [1] og [2 ] til grunn. Disse oppfyller krav om sikk er
byggegrunn i forhold til PBL og Teknisk forskrift, TEK10/TEK17.

NVE har utarbeidet prosedyre gitt i veileder 2014/7 [1] som gjelder ved fare for kvikkleireskred og
skred i løsm asser med sprøbruddegenskaper. Denne p rosedyren er lagt til grunn for våre vu rderinger.

Vurderingene i dette notatet gjelder kun utredning av områdestabilitet. Grave - og
fundamenteringsforhold, inkludert lokal stabilitet (eksempelvis utgravin g for byggegrop eller evt.
oppfylling ) anbefales utført i samråd med geoteknisk sakkyndig når mer detaljerte planer foreligger.

4.1 Oppsummering av gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014

Tabell 1 oppsummerer gjennomgang av prosedyren i henhold til avsni tt 4.5 i NVEs veileder 7/2014
[1 ]. Vurderinger rundt punktene er nærmere beskrevet i påfølgende d elkapitler.

Pkt . Arbeidsoverskrift Kommentar
1 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være . Regulering, tiltakskategori K4. Utført
2 Undersøk om hele eller deler av områder ligger

under marin grense.
Deler av området ligger under marin
grense . Utført

3 Avgrens områder med marine avsetninger . Sannsynligvis ikke marine avsetninger i
aktuelt område . Utført

4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området .

Det er ingen kartlagte faresoner i nærheten
av planområdet. Utført

5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som
tilsier mulig fare for områdeskred .

Brattere enn 1:20 ned mot bekk, men da
det høyst sannsynlig ikke er kvikkleire, er
det ikke avgrenset noe aktsomhetsområde .
Utført

6 Gjennomføring av befaring og
grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag .

Grunnundersøkelser er gjort på nabo tomta i
2013 . GrunnTeknikk har ikke gjort egne
grunnundersøkelser. Utført

7 Avgrens løsneområder mer nøyaktig . Tomta ligger ikke i et potensielt
løsneområde. Utført

8 Vurder og avgrens sannsynlig utløpsområder for
skredmasser .

Tomta lig ger ikke et evt. u tløpsområde.
Utført

9 Avgrens og faregrads - klassifiser faresoner . Ikke aktuelt – Ikke utført
10 Stabilitetsvurderinger. Dokumentasjon av

tilfredsstillende sikkerhet .
Ikke aktuelt – Ikke utført

Tabell 1. Oppsummering av gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014

4.2 Utredningens nøyaktighet

Utredningen utføres i forbindelse med regulering for boligområde og skal avklare eventuell fare for
områdestabilitetsproblemer. Iht. Tabell 5.1 i NVEs veileder [ 1 ] kommer dermed byggeprosjektet i
tiltakskategori K4 og utredningen gjøres for dette.
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4.3 Marin grense

NVEs kvikkleirekart viser at om lag en tredjedel av den aktuelle tomta ligger under marin grense (se
Figur 3 ) . Bekken, samt skråningen n ed mot denne, ligger under marin grense.

Figur 3. Kart som viser aktuell tomt i forhold til marin grense (NVE).

4.4 Avgrens områder med marine avsetninger

Løsmassekart fra NGU (Figur 2) viser at det aktuelle området består av forvitringsmateriale.
Grunnundersøkelser [3] gjort i området rett nord for tomta (hovedsakelig innenfor marin grense) viser
at det finnes leire, enkelte steder lag av bløt leire med beskjeden mektighet . Det er ikke påvist
kvikkleire .

4.5 Kartlagte faresoner for kvikkleireskred

Figur 4 viser kvikkleirekart fra NVE sine nettsider. Det finnes kartlagte kvikkleiresoner langs elva rundt
Hønefoss sentrum. Den nærmeste er omtrent 2 kilometer vest for den aktuelle tomta.
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Figur 4. Kart med kartlagte kvikkleiresoner (NVE).

4.6 Avgrensing av aktsomhetsområde etter marine avsetninger og topografi,

geotekniske vurderinger

Punktet omfatter avgrensing av aktsomhetsområde til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred.
Dette omfatter bl.a . avgrensing i form av synlig fjell og at skred kan innt reffe innenfor følgende
t erreng kriterier:

- Jevnt hellende terreng brattere en n 1:20 og total skråningshøyde > 5 m.
- I pl atåterreng: Høydeforskjell på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/for marbakke
- Maksimal bakov ergripende skredutbredelse = 20 x skråningshøy de, målt fra for

skrån ing/marbakke/ bunn ravine

Ut ifra vår vurdering er det kun bekken nedenfor tomta som potensielt kan utgjøre en fare. Området
ovenfor tomta ligger over marin grense og er relativt slakt. Terrenganalyser viser at det er
gjennomsnittlig c a. 1:10 helning fra vestenden av tomta og ned til bekken.

Dersom det er et sammenhengende lag av kvikkleire fra bekken og opp, og det går et lokalt skred i
bekkeløpet, kan dette potensielt strekke seg bakover 1:20. Dersom vi antar en maksimal
bakovergripe nde skre dutbredelse på 20x skråningshøyde vil hele tomta havne innenfor
aktsomhetsområdet.

Det er imidlertid veldig lite sannsynlig at det er sammenhengende lag av kvikkleire i det aktuelle
området. NGUs løsmassekart beskriver området som forvitringsmateri ale, og boringer gjort på
nabotomta viser grunne dybder til fjell og generelt faste masser , hovedsakelig forvitret leire . Det er
registrert noe bløt leire, men ikke i betydelig mektighet. Det er heller ikke påvist kvikkleire i noen av
boringene.
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Det er der for vår vurdering at det ikke skal avgrenses noe aktsomhetsområde eller faresone.

4.7 Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser

Grunnundersøkelser på tomta ble utført i slutten av 2013, og resultatene er presentert i Multiconsults
rapport 813966 - RIG - RAP - 01 [3].

4.8 Avgrensing av løsneområde

Tomta ligger ikke innenfor et potensielt løsneområ de, da det høyst sannsynlig ikke er
sammenhengende lag av kvikkleire fra bekken og opp til tomta.

4.9 Avgrensing av utløpsområde

Tomta ligger ikke i et eventuelt utløpsområde for skred som utløses høyere opp enn planområdet.

4.10 Faregradsklassifisering for faresonen

Ikke aktuelt og er ikke utført.

4.11 Stabilitetsberegninger og – vurderinger

Ikke aktuelt og er ikke utført.

4.12 Krav til kvalitetssikring

Da tomta ikke er en del av fare sone er det iht. tabell 5.2 i [1 ] ikke krav om at våre vurderinger
kvalitetssikres av uavhengig foretak.

5 Sluttkommentar

Ut i fra en helhetsvurdering er områdestabilitetsforholdene vurdert som tilfredsstillende . Den aktuelle
tomta er ikke del av en faresone.

Grave - og fundamenteringsforhold anbefales utført i samråd med geoteknisk sakkyndig når mer
detaljerte planer foreligger. Det er aktuelt å utføre grunnundersøkelse r som underlag for vurderinger .
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1. Bakgrunn
I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Nedre Klekkenhagen er det via merknader
til oppstartsvarsel ytret behov for en trafikkanalyse. I gjeldene kommuneplan er området satt av til
boligbebyggelse. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert og
frittliggende småhusbebyggelse, hvor det planlegges oppføring av to firemannsboliger og to
tomannsboliger på tomt 102/101 og 102/55.

Trafikkanalysen inneholder en beskrivelse av dagens trafikksituasjon og endringer som følge av ny
reguleringsplan. Som en del av trafikkanalysen inngår en vurdering av forhold for myke trafikanter.

2. Dagens trafikksituasjon
2.1 Beskrivelse av infrastruktur
Planområdet ligger langs fylkesvei 163 (Klekkenveien), mellom Hønefoss sentrum og Haugsbygda.
Området ligger i enden av et etablert boligfelt. Nytt boligfelt vil ha avkjøring fra fylkesveien og med
adkomst fra Nedre Klekkenvei eller Heggestubben. Planforslaget tilfører ingen nye kryss/avkjørsler til
fylkesveien.

Årsdøgntrafikk (heretter ÅDT) for fylkesvei 163 (Klekkenveien) er 4800. ÅDT er hentet fra vegvesenet
sitt vegkart. Fartsgrensen her er 60 km/t vest for avkjøring Nedre Klekkenvei og primært 40km/t øst
for avkjøringen. På sørsiden av fylkesveien, mellom Nedre Klekkenvei og Borgergata, benyttes det
per i dag en utvidet veiskulder som gangforbindelse. I forbindelse med detaljreguleringen av «390
Klekkenhagen boligområde» ble det imidlertid sikret etablering av opphøyd gangvei mellom Nedre
Klekkenvei og Borgergata via rekkefølgebestemmelse, men dette har pr. i dag ikke blitt gjennomført.
Statens vegvesen har således satt krav til at nevnte rekkefølgebestemmelse også skal gjelde for
Nedre Klekkenhagen.

Figur 1: Oversikt over planområdet med planavgrensning.

Øvre Klekkenvei

Heggestubben
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Nedre Klekkenvei har en estimert ÅDT på 60 beregnet ut fra antall eksisterende boliger i tilknytning
til vegen. Fartsgrensen er på 40 km/t.

Heggestubben har en estimert ÅDT på 20 beregnet ut fra antall eksisterende boliger i tilknytning til
vegen. Fartsgrensen er på 40 km/t.

Sykkel og gangtrafikk
Det er ikke eget felt for sykkel langs noen av vegene.

Planområdet tilhører ruten benevnt 10.5, som strekker seg fra Fløytningen til Hvalsveien.

Strekningen forbi avkjøringen til planområdet er ikke opparbeidet for gående og syklende, og
kommunedelplanen antyder at det er stor trafikkbelastning her.

Figur 2: Utsnitt fra kommunedelplanen for gående og syklende.
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Kollektivtrafikk
Planområdet ligger nærme (ca. 4 min gange) busstoppene «Freitag» og «Nedre Klekken» langs
busslinje 223 og 221 (se figur 3).

2.2 Trafikkvolum
Det er ikke ansett som nødvendig å gjøre en omfattende trafikkanalyse for området. For å få et
inntrykk av trafikkmengde er det gjort et anslag basert på antall eksisterende boliger supplert med
antall nye boliger som forventes i området.

Det vises til vegvesenets håndbok V713 – Trafikkberegninger, tabell for turproduksjon pr enhet pr
døgn, justert etter graf for bilturer pr bolig pr døgn. Beregningen tar utgangspunkt i 4 bilturer pr bolig
pr døgn. Eksisterende trafikkvolum er således estimert til ÅDT 60 for Nedre Klekkenvei og ÅDT 20 for
Heggestubben.

Figur 3: Linjekart over busslinjer i Hønefoss (fra brakar.no 10.04.18).
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2.3 Trafikksikkerhet
I følge vegvesenets vegkart, er det registrert flere hendelser langs fylkesvegen men ingen i
avkjøringen til planområdet. Tidligere hendelser på veistrekningen er forholdsvis spredte
registreringer mellom Hønefoss sentrum og krysset Fv163/Fv241. Hendelsene er av ulik karakter og
hvor 6 av hendelsene ligger langs Klekkenveien/Fv163: 2xMC-ulykker, 2xsykkelulykker og
2xbilulykker. (Hendelser i krysset mot Fv241/Hadelandsveien er ikke inkludert).

Ulykkespunktene er spesielt lokalisert rundt avkjørsler og kryss.

Sannsynligheten for at en ulykke kan inntreffe i et tidsintervall på 10-50 år antas således å være til
stede. Dette begrunnes med at ulykkene langs Klekkenveien er registrert innenfor et tidsrom på ca
18 år (1993-2011), og er spredt langs hele veistrekningen. Ulykkene er av ulik kategori som MC-
ulykker, sykkelulykker og bilulykker.

Videre vil økt trafikk til og fra nytt felt samt andre nye felt i området, kunne bidra til å øke
sannsynligheten for at en ulykke skal kunne inntreffe.

For myke trafikanter er det etablert sammenhengende gangforbindelse fra krysset Fv163-
Klekkenveien/Øvre Klekkenvei og helt frem til Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole. Kryssing av
Klekkenveien via markert fotgjengerovergang ved busstoppet «Nedre Klekken». Ferdsel langs
Fv163/Klekkenveien skjer pr i dag på veiskulder langs østgående felt.

Figur 4: Eksempel på gangtrasé fra planområdet til Vang skole. Kilde. www.google.no/maps.

Ferdsel langs veiskulder
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En kan si at det er god trafikksikkerhet da fartsgrensene på vegene er relativt lave og det er god sikt i
kryssene. For myke trafikanter er vegnettet forholdsvis godt tilrettelagt med fortau og
fotgjengeroverganger, men det er behov for tiltak langs fylkesveien frem til Borgergata. Sikkerheten
langs Klekkenveien vil kunne bedres betydelig ved opparbeidelse av den planlagte gang- og
sykkelforbindelsen.

3. Framtidig trafikksituasjon
3.1 Om planforslaget
Reguleringsplanforslaget foreslår fortetting av området med to nye firemannsboliger og to
tomannsboliger, totalt 12 nye boenheter.

3.2 Framtidig trafikkvolum
Tallene som fremskrives er ÅDT og deretter makstime. For å finne makstimen bruker vi den generelle
utregningen som er 22% av ÅDT, her er den regnet ut med tilleggene for ÅDT fra reguleringsplanen.
ÅDT for reguleringsplanen er 48 ved beregning med 4 turer per boenhet. All ny trafikk må gjennom
Nedre Klekkenvei og ut på FV162/Klekkenveien. Da ti av de tolv nye boenhetene har avkjøring av
Heggestubben vil tilført ÅDT for denne vegen være 40.

Framskrivningen av ÅDT er etter 10 år, med 2 % økning i trafikk (tabell 5).

Tabell 4:

ÅDT Tillegg ÅDT Total ÅDT Makstime
Klekkenveien/Fv163 4800 48 4848 1067
Nedre Klekkenvei 60 48 108 24
Heggestubben 20 40 60 14

Tabell 5:

ÅDT 2028 Makstime 2028
Klekkenveien/Fv163 5910 1300
Nedre Klekkenvei 132 29
Heggestubben 73 16

Utregningen av makstime kan være noe unøyaktig da trafikkflyten kan ha en jevnere fordeling ut
over dagen enn det makstimen tar høyde for. Det er ikke foretatt trafikktelling og ÅDT er således
beregnet ut fra antall boliger som er tilknyttet og skal tilknyttes vegen.

For fylkesvegen vil tilleggene i trafikken bli små i forhold til trafikken som allerede er på vegen.
For Nedre Klekkenvei vil trafikken nesten dobles og for Heggestubben vil den tredobles.

Som følge av den forholdsvis store trafikkøkningen på Nedre Klekkenvei og Heggestubben bør veiene
utbedres j.fr. Vegvesenets standarder.

G
angveg
tilskole

Busstopp

Planområdet

Fotgjengerfelt



8 av 10

4. Oppsummering

Det er gjennomført en vurdering av planlagt utbygging/arealbruk for planområdet. Basert på
forutsetningene i denne analysen er det estimert at utbyggingen medfører en nyprodusert trafikk
til/fra planområdet på rundt ÅDT 48. Trafikken til/fra planområdet vil ikke øke belastningen på
fylkesveien i særlig grad, men på Nedre Klekkenvei og Heggestubben økes den betydelig i forhold til
dagens trafikk.

For beboere og besøkende på området tilsier vurderingene av området at det er potensial for at noe
av personturene kan foretas med andre transportmidler enn bil. Området har bl.a. kort vei til
bussforbindelser, noe som kan bidra til å redusere behovet for bruk av bil noe. Dette er ikke
hensynstatt i beregningene slik at tallene kan gi et for høyt antall bilturer fra området.

Langs fylkesveien bør gangforbindelse opparbeides for å sikre ferdsel for myke trafikanter og spesielt
skolebarn.

Heggestubben og Nedre Klekkenvei bør utbedres i henhold til vegvesenets standard, for å kunne
håndtere den økte trafikken som vil følge av planlagt fortetting.

Det må understrekes at det er usikkerhet i beregningene da det ikke er utført bl.a. trafikktelling
samtidig som det er andre ukjente faktorer som kan spille inn og som kan være vanskelig å forutse.

5. Kilder
Statens vegvesen, «Håndbok V713 Trafikkberegninger»

Statens vegvesens Trafikkdatabase, vegkart.no

Brakar.no, ruteopplysning buss.

www.google.no/maps
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Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 15.06 .2017
2 Buskerud Fylkeskommune 14.08.2017
3 Statens Vegvesen 19.06.2017
4 Ringerike kommune – Landbrukskont o ret v/Lisa Helgesson 22.05.2017
5 Brakar as 19.06.2017
6 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 12.06.2017
7 Beboere i øvre del av Nedre Klekkenvei v/Eli Strande 14.06.2017
8 Frank Engejordet 07.06.2017
9 Hogne Tennebø og Natalia Sadowski -
10 Magnar Gåsland 19.06.2017
11 Johnny Martinsen og May Aagesen 28.05.2017
12 Hogne Tennebø, Natalia Sadowski , Ole Jacob Aabel 10.04.2017
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar
1 – Fylkesmannen i Buskerud
- Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til støy,
klima og energi, barn og unge, landskap,
naturmangfold og universell utforming blir
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale
føringer.

- Fylkesmannen ber kommunen om å vurdere
støyforholdene som en del av
dokumentasjonsunderlaget for planforslaget. Støy
for eksisterende boliger langs adkomstveien må
også ivaretas .

- Planleggingen må ta hensyn til grøntstruktur og
barn og unges interesser. Rikspolitiske
retningsli njer for å styrke barn og unges
interesser må legges til grunn, og de ber om at det
sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle
aldere.

- Det må legges vekt på trafikksikre løsninger og
trygg skolevei.

- Tas til etterretning.

- Støyberegninger kan utarbeides om ønskelig.

- Lekeareal er innlemmet i planforslaget. Det er
avsatt et lekeareal på ca 502 m2 samt en liten
sandlekeplass på ca 54m2.

- Trafikksikre løsninger /trygg skolevei er
hensyntatt i planforslaget. Det er regulert inn GS -
veg mellom Nedre Klekkenvei og Borgergata.
Videre skal rekkefølgebestemmelsen sikre
opparbeidelsen av gangforb indelsen, samt sikre
myke trafikanter i anleggsperioden.

- Rådmannen forventer at dette blir
fulgt opp og sikret i planforslaget.

- Rådmannen ber forslagstiller om å
utarbeide en støyrapport før 2.
gangsbehandling og at ev.
nødvendige tiltak som kreves for å
tilfredsstille gjeldene krav i T -
1442/2016 innarbeides i
planforslaget før 2. gangsbehandling.

- Trafikksikkerhet knytt a til
renovasjon, fri sikt og skole vei sikres
i reguleringsbestemmelsene.
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- Ny bebyggelse må gis en god estetisk utforming,
både som enkeltbygg og i forhold til
omkringliggende bebyggelse og landskap.

- Det vises videre til Nasjonale forventinger til
regional og kommunal planlegging vedr.
landskapshensyn samt Den europeiske
la nskpaskonvensjonen .

- Det påpekes at det er en nasjonal målsetting å få
til energieffektive bygningsløsninger og det bes
om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til
rette for dette og at miljøvennlige energiløsninger
blir utredet.

- Det må redegjøres for hvordan de miljørettslige
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 -
12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

- Det minnes om prinsippene om en universell
utforming.

- Fylkesmannen ber om at ROS - analysen følger
planforslaget ved offent lig ettersyn og at
eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede
hendelser blir innarbeidet i planen.

- Rekkefølgebestemmelsene stiller krav til
utomhusplan som bl.a. skal inneholde en estetisk
redegjørelse .

- Tas til etterretning. Beskrivelsen omtale r viktige
nasjonale og regionale retningslinje r og
forventninger .

- Tas til etterretning

- K apittel 8.1 i beskrivelsen omhandle r vurderinger
av naturmangfoldloven.

- Universellutforming/ tilgjengelighet er sikret i
bestemmelsene der dette er aktuelt.

- ROS - analyse vedlegges planforslaget og
nødvendige tiltak er innarbeidet i
plandokumentene.

- En utomhusplan som blant annet
skal inneholde en estetisk
redegjørelse for bebyggelsen som
beskriver materialbruk og fargevalg
skal godkjennes av kommunen
sammen med byggesøknad.

Uttalelsen for øvrig anses som
tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.
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2 – Buskerud fylkeskommune
- Fylkeskommunen har ikke kjennskap til
automatisk fredete k ulturminner inne i
planområdet, men de anser vanligvis potensialet
for å finne automatisk fredete kulturminner i
dyrka mark som høyt. Det er registrert flere
gravmin ner på K lekken og det er registrert
bosetningsspor i fo rm av kokegroper lenger nord.
De må derfor foreta en registrering før de kan
uttale seg til planforslaget.
Det vises videre til l ov om kulturminner §§ 8 og 9
om undersøkelsesplikten ved planlegging av
offentlige og større private tiltak. Utgifter til slik
granskning må dekkes a v tiltakshaver jfr. lovens §
10 og det er vedlagt et budsjett for en slik
registrering.

- I tråd med Buskerud fylkeskommunes krav om
gjennomføring av arkeologisk registrering, er
dette gjennomført i samarbeid med
fylkeskommunen. R esultater fra registreringen er
omtalt i beskrivelsen og hensyntatt i plankart og
bestemmelser. Det skal søkes disp. fra
kulturminneloven.

- Uttalelsen anses tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller .

3 – Statens Vegvesen
- For Statens vegvesen er det viktig at områder for
ny utbygging er vurdert i en større sammenheng
med hensyn på samordnet areal - og
transportplanlegging. Grunnlag bør være
godkjent komm une(del)plan .
- Regulering av ny virksomhet m edfører vanligvis
økt trafikkb elastning i kryss og avkjørsler , og de
trafikkmessige virkningene av planen må
dokumenteres nærmere. For større utbygginger
vil det ofte være n ødvendig med en trafikkanalyse.
- Forhold et til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet
for myke trafikanter (herunder skoleveg er) må
avklares.

Det legges til rette for oppgradering av private
adkomstveier fra avkjøring fylkesvei og frem til
nytt boligfelt . Lang s Fylkes veien legges det til
rette for gang - og sykkelvei for å imøtekomme
kravet om trygg skolevei.
Rekkefølgebestemmelser skal sikre
opparbeidelsen. Av hensyn til bl.a. plassmangel
forbi eiendom 102/130 vil løsningen snevres inn
her og hol des utenfor eiendomsgrensen frem til
avslutning mot Borgergata .

Rådmannen anser planområdet som
et fornuftig område å bygge ut.
Området er avsatt til boligformål i
kommuneplan og Haugsbygd, hvor
planområdet ligger, er et av seks
prioriterte lokalsamfunn h vor
kommunen ønsker utvikling.

Når det gjelder trafikkmessige
virkninger er det utarbeidet en
trafikkanalyse. På bakgrunn av
trafikkanalysen og andre vurderinger
er det sikret i bestemmelsene at kryss
fv. 163 og Nedre Klekkenvei skal
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- I den grad planarbeidet medfører nødvendige
endringer av veg - og trafikkforhold på riks –
eller fylkesveger må dette tas vare på i
planarbeidet. Slike endrin ger må påregnes
forlang t gjennom ført før området kan tas i bruk ,
og det må inngås gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.
- Langs riks - og fylkesveger kreves minimum
8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen
veggrunn – teknisk anlegg»
- Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag
for regulering av riks - eller fylkesveger og
eventuelle avvik fra vegnormalene må
dokumenteres. Slik detaljplan anbefales over sendt
SVV for forhåndsvurdering før endelig
p lanforslag utarbeides og fremme s for offentl ig
ettersyn.
- Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger
er nå 50 m /1 5 m med mulighet for
vegmyndigheten til å fastsette økt generell
byggegrense til 1 00 m / 50 m.
- Byggegrensen skal mellom annet vurderes i
f orhold til støysituasjonen i de t aktuelle området.
For regulering av støyømfintlig e formål nær riks -
eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert
og nødvendige tiltak innarbeidet i planen.
- ” Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser
langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i
Miljøver ndepartementet 7. desember 2004 og
klargjør hvor byggegren ser på riksvegnettet økes
til 1 00 m.

opparbeides iht. Stat ens vegvesens
vegnormaler, oppgradering av
private adkomstveier, samt opphøyd
gang - og sykkelvei fra Nedre
Klekkenevei til Borgergata for å
tilrettelegge for trygg skolevei.

I forbindelse med plan 390
Klekkehagen boligområde er det blitt
gjennomført noen endringer i
plassering av bussholdeplass.
Rådmann ber forslagstiller om å
redegjøre for den nye situasjonen før
2. gangsbehandling. For øvrig se
svar i punkt b.

Endringer i veg - og trafikkforhold
som skal være gjennomført før
brukstillatelse ivaretas gje nnom
rekkefølgebestemmelser.

Rekkefølgebstemmelser som gjelder
for plan 390 angående krav til ferdig
opparbeidet gang - og sykkelvei langs
fv. 163 før brukstillatelse kan gis er
også innarbeida i denne planen og vil
gjelde på samme måte.
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- Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen
mot eventuelt planforslag som ikke er i samsvar
med nasjonale hensyn eller viktige parametere i
vegnormal ene.
- Det henvises til rekkefølgebestemmelser i
godkjente reguleringsplan Klekkenhagen
boligområde Planid 390. Tilsvarende må gjelde
for denne plane n .

4 – Ringerike k ommune, Landbrukskontoret
v/Lisa Helgesson
- Landbrukskontoret v/Lisa Helgesson mener at
også naturverdier må anses som viktig tema å
utrede. Det er en del viktige naturtyper og
artsobservasjoner i området, og potensialet for
naturverdier er over gjennomsnittet. I denne
sammenheng nevne s det dragehode. Selv om det
ikke er registrert forekomster i umiddelbar nærhet
til planområdet, er det viktig å være klar over at
arten finnes i Haug og Haugsbygd, og at den er
beskyttet gjennom forskrift.

- Det er ikke foretatt noen fagkyndig utredning av
naturverdiene da det ikke er registrert noen
forekomster innenfor planområdet. Tatt i
betraktning at arealet som skal bygges ut
opprinnelig er benyttet i landbrukssammenheng,
so m således har medført jevnlige inngrep , så anser
forslagsstiller det som lite sannsynlig at planten
vokser her, da den iføl ge beskrivelsen har hatt en
tilbakegang nettopp på grunn av bl.a. oppdyrking.
Om det finnes noe her, så vil det da sannsynligvis
være langs jordekanten. I følge Direktoratet for
naturforvaltnings handlingsplan for Dragehode så
nevnes bl.a. følgende om voks esteder:
Voksestedene i Norge kan grovt grupperes i to
typer: Tørr, ekstensivt drevet kulturmark og
brattlendt naturmark som rasmark, bergskrenter og
berghyller. Videre nevnes det at Dragehode er
knyttet til habitater med stor lysinnstråling, uten
eller m ed svært glissen tredekning. Ofte er
voksestedet søreksponert og bratt. Jordsmonnet er
tørt, veldrenert og med lite humusinnhold. I de

- Uttalelsen anses tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller .
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fleste tilfeller vokser den på steder med tynt
jorddekke.

For å sikre eventuelle funn av rød - eller
svartliste de arter i anleggsperioden, så er det
imidlertid innlemmet en bestemmelse som skal
sikre rett handlingsmønster.

5 – Brakar as
- De har registrert at holdeplass Freitag er
foreslått fjernet. Holdeplassen som ligger midt
mellom holdeplassene Nedre Klekken og
Sætranggata slik det er i dag ansees som ideelt.
Fra 21.08.2017 styrkes også busstilbudet til/fra
Haugsbygd. Brakar as synes det er svært uheldig
at kommunen foreslår å legge ned holdeplassen,
samtidig som det bygges nye boliger tett ved
holdeplassen og busstilbudet forsterkes på
strekningen. Brakar as håper at kommunen finner
en løsning med å anlegge bussholdeplasser i
nærheten av det nye boligområdet, dersom det
ikke er mulig å opprettholde holdeplass Freitag
med dagens beliggenhet.

- Areal til bussholdeplass har ikke vært et tema i
oppstartsfasen . S pørsmål vedrørende nedleggelse
av Freitag evt. flytting av denne må kommunen
komme med synspunkter på. Viser videre ti l
merknad fra Frank Engejordet, punkt 4 som også
omtaler bussholdeplass .

- I forbindelse med plan 390
Klekkehagen boligområde er det blitt
gjennomført noen endringer i
plassering av bussholdeplass.
Rådmann ber forslagstiller om å
redegjøre for den nye situasjonen før
2. gangsbehandling.

6 – Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
(HRA)
- HRA er opptatt av at renovasjonstekniske
løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en
utbygging. Renovasjon er en del av
infrastrukturen, og må være med i
regulerin gsplaner. Skal renovasjonsbiler kjøre
inn i boområder må krav til vei og

Det er avsatt areal til snuplass i plankart og
ytterligere sikret via bestemmelser. Løsningen er
valgt som følge av dialog med HRA.

Forslagsstillers kommentar er
tilstrekkelig.
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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. Stigni ngsforhold maks 10%. 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. Krav til snuplass følger vedlagt.
Plass til beholdere for avfall skal legges i
utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at
renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser
og tun på grunn av sikkerhet til myke trafikanter.
- 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, tilg jengelig og
mengdeberegning slik at HRA har mulighet til å
tømme beholdere. Utbygger må betale alle
utgifter knyttet til etablering av anlegg.
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Renovasjonsgebyr for husholdning med
nedgravde - og delvis nedgravde avfallsløsninger
blir det samme som standart renovasjonsgebyr.
- Det er en fordel å ha avfall under bakken i
forhold til luktproblemer. Det er kaldere under
enn over bakken om sommeren. Estetikken er også
viktig i et boområde. Nedgravde avfallsløsninger
er penere enn dunker. Det må regnes større plass
til snuforhold hvis nedgravd løsning velges da det
er kranbiler som tømmer beholdere.
- 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 f ra
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 etabl erer seg i
første/andreetasje, og det etableres leiligheter i
øvrige etasjer må avfall fordeles på 2 steder.
Dette må hensyntaes i forbindelse med bygging i
tettbebygde områder.
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7 – Beboere i øvre del av Nedre Klekkenvei
v/Eli Strande
- Eiere av følgende eiendommer (102/152, 102/33,
102/189, 102/191 og 102/161) har tinglyst
bruksrett til øvre del av Nedre Klekkenvei (fra
102/152 Borgergata) som eies av Johan Bergsund
(101/1). De forutsetter at bruksrett til denne delen
av veien er forbeholdt nevnte beboere og at all
kjøring til og fra det foreslåtte boligområdet skjer
via fv 163 Klekkenveien.
- Det er i dag uønsket gjennomgangstrafikk på
strekningen og beboerne er redd dette kan øke
ytterligere med den planlagte utbyggingen.
- Det forslås videre skilting med «gjennomkjøring
forbudt» i begge ender av strekningen og forslag
til sk ilting med tilhørende tekst er vedlagt
merknadsbrevet.

Det foreslås at utbygger bistår med skilting for å
bidra til å hindre gjennomkjøring på denne
strekningen. Dette av sikkerhetsmessige hensyn,
da denne delen av Nedre Klekken vei ikke
omfattes av opp graderingen men likevel vil kunne
bli påvirket av økt trafikk som følge av
utbyggingen om det ikke skiltes.
Statens vegvesen er veimyndighet for riks - og
fylkesveiene, samt private veier og velveier i
Buskerud.
Hvis man ønsker skilt i privat vei, kan man ta
direkte kontakt med Statens vegvesen, Region Sør
( tlf: 815 22 000).

- Rådmann anser at det er positivt at
forslagstiller/utbygger vil bistå med
skilting for å hindre gjennomkjøring
på nevnte strekning. Utta lelsen fra
forslagstiller er dog noe uklar på hva
forslagstiller ønsker å bistå med.
Dette bør avklares før 2.
gangsbehandling.

8 – Frank Engejordet
- Hovedatkomst til området er Nedre Klekkenvei,
og de vil gjøre kommunen oppmerksom på at dette
er en adkom stvei for gående barn/unge til skole
både fra eksisterende nærområde i tillegg til
beboere i deres utbyggingsområde Klekkenhagen
(plan id 390). Forutsetter at planarbeidet videre
tar hensyn til trafikksikkerhet for disse myke
trafikantene.

- Nedre Klekken vei grenser også inntil den del en
av deres eiendom som er regulert til Lekeplass
(BLK2). Dette er i planbeskrivelsen og i

- Løsning for ferdsel til og fra skole fremgår av
planbeskrivels en. Det er ved utarbeidelse av
foreløpig plankart/illustrasjoner tatt utgangspunkt
i veitype A1 - Atkomstveger i boligområder,
fartsgrense 30 km/t (SVV - Håndbok N100). Figur
C.21 . Det er ikke krav til egne løsninger for
gående og syklende for denne veityp e n.

- G jerde eller tilsvarende mellom BLK2 og veien
sikres gjennom rekkefølgebestemmelsene .

- Ok.

- Ok.
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illustrasjoner vist som et område for ball lek. Med
økt trafikkbelastning fra utbygging av
planområdet poengteres behovet for å ivaret a
sikkerhet for barns lek inntil veien som nå vil bli
mer belastet med trafikk.

- Vest for planlagt bebyggelse går en bekk
nedstrøms som de har måttet ta ekstra hensyn til
med bl.a. installasjon av et fordrøyningsbasseng
for overvann. Denne bekken er allerede belastet
og det er viktig at ny bebyggelse hensyntar dette.

- De ser av planavgrensning fra forslagstiller at
området nord for deres 390 Klekkenhagen er
medtatt (del av FV Klekkenveien). Dette er et
område SVV har på lagt dem å etablere og bekoste
busstopp med tilhørende belysning. Det stilles da
spørsmål til om dette vil bli regulert inn i
kommende Detaljregulering og om det legges opp
til en kostnadsdeling av denne etableringen?

- Tas til etterretning

- Plangrense er innsnevret mot vest og tilpasset
behovet (p rimært som følge av frisikt ). Mot øst er
plangrensen utvidet for å innlemme
gangforbindelse frem til Borgergata og videreføre
rekkefølgebestemmelsen fra planbestemmelsene
til «390 Klekkenhagen» . Gjennomføringsavtaler,
utbyggingsavtaler og øvrige avtaler om
kostnadsfordeling mellom de aktuelle aktørene må
på plass før tiltak igangsettes.

- Ok.

- Avtaler om kostnadsfordeling
skulle ideelt sett være avklart før
tiltak igangsettes. Slik kommunen
skjønner det så er allerede dette
tiltaket gjennomført og en avtale om
kostnadsfordeling vil bli en sak
mellom de to utbyggerne. Siden det
også er et aktue lt spørsmål om
kostnadsfordeling mellom de to
utbyggerne i forhold til etablering av
opphøyd gangveg/gang - sykkelveg
langs fv. 163 for å følge opp krav om
trygg skolevei anbefaler kommunen
dialog mellom utbyggerne og kan
bistå i det. Det avventes også
avkl aringer fra Statens vegvesen i
forbindelse med ikke oppfylt
rekkefølgebestemmelse i plan 390
Klekkenhagen boligområde.
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- Det vises videre til forskrift om parkering og
antall biloppstillingsplasser hvor boliger over 80
m2 BRA skal ha 2,0 stk biloppstillingsplasser pr
boenhet og stiller spørsmål til om dette er oppfylt
for alle boenhetene.

- Det henstilles også til forslagsstiller om ik ke å
benytte navnet «Klekkenhagen» i videre arbeid da
dette er et navn Block Watne AS har etablert og
benytter i sin markedsføring. Dette for ikke å
sammenblande disse to utbyggingsområdene.

- Parkering skal skje på felles parkeringsareal
tilknyttet feltet og i henhold til kommunens
gjeldende parkeringsforskrift. Dette sikres
gjennom bestemmelsene. BRA må tilpasses i
forhold til krav om antall park eringsplasser

SPA1 dekker inntil 4 biloppstillingsplasser
SPA2 dekker inntil 4 biloppstillingsplasser
SPA3 dekker inntil 6 biloppstillingsplasser
SPA4 dekker inntil 8 biloppstillingsplasser

- Det har vært dialog vedr. navneskifte og det er
enighet om bruken av navnet videre .

- Ok.

- Ok.

9 – Hogne Tennebø og Natalia Sadowski
- Heggestubben er en liten blindvei hvor 4 av 5
hus er bebodd. Området består utelukkende av
eneboliger med stor hage omgitt av LNF -
områder. Tomten som fått det noe merkelige
navnet “Nedre Klekkenhagen” gårdsnr/bruksnr
102/101 har det siste århundret vært be nyttet som
dyrket mark frem til forrige år og består av god
matjord.
Det informeres videre om Block Watne sitt
prosjekt som medfører en grov fortetting av
eksisterende boligområde og at de har fått
kommunal institusjon som nabo med til tider store
trafika le utfordringer samt utbygging av

- For å kunne utbedre veien og opparbeide gang -
o g sykkelvei , er det nødvendig å benytte noe LNF -
areal for å få til en tilfredsstillende løsning. Det
har vært dialog med kommunen og SVV for å
finne en løsning. LNF - arealet berøres kun av
veiarealet /GS - vei og ikke i forbindelse med selve
boligbebyggelsen.

Vedr. utnyttingsgraden så vil denne bli vurdert i
samarbeid med kommunen. Utnyttingsgraden som
er fastsatt til 25% i kommuneplanen, § 1.1.2,
omhandler krav ved bygging i boligområder uten
reguleringsplan, samt for boligeiendommer i eldre

- Ok.

- Ok.
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kommunal infrastruktur. Tennebø og Sadowski
opplever dette som en belastning.
Det stilles videre spørsmålstegn til anbefalingen
av oppstart da prosjektet bryter med kommunens
egen kommuneplan da det berører LNF område
samt bryter med utnyttingsgraden som er fastsatt
til 25%.

- Ut i fra tilgjengelig informasjon fra BoligPartner
kan en ikke se at det foreligger god nok
dokumentasjon i henhold til Byggesaksforskriften
§ 5 - 4 på flere punkter;
d) her er plantegningene mangelf ulle og opererer
med BYA på 36,7. Dette er ikke medregnet
parkering ( skal ikke det være i BYA?)

- O mrådet avsatt til “lek” ligger ikke gunstig til
etter hva rådmannen har satt som krav ihht til sol -
vindforhold og ligger “vegg i vegg” med
eksisterende bebyg gelse.

- Ivaretakelse av krav til universell utforming; Her
bryter dette prosjektet fullstendig med hva
området består av pr i dag. Eneboliger med stor
hage. Det foreligger pr i dag bare et
illustrasjonsbilde sett oven ifra og må derfor
anses som mangelfull for å bedømme krav om
universell utforming. At det skal bygges 12

reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Kravene gjelder for
områder avsatt til boliger inntil det foreligger
reguleringsplan for området. Disse kravene gjelder
også som en presisering for boligeiendommer som
er regulert i eldre reguleringsplaner med
mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser.

- Dette er ikke et tema i denne sammenheng , da
dette ikke er en byggesak. Informasjon j.fr. § 5 - 4
skal foreligge i forbindelse med søknad om tiltak.

- Det største lekearealet har fåt t plassering mot
sørvestre ende, da dette arealet ansees som best
egnet i forhold til både solforhold og
utforming/størrelse. Videre legges det opp til en
mindre sandlekeplass noe nærmere boligene mot
øst av hensyn avstander for de minste.

- Planen underk astes PBL §20 - 1 for
søknadspliktige tiltak. Planbeskrivelsen omtaler
universell utforming/tilgjengelighet bl.a. i punkt
6.8 og 6.9.

Ma ks tillatt prosent bebygd areal, %BYA,
beregnes pr. delfelt for bolig med tilhørende

- Ok.

- Rådmannen anser at lekearealene er
plassert og utformet på en
tilfredsstillende måte.

- Rådmannen minner om at området
som bebygges med boliger ikke er
LNF, men avsatt til boligformål i
gjeldende kommuneplan. Foreslått
arealbruk i planforslaget er derfor
helt i tråd med overordna plan, med
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boenheter på en tomt tilsvarende deres og
nabo ens eiendommer mener de vil komme til å
forandre nabolaget ekstremt. 40 - 45% BYA er tall
som benyttes i ko mmun e delplanen i indre Oslo,
ikke LNF områder.

- Det bemerkes flere ganger at prosjektet kobles
direkte opp mot Klekkenhagen og at det
poengteres at det er en naturlig utvidelse av dette
og at det grenser delvis til reguleringsplan 390
Klekkenhagen. De mener d ette er feil.
Klekkenhagen har ingen grenser mot området
som ønskes å detaljreguleres og anses ikke som et
argument for å forandre og ekstrem fortette
området mot kommunens egen kommuneplan.

- Det bemerkes også påfallende ofte i
saksprotokol len at LNF område som er foreslått
omregulert består av en grøft, og at tapet av LNF
område derfor er begrenset. Det er meg bekjent
alltid en grøft ved siden av en vei så at grøften

delfelt for parkering. Eks. BKS1+SP A1. O m man
regner total %BYA med bakgrunn i
eiendomsgrensen e til 102/101 + vestre
inntilliggende del av 102/55, så vil %BYA på
dette arealet komme på ca . 30 % om det tas
utgangspunkt i tenkt bebyggelse inklusive
garasjebygg på ca 6x50m2 og 8 - 10 utvendige p -
plasser (15m2 stk).

- Planområdet ha d de noen felles grenser langs
adkomstveien (ved det planlagte lekearealet
f_BLK2 til 390 Klekkenhagen), samt noe langs
fylkesveien ved varsel om oppstart av planen .
Endelig planforslag har felles plangrense kun ved
til BLK2. Det er valgt å se helhetlig på hele
boligområdet som er under fortetting, og ikke kun
de nærmeste eiendommene. Plangrensen er i
ettertid innsnevret og utvidet (begrenset varsling
er gjennomført) for å tilpasse behovet.

- LNF - arealet strekker seg ikke så langt som til
Heggestubben og tomten som skal bygges ut
102/101. Avgrensingen benyttet ved utregning av
berørt LNF - areal er satt i forhold til avgrensingen

unntak av sykkel - og gangvei langs
fv. 163.

- Rådmannen ser på området Nedre
Klekken i et helhetsperspektiv og
vurderer den foreslåtte utbyggingen å
legge opp til en fornuftig utnyttelse
av området. Utformingen av de
foreslåtte boligene vil i stor grad
harmonere med tilliggende
bebyggelse, med salt ak og utvendig
kledning i tre. Ved å se på
illustrasjonstegningene som legges ut
som vedlegg til planen ved offentlig
ettersyn vil man se at det her ikke
kan sies å være snakk om noen
ekstrem fortetting. Bruken er også,
med unntak av gang - og sykkelvegen
l angs fv. 163, helt i tråd med
kommuneplanen.

- En omdisponering av LNF areal i
forbindelse med utbedring av
veikryss og adkomstvei, samt
etablering av opphøyd
gangveg/fortau/gang - og sykkelvei
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blir flyttet lengre inn på LNF område gjør det
greit? Her må faktisk kommu nen ta utgangspunkt
i 2,5 dekar og ikke 1,5 dekar pluss grøft slik
angitt.

- Tennebø og Sadowski har videre ingenting imot
at gårdsnr/bruksnr 102/101 blir bebygget, men at
BYA kravet til kommunen selv opprettholdes.
Legger en universell utforming t il grunn bør det
da bygges 2 - 3 - 4 eneboliger som da er innenfor
kommunens eget regelverk og
Byggesaksforskriften , samt tar hensyn til
eksisterende LNF område.

av LNF - arealet i kommuneplanen. Øvrig areal
som blir nevnt er avsa tt til boligformål.
Som en følge av planprosessen og krav til
regulering av gangforbindelse langs fylkesveien,
er det nå innlemmet ytterligere med LNF - arealer
som følge av dette. Dette er imidlertid arealer som
uansett ville medgått til formålet da kraven e
opprinnelig ble gjort gjeldende i vedtatt plan for
«390 Klekkenhagen». Det er ikke foretatt
ytterligere beregninger av medgått LNF - arealer
som følge av utvidelsen av plangrensen

som følge av planen anser rådmann
ikke bør være et hinder for å kunne
legge til rette for boligutbygging i
området. Det vil føre til en
forbedring av infrastruktur for flere
beboere i området og en etablering
av trygg skolevei ses som en faktor
som veier opp for tap av LNF areal.
For øvrig anses uttalelsen
tilstrekke lig kommentert av
forslagstiller.

- Kommunens krav til BYA 25 %
gjelder de områder som er uten en
reguleringsplan. Det kan også gjelde
for områder hvor det foreligger en
eldre reguleringsplan. I
reguleringsplaner fastsettes BYA i
planens bestemmelser. Universell
utforming gjelder tilgjengelighet og
ikke antall boenheter. Planen skal
følge kommunens regelverk.

I noen planer er ikke plankartet så
detaljert som i denne planen og ofte
regnes %BYA utfra et større areal
som kan inkludere lekeareal,
adkomst, parkering i tillegg til selve
bygningene. Da vil % BYA naturlig
bli lavere og man kan få et inntry kk
av at det ikke bygges så tett. % BYA
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- Det bes også om at det fremlegges mer
informasjon rundt areal kalkylene da det opereres
med flere kart og beregninger. F.eks. oversikten
over innlemmet areal avsatt til LNF. Der stopper
markeringen ved krysset før heggestubben og
arealet tilhørende gartneriet vis a vie 102/101 er
ikke markert. En antar at veien skal utbedres helt
frem til det planlagte prosjektet og de planlagte
boligene. Påfallende stort område av fylkesvei
163 er også medregnet i prosjektet. Tilgjengelig
informasjon bærer preg av “kreativ utregn ing”
og må avklares og gjennomgås.

- Det er også ønskelig at det blir fremlagt
dokumentasjon på eierskap av 102/55 da
vedkommende som beskrives som grunneier ikke
samsvarer med grunnboksinformasjonen fra
Statens kartverk. Vedkommende er heller ikke
mottake r av referatet, ei var tilstede under

- Varslet plangrense langs fylkesveien ble satt slik
for å være på den sikre siden i forbindelse med
selve digitaliseringen og utformingen av
plankartet. En litt romslig plangrense bidrar til å
forhindre at det må varsles på ny om det skulle
vise seg at f.eks. frisiktsoner og vei/grøfter trenger
m er plass enn først antatt. Når planen legges ut til
offentlig høring vil pl angrensen være innsnevret
til kun å dekke det faktiske behovet.

- Eierskapet skal ifølge utbygger være avklart.

ville vært på ca. 30 % hvis man
hadde valgt den måten å utforme
plankartet på. Med den typen lite
detaljerte plankart blir det mer
uforutsigbart hvordan området kan
bebygges og det gir større
fleksibilitet for utbygg er, men større
usikkerhet for naboer. Se for øvrig
forslagsstillers kommentar ang.
utregning av %BYA med bakgrunn i
angitte arealformål og delfelt, s. 13
og 14.
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oppstartsmøtet den 1/12 - 16. Dette er arealet som
inneholder privat vei med bruksrett.

- Det reises også spørsmål rundt Vang skolekrets.
Har kommunen overhodet tatt i betraktning
hvordan en økning på godt over 40 boenhe ter, på
mindre enn 1,5 år, gir utslag på skole og
barnehage dekningen? Det bygges også svært
mye ellers i Haugsbygd.
Det bes om at overstående tas hensyn til samt
besvares før politisk behandling av saken.

- Spørsmålet vedrørende skoledekningen er stilt til
kommun en og bør besvares av dem.

- Kapasiteten v ed Vang skole er ikke
fullt utnyttet, og fra 2019/2020 og
f ramover vil elevtallet synke, i følge
en analyse utført av Norconsult i
2016. Denne utbyggingen vil derfor
ikke skape kapasitetsproblemer ve d
Vang skole.

10 – Magnar Gåsland
- Utnyttelsesgraden o g antall leiligheter er
urimelig høyt, og etablering a v et eget miljø
bestående av mindre leiligheter oms luttet av
større eneboliger v il skille seg u t på en
ødeleggende m åte i dette LNF og landlige
bolig området. Foreslåtte byggeplaner t ar ikke
hensyn t il e ksisteren de b ebyggelse o g vil forringe
eksiste rende miljø. Gåsland o ppfatter at et av
kommunens ansvarsområd er e r å holde
boligutbyggeres in teresser innenfor kommunens
r egulerte planer og bestemmelser for etablerin g
av boligområder, s amt å ivareta eksisterende
milj øer og LNF - o mråder.
På b akgrunn av dette finner Gåsland det svært
overraskende a t kommunen, v ed Rådmann T ore
Isaksen, k an a nbefale o ppstart av 0605_428
Detaljregulering f or Nedre Klekkenhagen s lik den
foreligger.

- Forslagsstiller mener at flermannsboliger fint kan
passe inn sammen med eneboliger, så fremt
arkitekturen og utformingen av utearealer er
bevisst på omgivelsene. Videre ansee s det som
viktig at de arealene som er avsatt til
boligbebyggelse i kommuneplanen og som har en
viss sentrumsnærhet, blir utnyttet godt samtidig
som det skal være økonomi i prosjektet.

- Rådmannen mener at denne
etableringen ikke vil framstå som et
eget miljø, men vil blande seg fint
inn i omkringliggende bebyggelse.
S elv om boligene bygges som
flermannsboliger vil de få en
utforming som harmonerer godt med
omkringliggende bebyggelse, med
kledning i tre og saltak. Området
ligger i tilknytning til eksisterende
boligbebyggelse og i områder som er
avsatt til boligformål i
kommuneplanens arealdel.
Boligbygging i dette området og av
dette omfang er derfor helt i tråd med
kommunens overordna planer.

Uttalelsen er for øvrig kommentert
tilstrekkelig av forslagsstiller.
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Gåsland mene r at foreslåtte byggeplaner i
0605_4 28 Detaljregulering « Nedre
Klekkenhagen» ik ke kan g odkjennes s lik de
foreligger i sa ksfremlegget 6/5443 - 3 ARKIV:L1 2 .

- Gåsland mener også at det er uheldig at
kommunen gjenbruke r hagen i navnet til
detaljreguleringen 428. Klekken hagen o g Nedre
Kle kken hagen .

- E n øvre grense på 30 % BYA fordelt på tre
eneboliger (gjerne med utleie ) eventuelt et
rekkehus, oppfattes som en absolutt maksgrense
fo r dette arealet .

- Gåsland mener avstanden fra tomtegrensen til
den vestligste boligen i illustrasjonsplanen på
4,1m er urimelig liten. Avstanden fra
tomtegrensen til bolighuset på adressen

- Navnebruken fremover er avklart med de aktuelle
part ene.

- BYA angitt i illustrasjonsplan er angitt med
bakgrunn i de foreslåtte regulerte boligformålene
BKS1 - 4 + parkeringsformålene og gjelder ikke
hele eiendommen. Om man regner %BYA med
bakgrunn i eiendomsgrensen til 102/101 + vestre
inntilliggende del av 102/55 , så ligger %BYA på
ca 30% inklusive garasjebygg/parkering. (Se for
øvrig punkt 9 for mer utdypende forklaring)
To av boligene vil være to - mannsboliger og vil
således kunne sammenlignes med en enebolig
med utleiedel , om man ser på mulig antall beboere
med tilhørende trafikk. For å kunne utnytte et
forholdsvis sentralt boligområde godt, og å kunne
tilrettelegge for beboere i ulike livsfaser, så ser
man også for seg at firemannsboligene kan bidra
til å dekke opp for noen av de ulike bobehov ene .
Ø konomiske hen syn skal også ivaretas best mulig
ved en utbygging .

- På grunn av den smale formen på eiendommen så
er det noe begrenset med muligheter i forhold til
bebyggelsens plassering. Ordinære byggegrenser
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H eggestubben 10 er 16 meter, og han finner det
rimelig at foreslåtte avstand e ndres fra 4,1 meter
ti l tilsvarende 16 meter for even tuell bolig som
settes opp her.

er således benyttet i planforslaget mot
naboeiendommen i ve st . I følge grunnkartet, så vil
ny boligbebyggelse på BKS2 ligge ca 10m fra
naboens garasje og ca 19 fra naboens bolig.

11 – Johnny Martinsen og May Aagesen
- Ønsker ikke utbygge lse i så stort omfang, da de
mener dette vil forringe deres bokvalitet p.g.a økt
trafikk i nabolag et .

- Økt trafikk i forbindelse med utbyggingen er
dessverre ikke til å unngå. Det er imidlertid
vurdert å innlemme ulike tiltak i planprosessen for
å øke si kkerheten langs vegen e . Utbedring av
adkomstvei vil være et av tiltakene , gang - og
sykkelvei langs fylkesveien er et tiltak samt
bestemmelse r som skal sikre en vurdering av
nødvendige støytiltak for tilstøtende
boliger/eiendommer .

- Uttalelsen anses tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

12 – H ogne Tennebø, Natalia Sadowski, Ole
Jacob Aabel
Bekymringsmelding datert 10.04.2017
«Vi vil med dette få yttret mine bekymringer i
forhold til omregulering og bebygging av
overnevnte tomt. Vi har fått vite at BoligPartner
As (Sandvold Boliger) er i gang med å søke om å
få satt opp 12 - 14 boenheter på tomten. Samtlige
naboer av tomten er svært negative til dette og det
vill bli sendt innsigelse mot prosjektet.
Klekkenhagen prosjektet er i full gang hvor innti l
36 nye boenheter holder på å bygges. Dette
fortetter vårt nabolag særdeles mye og det er med
skrekk og gru at vi nå ser at enda en entreprenør
er i gang med søknaden om å få sette opp flere

Arealet er avsatt til boligformål i kommuneplanen,
og intensjonen er å utnytte arealet som er avsatt på
best mulig måte. Det er også viktig å tilpasse seg
markedet og således bygge boliger som kan dek ke
ulike boligbehov. H vilke justeringsmuligheter
man har hatt til å imøtekomme
innspillene/synspunktene har blitt vurdert
underveis i planprosessen. Se for øvrig også svar
til Frank Engejordet under punkt. 8.

- Kommunens krav til BYA 25 %
gjelder de områder som er uten en
reguleringsplan. Det kan også gjelde
for områder hvor det foreligger en
eldre reguleringsplan. I en
reguleringsplan fastsettes BYA i
planens bestemmelser. Universell
utforming gjelder tilgjeng elighet og
ikke antall boenheter. Planen skal
følge kommunens regelverk.

Rådmannen mener for øvrig at denne
etableringen vil blande seg fint inn i
omkringliggende bebyggelse. Selv
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«kjedede» boliger eller leilighets komplekser i
nabolaget.
Områd et regulert som LNF og består av
eneboliger med stor tomt/hager. Eiendomen
består av 3,75 mål tomt, noe som tilsvarer min
egen og nabo, Ole Jacob Aabel, tilsammen. Det er
privat vei til eiendommene og Heggestubben er i
tillegg en liten privat blindvei pr i dag bestående
av 5 boliger. Å sette opp 14 boenheter her er
«galematias» da de som har bosatt seg her gjorde
så av en grunn; at det var stille og fredelig.
Samtlige naboer har ingenting mot at tomten
utbygges, men at utnyttingsgrad må sams vare
med nåværend e bebyggelse ( blir da maks 2 - 3 - 4
eneboliger) og følge Kommuneplanbestemmelsen s
oppgitte verdi på 25% BYA. «Utnytting av
området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets
karakter» En 3 dobling av boenheter på en liten
blindvei er svært lite ønskelig og vill medføre
juridiske tiltak fra vår side.
Det er også ønskelig å bemerke at tomten har
vært benyttet som åker i flere mannsaldre (ihht
informasjon gitt av eldre naboer) og frem til eier
ønsket å selge tomten for omlag 6 mnd siden. Den
består idag av matj ord.
Barnehage kapasiteten samt kapasiteten ved Vang
skolene er også svært bekymringsfult da det pågår
svært mye bygging i området og skolen sliter pr
idag med å opprettholde tilbudet i Haugsbygd.
Den andre naboen til tomten er Ole Jacob Aabel.
Han ønsket å stå som medforfatte r til denne
bekymringsmeldingen.

om boligene bygges som
flermannsboliger vil de få en
utforming som harmone rer godt med
omkringliggende bebyggelse, med
kledning i tre og med saltak. Videre
vil etableringen bidra til et mer
variert tilbud av boliger i ulike
prisklasser også i Haugsbygd.

Området ligger i tilknytning til
eksisterende boligbebyggelse og i
områder som er avsatt til boligformål
i kommuneplanens arealdel, og
boligbygging i dette området og av
dette omfang er derfor helt i tråd med
kommunens overordna planer.
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VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM UTVIDELS AV PLANGRENSE

PlanID: 0605_428

Detaljr egulering for Nedre Klekkenhagen

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Buskerud Fylkeskommune 06.08.2018
2 Fylkesmannen i Buskerud 09.07.2018
3 Statens Vegvesen 0 5.07.2018
4 Kristin Bjerkestrand Eid og Tor Eid 22.07.2018
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1 – Buskerud Fylkeskommune
- Buskerud Fylkeskommune har

ingen merknader, men viser til
tidligere uttalelser i saken
(06.03.2018) vedr. to
kulturminnelokaliteter innenfor
planområdet.

- Bestemmelser vedr. kulturminnene er innlemmet i
planforslaget etter tidligere dialoger med Fylkeskommunen.
Det vil søkes disp. fra kulturminneloven.

- Uttalelsen anses tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

2 – Fylkesmannen i Buskerud

- Fylkesmannen har i brev av 15.
juni 2018 kommet med
høringsuttalelse til det varslede
planarbeidet.

Det går frem av kunngjøringen at
utvidelsen av planområdet har til
hensikt å legge til rette for trygg
skolevei langs Klekkenveien.
Fylkesmannen mener det er
positivt at planområdet er utvidet
for å legge til rette for dette.

- Både Nedre Klekkenvei og
Klekkenveien grenser til
landbruksarealer med dyrka mark.
Hvis de t er behov for å ta i bruk
noe av dette arealet, ber
Fylkesmannen om at kvaliteten på
matjorda vurderes. Hvis matjorda

- Det er inn lemme t bestemmelser som skal ivareta eventuell
matjord.

- Uttalelsen anses tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.
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er av god kvalitet, ber de om at det
settes krav om at matjorda blir tatt
vare på. Vi viser til nasjonale
jordvernføringer.

3 – Statens Vegvesen (SVV)

- SVV mener det bør planlegges en
separat g/s - veg med 3 meter
adskillelse til fylkesvegen. .

- Det vises til SVV’s uttalelse til opprinnelig varsel om
planoppstart, 19.06.2017, hvor uttalelsen var «Vi henviser til
rekkefølgebestemmelser i godkjente reguleringsplan
Klekkenhagen boligområde Planid 390 . Tilsvarende må
gjelde for denne plane n» .

Rekkefølgebestemmel sen sier bl.a . « Opphøyd gangveg på
strekningen Nedre Klekkenvei – Borgergata skal være
opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler før det gis
brukstillatelse på boliger … . »

M ed bakgrunn i dette og dialog med kommunen , så ønsker
forslagsstill er å fremme en løsning med reguleringsbredde
på gang - og sykkelvei på 3,5m + 1,5m trafikkdeler/sideareal
på hver side . Gang - / sykkelforbindelsen snevres inn forbi
eiendom 102/130 pga plassmangel og frem til Borgergata.
Fra Borgergata til Øvre Klekkenvei skal dagens løsning med
fortau videreføres og innlemmes således ikke planforslaget.

- Rådmannen anser at forslagstiller f oreslår en fornuftig
løsning. Det vil være en kraftig forbedring av skoleveien og
anses som en sikker løsning.

Dette er en strekning som er en del av hovedrute 10 i
kommunedelplan for gående og syklende som går fra Klekken
og ned til sentrum. Den er også en del av en av to strekninger
som ble spilt inn som høyest prioritet i kommunens sitt innspill
til fylkeskommunens Handlingsprogram for samferdsel. Det er
uklart hva slags løsning det etter hvert kan blir her og hvilken
side den i så fall vil gå på. Det a nses ikke rimelig å kreve at
utbygger skal etablere gang - og sykkelvei med et 3 meters
skille til kjørebanen og dermed måtte lage avtaler og kjøpe
areal av private grunneiere.
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Forslagsstiller mener at man med denne løsningen har
trygget skoleveien betraktelig sett i forhold til dagens
løsning h vor veiskulder benyttes.

4 – Kristin B. Eid og Tor Eid
(Eier av gnr/bnr 102/130)

- Etter det opplyste er d et så langt
ikke avklart hvilken løsning som vil
bli krevd. Det er derfor hell er ikke
klart hvor mye areal som vil gå
med til tiltaket.

De reagerer imidlert id uansett på
at den foreslåtte plangrense n e r
trukket helt inn til bygningsmassen
på deres eiendom, gnr. 102 bnr.
130.

Gr ovt anslått utgjør dette et areal
på 42x8 meter, dvs over 330 m2. - Forslagsstiller ønsker å imøtekomme med en løsning hvor

gnr/bnr 102/130 ikke blir berørt av utbyggingen . Det er

- Rådmannen mener forslagsstiller presenterer en god løsning
som ivaretar eiere av gnr/bnr 1 02/130 sine interesser samtidig
som at det ivaretar trafikksikkerhet for myke trafikanter langs
fv. 163.
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Dette e r et så betydelig inngrep i
deres eiendom og opparbeidede
hage at det vil innebære en
vesentlig forringelse a v både
bokvalitet og eiendomsverd i

De for står behove t for trygg
gangforbindelse m en kan vanskelig
s e at det er behov for vesentlig mye
mer areal enn det felt et som i dag
allerede er merket i veibanen for
gående og syklende. Dette feltet
strekker seg f ra Borgergata o g helt
ned til Vesterntoppen. Feltet kan
e v entuelt heves til et forta u slik
det er gjort fra Vesterntoppen o g
ned til Vesternkrysset . F ra
Borgergata og opp til
krysset/bussholdeplassen Øvre
Klekkenv ei e r det allerede
opparbeidet f ortau frem til
fotgjengerfelt.

Uansett hvilken løsnings s om
velges, forutsetter de at
tiltakshaver s ørger f or avbøtende
t iltak, blant annet i form av
støyskjerm/innsynsskjerming langs
deres eiendomsgrense . I den grad
tiltaket innebærer at de må avgi
areal, forutsettes at dette
begrenses t i l et minimum og at det
gis tilstr ekkelig kompensasjon til

foreslått en ordinær løsning for gang - og sykkelvei frem til
eiendomsgrensen. Forbi eiendommen skal gangforbindelsen
løses mellom eiendomsgrense og vei.
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at de kan forhandle med sin nabo
om kjøp av tilleggsarea l ( tidligere
vei beliggende mellom egen
eiendom og gnr. 102 bnr. 2.)
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Nedre Klekkenhagen - oppstartsmøte

STED: Storgata 13, Ringerike kommune

TID: 01.12.16, kl. 13 - 15

REFERAT SENDES TIL:
Rolle Navn og e - post Til stede
Forslagsstiller Line Danielsen Boligpartner AS på

vegne av VS Eiendom
x

Fagkyndig Boligpartner AS ved Line Danielsen og
Ouren Hommel

x

Grunneier VS Eiendom A S stiller på vegne av
grunneier Nils Sætrang

x

Andre Skeie VS Eiendom x
Tor Skeie VS Eiendom x
John - Petter Sandvold Sandvold boliger AS x
Eirik Vennerød VS Eiendom x
Henning Gulbrandsen Boligpartner AS x
Poul Skov Clausen Grunneier x
RK, A real - og byplan , saksbehandler Lars Torstensen Lindstøl x
RK, Areal - og byplan , medhjelper Linda Engstrøm x
RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim
RK, Byggesakskontoret Arne Hellum x
RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen x
RK, Miljøretta helsevern Unni Suther
RK, Miljøvern Lisa Helgesson
RK, Teknisk forvaltning Roger Sørslett
RK, Tekniske forvaltning Utbygging Lene Grimsrud x
RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten
RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud
RK, Eiendomsforvaltning Per Christian Frøislie x
RK = Ringerike kommune. E - post til ansatte i Ringerike kommune:
fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet
B estillingsskjema for oppstartsmøte
Oversiktskart
Kartskisser / illustrasjoner
Omtale av det planlagte prosjektet
Omtale av aktuelle tema for drøfting
Annet, spesifiser:

2. Om planområdet og planinitiativet
Planområdets beliggenhet: Haugsbygd
Gnr/bnr: 102/101, 102/55 m. fl.
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Planområdets størrelse, ca daa: 9,5
Dagens innhold og bruk: Landbruk
Historikk:

F orslagsstillers planinitiativ : Konsentrert småhusbebyggelse

3. Planstatus, planer i området
Kommuneplanen

Arealformål: Boligområde
Evt. aktuelle bestemmelser:

Reguleringsplaner
P lanområdet er uregulert
Planområdet er regulert i reguleringsplan:
T ilgrensende regulerings planer: 390 Klekkenhagen boligområde

Planer under arbeid
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til
Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål):
Annet, spesifiser:

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid)
Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer
Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt :
Annet, spesifiser:

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til
Nasjonale og regionale rammer og føringer
Kommuneplanens samfunnsdel , spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering
Folkehelsemeldinga
Energi - og klimaplan
Konsesjonsområde for fjernvarme
Grønn plakat
Kommunedelplan for gående og syklende
Annet, spesifiser:

5. Konsekvenser - a ktuelle tema for utredninger i planarbeidet
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra
innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante,
og kan f.eks. ko mme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget
planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.

Utvikling av by og lokalsamfunn
R ett lokalisering (ABC - modellen skal brukes for handel/næring/industri , se nettside )
Konsekvenser for sentrum
Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.)
Møteplasser og byrom
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Konsekvenser for naboer

Landskap, natur og kulturmiljø
Landskapsbilde (nær/fjernvirkning)
Naturmangfold , herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12
Landbruk, jord og skog
Strandsone, vann og vassdrag
Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny)
K ulturminner og kulturmiljø
Masseforvaltning. Er det be hov for å beregne massebalanse/ ha en plan for

massehåndtering?

Miljø og samfunnssikkerhet
Risiko - og sårbarhet sanalyse (skal alltid utarbeides)
Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt)
Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse)
Radon
Skred
Flom

Barn og unge
Barn og unges interesser
Skolevei
Lekearealer

Teknisk infrastruktur
Energiløsninger
Bredbånd/fiber
Vann og avløp
O vervannshåndtering
Renovasjon , vurder nedgravd løsning
Brannvann, tilgjengelighet for brann - og redning

Sosial infrastruktur
Skole
B arnehage
Annet:

Samferdsel
Veg/trafikk/adkomst
Kollektiv forbindelse
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet
P arkering , herunder sykkelparkering

Aktivitet for alle
Universell utforming
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Friluftsliv
Sammenhengende gang - og sykkelnett

Boligkvalitet
Antall og type boliger
Utearealer
Sol/skyggeanalyse
Annet :

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU)
Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om
planprogram og KU i den videre prosessen . Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å
vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger .

Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2 ,
bokstav d, e eller f:

Tiltaket krev er planpr ogram jf. pbl. § 4.1 og KU - forsk rifta § 5
Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.
Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.

Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4 - 2 og KU - forskrifta §§ 2 - 5
Spesifiser § og bokstav:

Tiltaket krever kanskje planprogram og /eller konsekvensutredning, jf. KU - forskrifta §§ 2 -
5.
Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.

7. Diverse avklaringer
Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen?
Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta
anlegg/infrastruktur.

Ja , spesifiser:
Nei
Ikke avklart : Forslagstiller vurderer dette og melder fra til kommunen hvis det er aktuelt

med utbyggingsavtale.

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan - og byggsak, jf. pbl. § 1 - 7?
I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.

Ja
Nei
Ikke avklart

Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet.
Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering
og plassering av kabler, rør og veier .

Kartgrunnlag
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Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning .
Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. F orslagsstiller må sørge for at godt nok

kartgrunnlag blir utarbeida ( koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)

8. Plantype
D etaljregulering jf. pbl. § 12 - 3
O mråderegulering jf. pbl. § 12 - 2

Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med
private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer
fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.

Ordinær endring av plan jf. pbl. § 12 - 14 første ledd
Mindre endring jf. pbl. § 12 - 14 andre og tredje ledd

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.

9. M edvirkning
Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder.
Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomfø ring.

Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser:

10. Anbefaling av oppstart
Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: Planarbeidet er i tråd med kommuneplan.
Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:
Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart.

11. Op pstart av planarbeid
Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev
til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til
planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.

Po litisk oppstartsak
Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart , spesifiser begrunnelse:
Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak
Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:

Kunngjøring og varsling
Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart
Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal

fra kommunen skal brukes. Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens
nettside.

12. Planavgrensning
Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende

planer, veier, tomter osv.
Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.
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Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema.
Situasjonskart med forslag til avgrensning legges ved referatet.

13. Krav til planforslaget
Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav

til planforslaget , samt plandialog og politisk møteplan .
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under
Arealplan er Reguleringsplaner Planprosessen følges opp.
Dersom materiale t som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig
orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres
etter 1. gangsbehandling på l ik linje med plankart og bestemmelser.

14. Gebyrer
Forslagsstiller er gjort kjent me d kommunens betalingsreglement , som ligger på

kommunens nettside under Administrasjon Betalingssatser.

15. Prosess og samarbeid underveis
Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere ette r initiativ fra forslagsstiller . Innsendte
dokumenter er i utgangspunktet offentlige.

Forslagsstiller utarbeide r et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for
tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se
informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.

16. Kort oppsummering fra møtet
1. Kommunen anbefaler forslagstiller å revurdere utforming av boligbebyggelsen med

fokus på privat og felles uteareal, parkering og renovasjon.
2. Kommunen anbefaler forslagstiller å undersøke tilstand til adkomstvei Nedre

Klekkenvei i forhold til krav om trafi kksikkerhet.
3. Kommunen anbefaler forslagstiller å se nærmere på skolevei.
4. Forslagstiller vurderer plangrense . Endelig plangrense sendes kommunen i sosi eller

dwg format .
5. Forslagstiller sender et omarbeidet planf orslag til kommunen. Kommunen sender

naboliste , forslag til plannavn og arealplanID til forslagstiller etter vurdering av
omarbeidet planforslag.

6. Forslagstiller varsler oppstart.

Referent: Linda Engstrøm
Tlf: 40 80 42 23
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Nedre Klekkenhagen ved Haugsbygd

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Nedre
Klekkenhagen hvor det skal tilrettelegges for oppføring av nye boliger. Vi ber om at
forhold knyttet til støy, klima og energi, barn og unge, landskap, naturmangfold og
universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 15. mai 2017 med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nedre
Klekkenhagen, gnr. 102/101 m.fl.

Planområdet er på ca 9,1 daa og er i gjeldende kommuneplan avsatt til byggeområde for
bolig. Et mindre areal ved krysset mot Klekkenveien er avsatt til LNF-område.

Formålet med arbeidet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for bolig med tilhørende
infrastruktur, blant annet utbedring av adkomstvei. Den nedre delen av planområdet består av
et jorde i dag på ca 2,5 daa som er vedtatt omdisponert til byggeområde for bolig gjennom
kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannens kommentarer

Det aktuelle området som ønskes utviklet til boligbebyggelse ligger trolig så langt fra
Klekkenveien at trafikkstøy ikke er et stort problem for de nye boligene. Vi ber likevel
kommunen om å vurdere støyforholdene som en del av dokumentasjonsunderlaget for
planforslaget. Støy for eksisterende boliger langs adkomstveien må også ivaretas. Vi viser til
støygrensene som er fastsatt i Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016.

Planleggingen må også ta hensyn til grøntstruktur og barn og unges interesser. Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser må legges til grunn, og vi ber om at det
sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Dersom arealer av betydning for barns
lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget, må det redegjøres for at det finnes
tilfredsstillende erstatningsarealer i nærområdet som dekker behovet for lek. Videre må det
legges vekt på trafikksikre løsninger og trygg skolevei.

Ny bebyggelse må gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til
omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen.
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.
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Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for
2030 . Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av
lavenergibygg/passivhus.

Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og
bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom
løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette
for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet.

Videre må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken.

Vi vil også minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må
redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens
handlingsplan for universell utforming.

Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging.
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

Med hilsen

Geir Sørmoen
fung. fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen



bfk.no Side 1 av 3
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Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
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+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
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NO 964 951 373

Nedre Klekkenhagen - gnr 1 02 bnr 1 01 m.fl. - Ringerike kommune
- detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev fra Ringerike kommune 15.05.2017 med varsel om oppstart av detaljregulering for
Nedre Klekkehagen, jf. pbl. § 12-8. Vi viser også til brev fra Ringerike kommune 23.06.2017, med
aksept av utsatt høringsfrist til 15.08.2017.

Buskerud fylkeskommune uttaler seg her om hensynet til kulturminner.

KORT OM PLANEN
Planområdet ligger om lag 3 km øst for Hønefoss sentrum, og omfatter eiendommene gnr 102 bnr
101, samt deler av eiendommene gnr 2163 bnr 1 og gnr 102 bnr 2, bnr 47 og bnr 55.

Planområdet er ubebygd. Nærområdet er hovedsakelig bebygd med nyere boligbebyggelse.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg. Planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplanens arealdel.

AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner inne i planområdet. Planområdet består
i dag av dyrka mark. Vi anser vanligvis potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner i
dyrka mark som høyt. Det er registrert flere gravminner på klekken og det er registrert
bosetningsspor i form av kokegroper lenger nord. Vi må foreta en registrering før vi kan uttale oss
til planforslaget.

Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige
og større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. Det er
en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå
konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Det vil i
dette området være aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka mark/beitemark. Ved å fjerne
matjorda vil en kunne finne flatmarksgraver, dvs. graver uten synlig markering på overflaten.
Dessuten kan en ved slik flateavdekking påvise bosetningsspor som stolpehull, kokegroper og

Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato: 14.08.2017 Vår referanse: 2017/13940 - 6 Vår saksbehandler:
Deres dato: 18.05.2017 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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ildsteder som også er automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver må bekoste gravemaskin
med fører til en slik registrering, jmf. kulturminneloven §10. Gravemaskinen skal være over 15
tonn og med flatt skjær på skuffa. Skuffa bør ha en bredde på minst 1,20m og være vridbar.

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens §8, 1.
og 8, 4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av
vanlig forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det
blir aktuelt å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen
for å avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal
skje innenfor gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til
etterarbeid. Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring.

For videre informasjon om prosjekt for utvidet myndighet, se;
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/For-forvaltningen/Arkeologi/Delegering-av-myndighet

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til
52,5 timer, hvorav 30 timer med gravemaskin. Dette inkluderer maskintimer til igjenfylling av
søkesjakter. Øvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet vil være på kr. 116992,-. Se
vedlagte budsjett for detaljer rundt kostnader. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv kan
sørge for gravemaskin i henhold til de spesifikasjoner som er oppført over. Vår budsjettpost med
kostnader til gravemaskin vil da bortfalle.

Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringer med beløp på kr 50 000,- eller høyere,
skal betalast 50% akonto før registreringen kan påbegynnes.

Vi ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: postmottak@bfk.no
Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/

NYERE TIDS KULTURMINNER
Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor eller i nærheten av planområdet som vil bli
påvirket av den planlagte utbyggingen. Vi har følgelig ingen merknader til varsel om oppstart av
planarbeid når det gjelder nyere tids kulturminner.

Saksbehandler nyere tids kulturminner: Ingrid Lamark, tlf. 32 80 87 10

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vedlegg:
1 Budsjett Nedre Klekkenhagen

Kopi til:
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
BOLIG PARTNER AS Brygga 11 Tjuvholmen 2317 HAMAR



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 7/70454 - 2 1 9.06.201 7

Detaljregulering Nedre Klekkenhaugen - Ringerike kommune - oppstart av

planarbeid

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent komm une(del) plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler ,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse . Forhold et til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endrin ger må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk , og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves minimum

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – tekni sk anlegg» . Normalt kreves

teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik

fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering

før endelig planforslag utarbeides og fremme s for offentlig ettersyn.

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /1 5 m med mulighet for

vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 1 00 m / 50 m. Byggegrensen

skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i de t aktuelle området. For

regulering av støyømfintlig e formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og
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byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i M iljøverndepartementet 7.

desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m.

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormal ene.

Vi henviser til rekkefølgebestemmelser i godkjente reguleringsplan Klekkenhagen

boligområde Planid 390. Tilsvarende må gjelde for denne plane.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Kommentar til oppstart av planarbeid - 428 Nedre Klekkenhagen - Naturverdier

I føge varsel om oppstart av planarbeid av den aktuelle planen vil det ikke stilles krav til
konsekvensutredning etter KU - forskriften, men at trafikk, trafikksikkerhet, grunnforhold og
kulturminner anses som temaer som må utredes.

Jeg mener at også naturverdier må anses som viktig tema å utrede. Det er ikke i dag registrert
verdier i offentlige databaser, men det betyr ikke at de ikke finnes. Det er en del viktige
naturtyper og artsobservasjoner i området, og potensialet for naturverdier er over
gjennomsnittet. I denne sammenheng vil jeg nevne dragehode. Selv om det ikke er registrert
forekomster i umiddelbar nærhet til planområdet, er det viktig å være klar over at arten finnes i
Haug og Haugsbygd, og at den er beskyttet gjennom forskrift.





Ring erike kommune J.nr: 140 /2017 Ref: gmj
Jevnaker, 12 . juni 2017

REGULERINGSPLANER 605_428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen

HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må være med i regulerings planer. Skal
renovasjonsbiler kjøre inn i boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter
forskriftens bestemmelser. K rav må in nfris 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. Stigningsforhold maks 10%. Snuplass eller snu hammer må etableres til 9,5
meter lange biler. Det er ikke forenlig med parkering av biler på snuplass . Rygging skal unngås
av sikker hetsmessige årsaker, rygging skal skje kun for å snu. Det er krav til snuplas s eller
gjennomkjøring som ofte mangler i trange boligfelt. Krav til snuplass følger vedlagt .

Plass til beholdere for avfall skal legges i utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at
renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser og tun på grunn av sikkerhet til myke
trafikanter.

Nedgravde - og delvis nedgravde avfallsløsninger
Ønsker utbygger ovenn evnte løsning er dette et godt alternativ med en bebyggelse på
minimum 10 - 1 5 husstander. Utbygger må søke HRA før utbygging for å sikre planlegging,
befaring, tilgjengelig og mengdeberegning slik at H RA 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.

Det er en fordel å ha avfall under bakken i forhold til luktproblemer. Det er kaldere under enn
over bakken om sommeren. Est etikken er også viktig i et boområde. Nedgravde
avfallsløsninger er penere enn dunker. Det må regnes større plass til snuforhold hvis nedgravd
løsning velges da det er kranbiler som tømmer beholdere.

Søknadsskjema for nedgravde - og delvis nedgravde avfal lsløsninger 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 husholdnin g 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 stør re 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 håndte res av private containerfirmaer hvis virksomheter ønsker. HRA kan
også tømme næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA.

Det må planlegges og tilret telegges i et utbyggingsområde slik at HRAs oppgave allsbeholder ,
kan gjøres på en sikk er og forsvarlig måte for alle i samfunnet.

Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med reguleringsplan .

Vennlig hilsen
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

Gunn M. Johannessen
gunn@hra.no







Fra: Engejordet, Frank [Frank.Engejordet@BlockWatne.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Bisgaard, Cato [Cato.Bisgaard@BlockWatne.no]
Sendt: 07.06.2017 12:57:49
Emne: Merknader til varsel om oppstart detaljregulering 428 Nedre Klekkenhagen
Vedlegg:

Som nabo til planområdet, og som utbygger i nærområdet, ønsker vi å komme med følgende merknader til planarbeidet;

1. Hovedatkomst til området er Nedre Klekkenvei, og vi vil gjøre kommunen oppmerksom på at dette er en adkomstvei for gående barn/unge til skole
både fra eksisterende nærområde i tillegg til beboere i vårt utbyggingsområde Klekkenhagen (plan id 390). Forutsetter at planarbeidet videre tar
hensyn til trafikksikker het for disse myke trafikantene.

2. Nedre Klekkenvei grenser også inntil den del av vår eiendom som er regulert til Lekeplass (BLK2). Dette er i planbeskrivelsen og i illustrasjoner vist
som et område for ball lek. Med økt trafikkbelastning fra utbygging a v planområdet poengteres behovet for å ivareta sikkerhet for barns lek inntil
veien som nå vil bli mer belastet med trafikk.

3. Vest for planlagt bebyggelse går en bekk nedstrøms som vi har måttet ta ekstra hensyn til med bl.a. installasjon av et fordrø ynings basseng for
overvann. Denne bekken er allerede belastet og viktig at ny bebyggelse hensyntar dette.

4. Vi ser av planavgrensning fra forslagstiller at området nord for vårt 390 Klekkenhagen er medtatt (del av FV Klekkenveien). Dette er et område SVV
har påla gt oss å etablere og bekoste busstopp med tilhørende belysning. Vil dette bli regulert inn i kommende Detaljregulering og legges det opp til
en kostnadsdeling av denne etableringen?

5. Viser til forskrift om parkering og antall biloppstillingsplasser hvor boliger over 80 m2 BRA skal ha 2,0 stk biloppstillingsplasser pr boenhet og stiller
spørsmål om dette er oppfylt for alle boenhetene.

6. Henstiller også til forslagsstiller om ikke å benytte navnet «Klekkenhagen» i videre arbeid da dette er et navn Block Watn e AS har etablert og
benytter i sin markedsføring. Dette for ikke å sammenblande disse to utbyggingsområdene.

MVH
Frank Engejordet

Frank Engejordet · Distriktssjef · Block Watne AS
Kartverksveien 7, 3511 Hønefoss
Tel: 975 40 860
frank.engejordet@blockwatne.no · www.blockwatne.no



Våre verdier: Skikkelig · Kvalitetsbevisst · Offensiv · Lønnsom · Engasjert

Før du skriver ut denne mailen , tenk på miljø

Denne e - post med eventuelle tilhørende dokumenter kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er rette mottaker gjør v i Dem med dette oppmerksom på at enhver
kopiering, videreformidling eller bruk av opplysningene ikke er tillatt. Dersom e - posten er mottatt av Dem ved en feil, ber vi Dem kontakte avsender og slette alle kopier.



Hogne Tennebø & Natalia Sadowski
Heggestubben 1
3514 Hønefoss

Ringerike Kommune, Areal - og byplankontoret
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Kopi: Formannskapet Ringerike Kommune, Fylkesmannen i Buskerud

Innspill/Klage til 0605_428 Detaljregulering “Nedre Klekkenhagen”, Haugsbygd, Ringerike.

Med bakgrunn av tilsendt informasjon samt de noe mangelfulle saksdokumentene som er tilgjengelig på
kommunens hjemmesider ønsker vi å få ytret følgende:

Heggestubben er en liten blindvei hvor 4 av 5 hus er bebodd. Omr ådet består utelukkende av eneboliger med
stor hage omgitt av LNF - områder. Tomten som fått det noe merkelige navnet “Nedre Klekkenhagen”
gårdsnr/bruksnr 102/101 har det siste århundret vært benyttet som dyrket
mark frem til forrige år og består av god matj ord.

De siste årene har det skjedd svært mye i vårt lokal område. Block Watne sitt Klekkenhagen prosjekt er i full
gang med en grav fortetting av eksisterende bolig område. Vi har fått kommunal instutisjon som nabo med til
tider store trafikale utfordrin ger. Samt utbygging av kommunal infrastruktur osv. Dette må sies å være en
belastning når vi begge jobber turnus på sykehuset og har 2 små barn.

Ihht saksprotokollen (16/5443 - 6) er det vedtatt enstemmig å anbefale oppstart av prosjektet
selv om det direk te bryter med kommunens egen kommuneplan da det berører LNF område
samt bryter ekstremt med utnyttingsgraden som er fastsatt (25%).

Utifra tilgjengelig informasjon fra BoligPartner kan en ikke se at det foreligger god nok dokumentasjon i
henhold til Bygge saksforskriften § 5 - 4 på flere punkter; d) her er plantegningene mangelfulle og opererer
med BYA på 36,7. Dette er ikke medregnet parkering (skal ikke det være i BYA?) samt området avsatt til
“lek” ligger ikke gunstig til etter hva rådmannen har satt som krav ihht til sol - vindforhold og ligger “vegg i
vegg” med eksisterende bebyggelse. f) Ivaretakelse av krav til universell utforming; Her bryter dette
prosjektet fullstendig med hva området består av pr idag. Eneboliger med stor hage. Det foreligger pr idag
bare et illustrasjonsbilde sett oven ifra og må derfor anses som mangelfull for å bedømme krav om universell
utforming. At det skal bygges 12 boenheter på en tomt tilsvarende vår og nabo eiendommen kommer til å
forandre nabolaget ekstremt. 40 - 45% BYA er t all som benyttes i kommundelplanen i indre Oslo, ikke LNF
områder.

Det bemerkes flere ganger at prosjektet kobles direkte opp mot Klekkenhagen og at det poengteres at det er
en naturlig utvidelse av dette og at det grenser delvis til reguleringsplan 390 K lekkenhagen. Dette er feil.
Klekkenhagen har ingen grenser mot området som ønskes å detaljreguleres og anses ikke som et argument
for å forandre og ekstrem fortette området mot kommunens egen kommuneplan.

Det bemerkes også påfallende ofte i saksprotokoll en at LNF område som er foreslått omregulert består av en
grøft, og at tapet av LNF område derfor er begrenset. Det er meg bekjent alltid en grøft ved siden av en vei
så at grøften blir flyttet lengre inn på LNF område gjør det greit? Her må faktisk kommun en ta utgangspunkt
i 2,5 dekar og ikke 1,5 dekar pluss grøft slik angitt.

Vi har ingenting imot at gårdsnr/bruksnr 102/101 blir bebygget, men at BYA kravet til kommunen selv
opprettholdes. Legger en universell utforming til grunn bør det da bygges 2 - 3 - 4 eneboliger som da er
innenfor kommunens eget regelverk og Byggesaksforskriften samt tar hensyn til eksisterende LNF område.

Ber også om at det fremlegges mer informasjon rundt areal kalkylene da det opereres med flere kart og
beregninger. F.eks. oversikt en over innlemmet areal avsatt til LNF. Der stopper markeringen ved krysset før
heggestubben og arealet tilhørende gartneriet vis a vie 102/101 er ikke markert. En antar at veien skal



utbedres helt frem til det planlagte prosjektet og de planlagte boligene . Påfallende stort område av fylkesvei
163 er også medregnet i prosjektet. Tilgjengelig informasjon bærer preg av “kreativ utregning” og må
avklares og gjennomgås.

Det er også ønskelig at det blir fremlagt dokumentasjon på eierskap av 102/55 da vedkommen de som
beskrives som grunneier ikke samsvarer med grunnboksinformasjonen fra Statens kartverk. Vedkommende
er heller ikke mottaker av referatet, ei var tilstede under oppstartsmøtet den 1/12 - 16. Dette er arealet som
inneholder privat vei med bruksrett.

De t reises også spørsmål rundt Vang skolekrets. Har kommunen overhodet tatt i betraktning hvordan en
økning på godt over 40 boenheter, på mindre enn 1,5 år, gir utslag på skole og barnehage dekningen? Det
bygges også svært mye ellers i Haugsbygd.

Vi ber o m at overstående tas hensyn til samt besvares før politisk behandling av saken.

Med vennlig hilsen,

Hogne Tennebø & Natalia Sadowski



Magnar Gåsland
Heggestubben 10
3514 HØNEFOSS

Klekken 19 juni 2017

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 sentrum
3502 HØNEFOSS

MERKNADER TIL PLANARBEIDET MED 428 DETALJREGULERING “NEDRE KLEKKEN” . SAKSFREMLEGG
16/5443 - 3. ARKIV:L12

Med bakgrunn i tilgjengelig saksfremlegg angående 428 Detaljregulering «Nedre Klekken» -
oppstarts ak vil jeg med dette komme med følgende kommentarer.

Innledning

Jeg er fornøyd med å bo i en kommune i vekst og finner det fornuftig at ledig boligregulert areal i
eksisterende boligareal blir benyttet til å møte økende etterspørsel etter boliger. Jeg mener at dette
må gjøres på en måte som ivaretar eksisterende miljøer og arealbruk . F orslaget i
detal j regu leringsplan 428 for Nedre Klekkenhagen ivaretar ikke eksisterende miljø er og arealbruk ved
å støtte en utnyttelsesgrad på hele 40 %, og bygging av et urimelig høyt antall boenheter i et område
omgitt av LNF - områder .

Diskusjon

Bebyggelsen vil skille seg ut på en uheldig måte .
I 428 Detaljregule ring “ Nedre K lekkenhagen” - oppstart sak står det at gjeldende areal grenser delvis til
reguleringsplan 390 «Klekkenhagen boligområde». Jeg kan ikke se at dette er tilfellet. Gjeldende
areal for oppføring av boenheter grenser ikke til arealet det bygges på et ter reguleringsplan 390.
Videre mener jeg at det er en vesentlig forskjell da arealet i 390 ligger langs hovedveie n Klekkenveien
og således i utkanten av gjeldende boligområdet. Arealet som det foreslås bygget på i
detaljreguleringsplan 428 grenser til tom ter med eneboliger og LNF - område , og jeg finner
rådmannens vurdering om at bebyggelsen ikke vil skille seg ut som urimelig og misvisende . Jeg mener
også at det er uheldig at kommunen linker disse sammen ved å gjenbruke hagen i navnet til
detaljreguleringen 428. Klekken hagen og Nedre Klekken hagen .

Urimelig høy BYA .
Arealet er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, og jeg støtter en økning av utnyttelses grad
( BYA ) i forhold til eksisterende eneboliger i dette området , men 40 % er uri melig høyt . Dette er et
landlig områ de bestående av LNF - områder og store tomter med eneboliger og foreslåtte utnyttelse
på 40 % BYA vil bryte og ødelegge dette miljøet.



Ødeleggende for det eksisterende miljøet å etablere et så høyt antall mindre leiligheter .
Jeg finner f remlagt fore løpige illustrasjonsplan til 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen noe
upresis men tolke r den til å illustrere 12 leiligheter med størrelser fra 76 - 114 m2 BRA. Dette skiller
seg vesentlig ut fra eksisterende eneboliger i området. Jeg forstår at markedet også etterspør
leiligheter på denne størrelsen, men jeg finner det urime lig at disse legges i et areal som er omsluttet
av etablerte enebolig er og LNF - områder . Jeg mener at det er ødeleggende for det eksisterende
miljøet å etablere et så høyt antall mindre leiligheter på dette arealet , og at dersom det skal bygges
boenheter i dette området så må det være som eneboliger. En øvre grense på 30 % BYA fordelt på
tre eneboliger ( gjerne med utlei e ) eventuelt et rekkehus , oppfattes som en absolutt maksgrense for
dette arealet .

Avstand fra tomtegrense til bygning.
Fra foreløpig illustrasjonsplan kommer det frem at det foreslås å sette opp det vestligste huset 4,1
meter fra tomtegre nse n til Heggestubben 10. Dersom det skal føres opp e n bygning på dette
området finner jeg denne avstanden urimelig liten. Avstanden fra tomtegrensen til bolighuset på
adressen Hegg estubben 10 er 16 meter, og jeg finner det rimelig at foreslåtte avstand endres fra 4,1
meter til tilsvarende 16 meter for even tuell bolig som settes opp her.

Oppsummering.

Utnyttelsesgraden og antall leiligheter er urimelig høyt, og etablering av et eget miljø bestående av
mindre leiligheter om sluttet av større eneboliger vil skille seg ut på en ødeleggende måte i dette LNF -
og landlige bolig området. Foreslåtte byggeplaner tar ikke hensyn til eksisterende bebyggelse og vil
forringe eksist erende miljø. Jeg oppfatter at et av kommunens ansvarsområder er å holde
boligutbyggeres interesser innenfor kommunens regulerte planer og bestemmelser for etableri ng av
boligområder, samt å ivareta eksisterende miljøer og LNF - områder. På bakgrunn av dette finner jeg
det svært overraskende at kommunen, ved Rådmann Tore Isaksen, kan anbefale oppstart av
0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen slik den foreligger .

Jeg men er at foreslåtte byggeplaner i 0605_ 428 Detaljregulering «Nedre Klekkenhagen» ikke kan
godkjennes slik de foreligger i saksfremlegget 16/5443 - 3 ARKIV:L12 .

Mvh
Magnar Gåsland
Heggestubben 10
3514 HØNEFOSS



Martinsen, Johnny og Aagesen May 2 8 .05.2017

Nedre Klekkenvei 11

3514 HØNEFOSS

RINGERIKE KOMMUNE

Areal - og byplankontor

Saksnr:16/5443 - 10

Innspill til Detaljregulering Nedre Klekkenhagen – oppstart av planarbeid

Ønsker ikke utbyggelse i så stort omfang, da vi mener dette vil forringe vår bokvalitet p.g.a
økt trafikk i vårt nabolag.

Johnny Martinsen / May Aagesen



Hogne & Natalia Tennebø
Heggestubben 1
3514 Hønefoss Klekken, 10 .04.2017

Ringerike Kommune Bygg esakskontoret
ved Knut Ivar Kollstrøm
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Bekymringsmelding angående omregulering og bygging på gårdsnr/Bruksnr 102/101
« Heggestubben »

Vi vil med dette få yttret mine bekymringer i forhold til omregulering og bebyg ging av overnevnte
tomt. Vi har fått vite at BoligP artn er As (Sandvold Boliger) ved er i gang med å søke om å få satt opp
12 - 14 boenheter på tomten. Samtlige naboer av tomten er svært negative til dette og det vill bli
sendt innsigelse mot prosjektet.

Kle kkenhagen prosjektet er i full gang hvor inntil 36 nye boenheter holder på å bygges. Dette
f ortetter vårt nabolag særdeles mye og det er med skrekk og gru at vi nå ser at enda en entreprenør
er i gang med søknaden om å få sette opp flere «kjedede» boliger eller leilighets komplekser i
nabolaget.

Området regulert som LN F og består av eneboliger med stor tomt/hager. Eiendomen består av 3,75
mål tomt, noe som tilsvarer min egen og nabo, Ole Jacob Aabel, tilsammen. Det er privat vei til
eiendommene og Heggestu bben er i tillegg en liten privat blindvei pr idag bestående av 5 boliger. Å
sette opp 14 boenheter her er «galematias» da de som har bosatt seg her gjorde så av en grunn ; at
det var stille og fredelig.

Samtlige naboer har ingenting mot at tomten utbygges, men at utnyttingsgrad må samsvare med
nåværende bebyggelse ( blir da maks 2 - 3 - 4 eneboliger) og følge Kommuneplanbestemmelsen
oppgitte verdi på 25% BYA. « Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets
karakter » En 3 dobling av boenheter på en liten blindvei er svært lite ønskelig og vill medføre
juridiske tiltak fra vår side .

Det er også ønskelig å bemerke at tomten har vært benyttet som åker i flere mannsald re (ihht
inf ormasjon gitt av eldre naboer) og frem til eier ønsket å selge tomt en for omlag 6 mnd siden .
Den b estår idag av matjord.

Barnehage kapasiteten samt kapasiteten ved Vang skolene er også svært bekymringsfult da det
pågår svært mye bygging i området og skolen sliter pr idag med å op prettholde tilbudet i Haugsbygd.

Den andre naboen til tomten er Ole Jacob Aabel. Han ønsket å stå som medforfatter til denne
bekymringsmeldingen.

Med vennlig hilsen

Hogne Tennebø & Natalia Sadowski, Heggestubben 1, 3514 Hønefoss
Ole Jacob Aa bel, Heggestubben 3, 3514 Hønefoss
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Nedre Klekkenhagen - Ringerike kommune - detaljregulering -
begrenset varsling om utvidet planområde - uttalelse om
kulturminner

Det vises til brev av 21.06.2018 angående varsel om utvidelse av planområdet på Nedre Klekkenhagen
i Ringerike kommune. Formålet med planutvidelsen er å etablere en trygg skolevei i området.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ingen merkander til den varslede planutvidelsen, men det er registrert to lokaliteter med
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (ID236333 og 236336). Vi viser til vår tidligere
uttalelse i saken i brev av 06.03.2018.

Dersom de automatisk fredete kulturminnelokalitetene vil komme i konflikt med planlagt utbygging
må de legges inn på plankartet som bestemmelsesområder. Kulturminnene vil da søkes frigitt gjennom
offentlig høring av reguleringsplanen.

Dersom kulturminnene blir liggende i områder der arealformålet er forenelig med vern, ber vi om at
de blir båndlagt etter kulturminneloven, underlagt en hensynssone H730. Vi ber om at følgende
bestemmelse brukses til hensynssonen:

"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredete kulturminner (Id ?, ?). Det må ikkje forekomme noen form for inngrep i
grunnen eller andre tiltak innenfor disse sonene utan tillatelse frå kulturminnemyndigheten".

Med vennlig hilsen

Ringerike kommune
Att. Linda Engstrøm
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 06.08.2018 Vår referanse: 2017/13940 - 11 Vår saksbehandler:
Deres dato: 21.06.2018 Deres referanse: 16/5443-39 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Lars Hovland
rådgiver arkeologi
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om utvidet planområdet
vedrørende reguleringsplanarbeidet for Nedre Klekkenhagen

Vi viser til brev av 21. juni 2018 hvor det varsles om utvidet planområdet vedrørende det
pågående planarbeidet ved å tilrettelegg for boliger ved Nedre Klekkenhagen ved Haugsbygd.

Fylkesmannen har i brev av 15. juni 2018 kommet med høringsuttalelse til det varslede
planarbeidet.

Det går frem av kunngjøringen at utvidelsen av planområdet har til hensikt å legge til rette for
trygg skolevei langs Klekkenveien. Fylkesmannen mener det er positivt at planområdet er
utvidet for å legge til rette for dette.

Tilrettelegging for gange og sykkel er i tråd med flere nasjonale føringer for
arealplanleggingen. I tillegg til trafikksikkerhet er det positivt ut fra et folkehelseperspektiv
og for å redusere klimagassutslippene ved å få flere til å gå og sykle fremfor å ta bilen.

Både Nedre Klekkenvei og Klekkenveien grenser til landbruksarealer med dyrka mark. Hvis
det er behov for å ta i bruk noe av dette arealet, ber vi at kvaliteten på matjorda vurderes. Hvis
matjorda er av god kvalitet, ber vi om at det settes krav om at matjorda blir tatt vare på. Vi
viser til nasjonale jordvernføringer.

Med hilsen

Geir Sørmoen
fung. fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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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 7/70454 - 7 Linda Engstrøm 05.07.201 8

Svar - reguleringsplan 428 - Nedre Klekkenhaugen - vedrørende utvidet

planområde

Vi har mottatt deres varsel om utvidet planområde. Vi viser til vårt brev av 4. juni d.å. Det

bør planlegges en separat g/s - veg med 3 meter adskillelse til fylkesvegen.

Med hilsen

Statens vegvesen Buskerud

Plan og forvaltning

Anders O. Ha gerup

seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Ringerike kommune

Areal - og byplankontoret

postmottak@ringerike.kommune.no

Hønefoss, 22. juli 2018

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen – varsel om utvidet planområde –
saksnummer 1 6/5443 - 39

Vi viser til brev datert 21.6.2018 med varsel om utvidet planområde. Etter det vi forstår er
Boligpartner pålagt å sikre tr ygg gangforbindelse/skolevei langs fylkesveien fra Nedre Klekkenvei til
Øvre Klekkenvei.

Etter det opplyste er det så langt ikke avklart hvilken løsning som vil bli krevd. Det er derf o r hel l er
ikke klart hvor mye areal som vil gå med til tiltaket.

Vi reagerer imidler tid uansett på at den foreslåtte plangrense er trukket helt inn til bygningsmassen
på vår eiendom , gnr. 102 bnr. 130 . G rovt anslått utgjør dette et areal på 42x8 meter, dvs over 330
m2 . Dette e r et så betydelig inngrep i vår eiendom og opparbeidede hage at det vil innebære en
vesentlig forringelse av både bokvalitet og eiendomsverdi .

Vi for står behovet for trygg gangforbindelse, men kan vanskelig se at det er behov for vesentlig mye
mer areal enn det f elt et som i dag allerede er merket i veibanen for gående og syklende. Dette feltet
strekker seg fra Borgergata og helt ned til Vesterntoppen . Feltet kan e ventuelt heves til et forta u slik
det er gjort fra Vesterntoppen og ned til Vesternkrysset. Fra Borgergata og opp til
krysse t/bussholdeplassen Øvre Klekkenvei er det allerede opparbeidet fortau frem til fotgjengerfelt .

Uansett hvilken løsning som velges , forutsetter vi at tiltakshaver sørger for avbøtende tiltak, blant
annet i form av støyskjerm /innsynsskjerming langs vår eiendomsgrense. I den grad tiltaket innebærer
at vi må avgi areal , forutsette s at dette begrenses til et minimum og at det gis tilstrekkelig
kompensasjon til at vi kan forhandle med vår nabo om kjøp av tilleggsareal ( tidligere vei beliggende
mellom vår eiendom og gnr. 102 bnr . 2.)

H ilsen

Kristin Bjerkestrand E id og Tor Eid



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 18/1008-25   Arkiv: PLN 445  

 

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Granumlund skal tilrettelegge for forretning/kontor/tjenesteyting i 

tettstedet Nes i Ådal. Nes i Ådal er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert 

satsningsområde. Tettstedet har en spredt karakter med sentrumsbebyggelse på begge sider 

av elva Begna og med omkringliggende boligbebyggelse. Planområdet er et fortettingsområde 

innenfor eksisterende tettstedssone. Det ble varslet oppstart av planarbeid 18.06.18. Det kom 

inn 6 uttalelser til planforslaget.  

 

Planen utarbeides som en detaljregulering. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt 

handelstilbud og tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende. 

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i 

dag har et rotete preg og er dårlig utnyttet.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger i tettstedet Nes i Ådal, på østsiden av Begna langs E16 (Ådalsveien). E16 

er stamvegen gjennom Valdres til Vestlandet. Nes i Ådal ligger 55 km nord for Hønefoss, og 

er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert satsningsområde. Tettstedet er et 

tyngdepunkt i dalføret Ådal og betjener derfor et større omland med spredt bebyggelse og 

hytteområder i tillegg til stamvegens gjennomfartstrafikk.  

 



Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av forretning/kontor/tjenesteyting 

med tilhørende parkering og utomhusanlegg, i tråd med føringene i kommuneplan for 

Ringerike. Planområdet har i dagens situasjon et garasjebygg for større kjøretøy/busser og et 

eldre næringsbygg med tilhørende uteanlegg/parkering. Etablert adkomst er fra Østsidevegen. 

Området mellom byggene har gressbakke og løvtre- /krattvegetasjon. Eksisterende lekeplass 

og gressbakke i overgangssonen mot den tilgrensende veikroa og bensinstasjonen er inkludert 

i planområdet.  

 

 
Flyfoto med planområdet avmerket (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Beskrivelse av saken (planforslaget) 

Planen er utarbeidet som en detaljregulering. Detaljregulering brukes for å følge opp og 

konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt med sentrumsformål. 

 

I korte trekk legger planforslaget opp til kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting 

(BKB1-2) og uteoppholdsareal (BUT). Eksisterende bebyggelse skal fjernes før det kan gis 

tillatelse til ny bebyggelse innenfor det enkelte felt BKB1 og BKB2. Utbygging er planlagt i 

to byggetrinn, hvor felt BKB1 er forutsatt bygget ut først. Dette innebærer at eksisterende 

garasjebygg og arealbruk i felt BKB2 videreføres inntil neste byggetrinn i BKB2 skal 

realiseres. Uteoppholdsarealet omfatter vegetasjon, gangsoner, møteplasser/benker og 

lekeapparat.  

 

Funksjonelle uteanlegg med tydelige kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle 

brukergrupper er forutsatt. Definerte gangsoner, innslag av vegetasjon/trær og 

belysningspunkt inngår i anlegget. Varelevering, renovasjon og logistikkareal er plassert på 

nordsiden av forretningsbyggene. Tilrettelagt møteplass med lekemulighet og trygg 

gangforbindelse fra eksisterende gangveg/busstopp langs E16 til inngangsparti og langs 



bebyggelsens fasade mot sør. Området har kjøreadkomst fra Østsidevegen og gangadkomst 

fra eksisterende gangveg langs E16. Østsidevegen er kommunal. 

 

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i 

dag har et rotete preg og er dårlig utnyttet. Beskrivelse av tiltaket fremgår av vedlagt 

planforslaget med tilhørende beskrivelse.  

 

 
Reguleringsplankart (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller    Handelsbygg AS 

Fagkyndig    Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan 

     Cowi AS (Trafikk- og støyutredning) 

     Civil Consulting AS (Geoteknisk vurdering) 

     SH prosjekt AS (Tekniske anlegg) 

Eieropplysninger   Gnr/bnr 303/20, 303/27 og deler av 303/35 

     Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige 

     privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som  

     grunnlag for å fremme detaljregulering for området. 

Arealstørrelse    10,4 daa 

Arealformål    Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB1-2) 

     Uteoppholdsareal (BUT) 

     Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Parkering    Parkering i henhold til kommunens parkeringskrav 

Overordnet plan   Kommuneplanens arealdel 2019-2030 

Plantype    Detaljregulering 

Planforslag    Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. 

     gangsbehandling, og består av:  

- Plankart i målestokk 1:1000 

- Reguleringsbestemmelser 



- Planbeskrivelse  

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 12. juni 2018 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 18. juni 2018, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 8.  

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

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 

Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbart areal på planområdet.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Ringerike kommune v/enhet utbygging la frem ved varsel om oppstart et krav om at 

eksisterende gang- og sykkelvei langs E16 må forlenges inn på Østsidevegen og forbi 

utbyggingsområdet. Forslagsstiller har gjennomført trafikkanalyse som vurderer at planlagt 

utvikling ikke utløser behov for etablering av gang-/sykkelveg langs Østsideveien. Her 

avventes det en intern avklaring i administrasjonen. Gang- og sykkelveien er ikke tegnet inn i 

plankartet. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

infrastruktur. Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet er satt av til senterområde i kommuneplanen. Planlagt utbygging vil styrke 

handels- og tjenestetilbudet og bidra til økt aktivitet i Nes i Ådal. Planområdet er et 

fortettingsområde, hvor utbygging til sentrumsformål er i samsvar med gjeldende føringer og 

målsettinger for stedsutvikling. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt handelstilbud og 

tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende. 

 

Universell utforming, uteoppholdsareal, grønnstruktur og estetikk 



Universell utforming er lagt til grunn i all planlegging, slik at bebyggelse og anlegg i så stor 

utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte. Langs 

bebyggelsens fasade mot sør skal det avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 meter 

som skal forbeholdes gående og opparbeides med materialbruk/merking som tydelig skiller 

gangsonen fra øvrig kjøre-/parkeringsareal. Dette for å bedre trafikksikkerheten på området. 

 

For å bidra til folkeliv og aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møteplass med 

grøntanlegg og sitte- og lekemulighet innenfor planområdet (uteoppholdsareal). Planområdet 

omfatter bebygde og private eiendommer uten registrert verdi eller betydning for 

friluftsliv/folkehelse i dagens situasjon. Eksisterende lekeplass tilknyttet eksisterende veikro i 

øst har verdi for barn og unge. Planbestemmelsene stiller krav om at det skal opparbeides en 

allment tilgjengelig møteplass med sitte- og lekemulighet. Kravet kan enten innfris ved at 

eksisterende lekeplass opprettholdes eller ved at tilsvarende lekemulighet blir erstattet i 

forretningsbyggets utomhusanlegg. I tillegg hjemles krav til trafikksikker gangforbindelse fra 

eksisterende gangveg til inngangsparti for forretningsbygg.  

 

Det er hjemlet krav om god estetisk utforming og materialbruk tilpasset omgivelsene og i 

samsvar med den funksjon bebyggelse og øvrige tiltak skal ha. 

 

 
Illustrasjon viser mulig bebyggelse (Handelsbygg Holding AS) 

 

Innkomne uttalelser 

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

Noen punkter som bør fremheves: 

 Krav til sykkelparkering er satt til 1,0 plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål. 

Dette avviker fra gjeldende parkeringsforskrift i Ringerike kommune hvor kravet er 

satt til 2 sykkelparkering pr 100 m2 BRA. Avviket er argumentert med tettstedet Nes i 

Ådals spredte karakter og at planlagt utbygging vil betjene et større omland, hvor 

sykkeltransport naturlig vil ha et mindre omfang. 

 Byggegrense for nybygg følger formålsgrensen og er min 15 m fra midtlinje 

Østsidevegen og 25 m fra midtlinje E16. Regulert byggegrense på 25 m avviker fra 



Statens vegvesens anbefaling om 50 meter byggegrense fra senter veg. Dette 

argumentert med samsvar og sammenheng med eksisterende og tilgrensende 

bebyggelse, og at planområdet er avsatt som senterområde i gjeldende kommuneplan 

hvor utbygging skal støtte opp under eksisterende tettstedsstruktur. Til opplysning er 

det fartsreduserende tiltak på E16 forbi planområdet. 

 Ringerike kommune v/enhet utbygging la frem et krav om at eksisterende gang- og 

sykkelvei langs E16 må forlenges inn på kommunal vei og forbi utbyggingsområdet. 

Forslagsstiller har gjennomført trafikkanalyse som vurderer at planlagt utvikling ikke 

utløser behov for etablering av gang-/sykkelveg langs Østsideveien. Her avventes det 

en intern avklaring i administrasjonen. Gang- og sykkelveien er ikke tegnet inn i 

plankartet. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planområdet er avsatt som byggeområde i gjeldende kommuneplan og planarbeidet omfattes 

ikke av tiltak som etter KU-forskriftens vedlegg I alltid utløser utredningsplikt. Planlagt 

utvikling til sentrumsbebyggelse er ikke vurdert å gi vesentlig virkning for miljø og samfunn, 

og utløser derved heller ikke utredningsplikt etter forskriftens § 8 og vedlegg II.  

 

Basert på gjennomført risiko-/sårbarhetsanalyse og vurdering av planforslagets virkning og 

konsekvens, er det ikke avdekket særskilte forhold som kan medføre uønsket økt risiko eller 

konsekvenser som ikke kan avbøtes tilstrekkelig ved konkrete krav og hensyn som er 

innarbeidet i reguleringsplanen med bestemmelser. Byggegrunn og geoteknisk stabilitet ble 

vurdert rødt i ROS-analysen. Det er gjennomført geotekniske vurderinger basert på tidligere 

gjennomført grunnundersøkelse. Områdestabiliteten er vurdert tilfredsstillende og 

grunnforholdene i planområdet er vurdert oversiktlige og enkle. Planlagt forretnings-

bebyggelse er vurdert plassert i tiltaksklasse 2 for geotekniske arbeider. Planbestemmelsene § 

2.5 hjemler krav til dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk stabilitet før det kan gis 

tillatelse til tiltak. Dokumentasjonen skal være utarbeidet av foretak med tilstrekkelig 

geoteknisk kompetanse. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Granumlund som vil kunne gi arbeidsplasser og bidra til 

gode møteplasser i et av kommunes satsningsområder. I kommuneplanens arealdel vedtatt 

31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. I kommuneplanbestemmelsene § 6.3 

(sentrumsformål) kommer det frem; «Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i 

kommunens tettsteder skal bygge opp under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av 

handels-, service- og kulturtilbud skal lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål». 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Planen vil gi en helhetlig 

utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i dag har et rotete preg og 

er dårlig utnyttet.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Planbeskrivelse 



2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Teknisk notat 

5. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger Granumlund 

6. Foreløpig situasjonsplan og 3D illustrasjon 

7. Trafikkanalyse Granumlund 

8. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

9. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 

b. Statens vegvesen 

c. Norges vassdrags- og energidirektorat 

d. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

e. Ringerike kommune v/enhet utbygging 

f. Stephen Kunz 

10. Referat oppstartsmøte 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud  

Saksbehandler: Kammerud Katrine 
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I N N LE D NI N G

2.1 Sammendrag
Detaljreguleringsplan for Granumlund , plan ID 0605_ 445 ligger langs Ådals veg en/E16 i Nes i Ådal , i nordenden
av innsjøen Sperillen . Formålet med planarbeidet er å tilretteleg ge for utbygging til sentrumsfunksjoner
(forretning, konto r og tjenesteyting) i samsvar med gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune.
Planlagt utbygging vil styrke handels - og tjenestetilbudet og bidra til økt aktivitet i tettstedet . Adkomst for
kjørend e er regulert fra den kommunale Østside veg en og gående er sikret trafikksikker adkomst fra
eksisterende gang veg /busstopp langs E16 til forretningsbyggets inngangsparti . For å bidra til folkeliv og
aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møte plass med sitte - og lekemulighet innenfor
planområdet . Pl anområdet er 10, 3 daa. Byggeområde for kombinasjonsformålet BKB1 - 2
forretning/kontor/tjenesteyting er 4,6 daa med m aks g rad av utnytting %BYA= 9 0% , og maks tillatt
handelsareal 3 000 m2 BRA . Dette i s amsvar med overord na føringer om samordning av areal og
t rafikk/transport, og retningslinjer i r egional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035 (høringsutkast) .

Planlagforslaget tilrettelegger for etappevis utbygging, hvor etablering av ca . 1 3 0 0 m2 BRA forretningsbygg
for detalj - /dagligvare varehandel i sørlig del av planområdet (BKB1) er forutsatt realisert i 201 9 . Eksisterende
garasjebygg i nord opprettholdes inntil realisering av neste byggetrinn som ligger noe lenger fr em i tid
(BKB2) .

Figur 1 . Oversiktskart med planområdet avmerket

Basert på gjennomført risiko - / sårbarhetsanalyse ( kap. 6 ) og vurdering av planforslagets virkning og
konsekvens (kap . 8 ), er det ikke avdekket særskilte forhold som kan medføre uønsket økt r isiko eller
konsekvenser som ikke kan avbøtes tilstrekkelig ved konkrete krav og hensyn som er innarbeidet i
reguleringsplan en med bestemmelser .

2.2 Forslagstiller og konsulent
Forslagstiller er H andelsbygg AS

Plankonsulent er landskapsarkitekt mnla Hanne Ka rin Tollan
Trafikk - og støy utredning er gjennomført av Cowi AS
Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering er gjennomført av Civil Consulting AS
Forhåndsvurdering av te kniske anlegg – VA & el er gjennomført av SH Prosjekt AS

Sperillen
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2.3 Eiendomsforhold
Planforslaget omfatter følgende eiendommer:
Gnr 303 bnr 20, gnr 303 bnr 27 og del av gnr 303 bnr 35.

Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som
grunnlag for å fremme detaljregulering for området.

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

2.5 Krav om konsekvensutredning – vurdering av utredningspl ikt
Planområdet er avsatt som byggeområde i gjeldende kommuneplan og p lanarbeidet omfattes ikke av tiltak
som etter KU - forskriftens vedlegg I alltid utløser utredningsplikt , ref. FOR - 2017 - 06 - 21 - 854 .

Ringerike kommune har vurdert planarbeidet i tråd med ove rordnet plan og i samsvar med gjeldende
kommuneplan jf . referat fra oppstartmøte 15.05. 18 (vedlegg 4 ) . Planlagt ut vikling til sentrumsbebyggelse er
ikke vurdert å gi vesentlig virkning for miljø og samfunn , og utløser derved heller ikke utredningsplikt ett er
forskriftens § 8 og vedlegg II.

P LAN PROSE SS

3.1 Planinitiativ og oppstartmøte
Planinitiativ utformet i samsvar m ed forskrift FOR - 2017 - 12 - 08 - 1950 er datert 12.03.18 og beskriver ønsket
utvikling. Det ble gjennomført oppstartmøte med Ringerike kommune 15.0 5.18 hvor føringer til planarbeid
og planprosess ble gjennomgått (ved l egg 3 ) .

3.2 Varsel om oppstart og merknader ved varsling
Oppstart av reguleringsprosessen ble varslet ved brev datert
1 2.0 6 .18 til berørte parter i samsvar med pbl § 12 - 8. Oppstart av
plana rbeidet ble kunngjort på Ringerike kommunes hjemmeside
13.06.18 og ved annonse i Ringerikes Blad 18.06.18 . Frist for
merknader v ar satt til 13 .0 8 .18.

Forslagstiller har i tillegg ved møte og telefonsamtaler , informert
berørte naboer og grunneiere om plana rbeid og planlagt utvikling.

Det kom 6 merknader ved varsling :
1 Fylkesmannen i Buskerud, datert 13 .07.18
2 Statens vegvesen, datert 12.07.18
3 NVE, datert 06.07.18
4 Stephen Kunz, datert 12.08.18
5 Ringerike kommune v/kommuneoverlegen, datert 08.08.18
6 Ringerike kom mune v/enhet utbygging, datert 13.08.18

Varslingsdokumentene og innkomne merknader er vist i vedlegg 4
og 5 . I vedlegg 6 er i nnkomne merknader oppsummert og
kommentert av forslagstiller hvor det fremgår hvilke hensyn som er
innarbeidet i planforsla get.

F igur 2 . Kunngjøringsannonse
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P LAN STATU S OG RAM M E BE TI N GE LSE R

4.1 Overordna rammer og føringer
Statlige planretningslinje for samordnet areal og transportplanlegging og Regional plan for areal og transport
i Buskerud 2018 - 2035 (høringsutk ast) forutsetter at utbyggingsmø nster og transportsystem samordnes slik at
transportbehovet begrenses . Planarbeidet er i samsvar med sentrumsformål i kommuneplan for Ringerike og
er derved vurdert i s amsvar med overordna rammer og føringer mht. areal og tr ansport.

4.2 Kommun eplan for Ring erike

4.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

Gjeldende samfunnsdel er vedtatt 30.04.15 og har som h ovedmålsetting 70% vekst i Hønefoss - området og
30% i utvalgte lokalsamfunn. Nes i Ådal er et av kommunens prioriterte lokalsamf unn hvor det skal legges til
ret te for en andel av veksten.

4.2.2 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019

Planområdet er avsatt til eksisterende og fremtidig senterområde i gjeldende kommuneplan. Gjeldende
planbestemmelser § 1.3: «/.. Arealbruken innenfor senterområ der i kommunens tettsteder skal bygge opp
under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels - , service - og kulturtilbud bør lokaliseres til
senterområdene i kommuneplanens arealdel. /..»

Kommuneplanens arealdel er under revisjon i samsvar med planp rogram for perio den 2013 - 2025 fastsatt
20.06.2013 . Forslag til revidert arealdel 201 8 - 2030 har vært ute til offentlig høring og ettersyn i perioden mai
- september 2017 og begrenset høring e ttersyn i perioden mai – juli 2018 . Fremtidig sekundær veg nett er
r evidert ut, øvri g arealformål er uendret i høringsforslag for kommuneplanens arealdel for perioden frem til
2030. Kommuneplanens arealdel er forventet sluttbehandlet høsten 2018 .

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel hjemler plankrav og rekkefølgekrav, samt kvalitets - , funksjons og
miljøkrav som skal dokumenteres ivaretatt ved utforming av detaljregulering for utbygging.

Figur 3 : Utsnitt gjeldende kommuneplan 2007 - 2019 Figur 4 : Utsnitt høringsforslag kom munepl an

4.2.3 Temaplan og lokal forskrift

Følgende kommunal e styringsdokument er lagt til grunn for planarbeidet:
- Parkeringsforsk rift for Ringerike kommune (FOR - 2009 - 10 - 29 - 1351)
- Renovasjonsforskrift for Ringerike kommune ( FOR - 2006 - 11 - 14 - 4847 )
- Energi - og klimap lan fo r Ringerike

4.3 Tilgr ensende r eguleringsplan
Planområdet er uregulert og grenser i sør til reguleringsplan for g ang - og sykkel veg Nes bru – Myrbakken
planID 234, vedtatt 1994.
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BE SKRI VE LSE AV P LAN OM RÅDE T, E KSI STE RE N DE F ORH OLD

5.1 Beliggenhet – tettsted et Nes i Ådal
Aktuelt planområde er 10,3 daa, tilnærmet flatt og ligger på østsiden av Begna langs Ådals veg en/E16 på Nes i
Ådal. Nes ligger 5 5 km nord for Hønefoss og har bolig - /sentrumsbebyggelse på begge sider av E16 som er
stam veg en gjennom Valdres til Vest la ndet. Lokalsamfunnet har barneskole, barnehage , kirke, bensinstasjon,
veikro, forretning, mv . Tettstedet Nes er tyngdepunkt /sentrum i dalføret Åda l og betjener derfor et større
omland med spredt bebyggelse og hytteområder i tillegg til stam veg ens gjennom fa rtstrafikk .

Figur 5 : Kartutsnitt Nes i Ådal med planområdet avmerket

Planområdet avgrenses av Østside veg en,
E16 og dyrkamark.

A vgrensning er fastsatt i samråd med
Ringerike kommune og vist i kartutsnitt til
høyre .

Figur 6 : Avgrensning av planområdet



6

5.2 Dagens arealbruk
Planområdet har i dagens situasjon et garasjebygg for større kjøretøy/busser og et e ldre næ ringsb ygg med
tilhørende uteanl egg /parkering , og med etablert adkomst fra Østside ve g en. O mrådet mellom byggene har
gressbakke og løvtre - / krattvegetasjon. Eksisterende lekeplass og gressbakke i overgangssonen mot den
tilgrensende veikroa og bensinstasjonen er inkludert i planområdet.

Fig ur 7 : Flyfoto med planomr ådet avmerket

Figur 8 : Befaringsfoto sett langs E16 mot sørøst, sommer 2017

5.3 Landskap og s tedskarakter
Planområdet ligger på elveslett a langs e lva Begna ved utløpet til Sperillen , i randsonen til dyrkamark o g
omkranset av et skogkle dt og kupert åslandskap.

T ettstedet Nes i Ådal har en spredt karakter med sentrumsbebyggelse begge sider av elva Begna og med
omkringliggende boligbebyggelse . Planområdet er e t fortettingsområde innenfor eksisterende tettstedssone.
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5.4 Kulturminner og kultur miljø
Ingen registrerte kulturminner eller SEFRAK - objekt
innenfor planområdet. Automatisk fredet fornminne
(gravhaug) mellom Østside veg en og Begna, ID 33276
berøres ikke av planlagt utvikling.

Figur 9 : Kartutsnitt med fornminn e avmerket
(www.riksantikvaren.no)

5.5 Naturverdier
Planområdet har e ksisterende løvtre vegetasjon og gressbakke /grøntanlegg . S øk i natur base viser ingen
registrerte arter eller naturtyper med særskilt verdi. Feltbefaring ble gjennomført sommeren - 18 uten
re gistrer ing av ve getasjon med bevaringsverdi .

5.6 Friluftsliv/folkehelse – barn - og unges interesser
Barn og unges interesser er knyttet til eksisterende lekeplass opparbeidet i tilknytning til veg kroa i sør/øst.
Området er private eiendommer med eksisteren de bebyggelse og har ikke registrert bruksverdi for friluftsliv .

5.7 Landbruk
Planområdet er bebygd i dagens situasjon og vurdert uten ko nflikt med dyrkamark eller skogbruksinteresser.

5.8 Adkomst og t rafikk , inkl. kollektivtilbud
Cowi AS har gjennomført en traf ikkanalyse som redegjør for eksisterende forhold (vedlegg 7 ) .
E16/Ådals veg e n forbi planområdet er en tofelts veg med fartsgrense på 50 km/t. Østside veg en er en relativt
smal tofelts veg . Rett nord for krysset med E16 økes fartsgrensen i Østside veg en fra 50 t il 60 km/t.

Figur 10 : Eksisterende trafikkmengder i krysset E16 x Østside veg en (Cowi AS, Trafikkanalyse 0 8. 11 .18)

Krysset E16 x Østside veg en er regulert med vikeplikt for trafikken fra Østside veg en. Det er etablert trafikkøy i
Øst side veg en. Gode siktforhold. Det er ikke venstresvingefelt el ler trafikkøy på E16. Sør for krysset er det
atkomst til to boliger via en smal jord - /grus veg . Det er ingen problemer med trafikkavviklingen i krysset .
Ringerike kommune gjennomførte trafikktell ing i uke 36/37 - 18 som grunnlag for trafikkanalysen.

Det finn es i dagens situasjon gang - og sykkel veg langs nordsiden av E16. Det finnes ikke gangfelt på tvers av
Østside veg en, men på bakgrunn av den relativt lave trafikkmengden vurderes dette ikke problem atisk.

Det finnes busstopp inntil planområdet i sør - øst . Koll ektivbetjeningen i området er begrenset med få
avganger per dag som særlig er rettet mot skolebarn. Planområdet ligger i et område som generelt er preget
av bilbruk og hvor kollektivtrafikken utg jør en liten del av det totale transportarbeidet.

I perioden 1.1.2008 – 1.7.2018 er ikke registrert ulykker i krysset E16 x Øst - side veg en eller i Østside veg en
forbi planområdet. Det er i 2010 registrert en trafikkulykke på E16 ved bensinstasjonen ca. 180 m øst for
krysset. Det er en ulykke som involverte en motorsyk kel og en personbil, som skjedde ved av kjørsel til
venstre foran kjørende i motsatt retning. 1 person ble alvorlig skadd, og 1 person kom lettere til skade.
Ulykkesbildet tyder ikke at det er tr afikksikkerhetsmessige problemer i krysset eller på strekningen rundt
planområdet.
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Figur 11 : Siktforhold Østside veg en X E16. Befaringsfoto vinter 2018

5.9 Teknisk infrastruktur
SH prosjekt AS har redegj ort for dagens situasjon og plan lagt utvikling mht. vann, avløp og el - forsyning , ref .
teknisk notat i vedlegg 8 .
I tilknytning til eiendommen ligger det en vannledning (VL 225) og spillvannsledning (SP160). Begge ledninger
er vurdert å god kapasitet i forhold til tiltaket som har e t bes kjedent behov både for vann og avløp. I
tilknytning til eiendommen står det også en brannstender som vil bli videreført i forbindelse med
utbyggingen. Ringerike kommune krever 2 kummer for tilfredsstillende tilgang til slukkevann.

Eiendommen vil bli tilkny ttet strømnettet via Ringerikskraft som er strømleve randør i området. Eksisterende
nett innenfor og langs planområdet er vist i kartvedlegg til teknisk notat (vedlegg 8). Behov et for omlegging
av eksisterende strøm kabel gjennom området er avklart med Ringe rikskraft . I tilknytning til eiendommen
står det en trafo som pr dags dato ikke har tilgjengelig kapasitet til tiltaket, men som kan oppgraderes for å
ivareta behovet.

5.10 Grunnforhold og flomhensyn
Løsmassene i området av breelvavsetning over tykk morene (w ww.ngu.no). Breelvavsetning består av sand
og grus . Civil Consulting AS har redegjort for byggegrunn og prosjekteringsforutsetninger for geoteknikk, ref.
Notat RIG - 01 i vedlegg 9 .

Det er ikke registrert forekomst av kvikkleire i området. Området ligger ik ke innenfor kartlagte fare - eller
aktsomhetsområde r for skred. Det er heller ingen kjente skredhendelser i nærområdet. Det er ingen
skråninger eller skjæringer som tilsier risiko for skred i området.

I følge N VE atlas er maksimal vannstandsstigning i elve n Begna 8 m. I sør har elven tilsig fra innsjøen
S perillen. Planområdet berøres ikke av registrerte flomsoner. Vannspeilet i Sperillen ligger ca.150 moh
(variabelt). Tidligere utførte grunnundersøkelser i området viser at terrengkoten ligger omkring +160 d er
byggprosjektet er planlagt. Det er derfor lite sannsynlig at det aktuelle prosjektet vil påvirkes av stormflo/flo.

5.11 Støyforhold
Planområdet ligger inntil E16 med støysoner som
vist i kartutsnitt til høyre. Planarbeidet omfatter
ikke bolig eller andre støyømfintlige formål.

Eksisterende bolig eiendommer langs E16 berøres
av gul støysone.

Figur 12 : Utsnitt av støysonekart for E16
(www . vegvesen.no)
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SAM F U N N SSI K KE R H E T - RI S I KO OG SÅR B AR H E T

I samsvar med § 4 - 3 i plan - og bygnin gsloven er det gjennomført en risiko - og sårbarhetsanalyse for
planområdet . ROS - analysen skal vise risiko - og sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet og
eventuelle endringer som følger av planlagte tiltak. Hensikten er å avdekke om de planlagte ti ltakene som
omfattes av reguleringsplanen kan forårsake eller vil påvirkes av uønskede hendelser samt å beskrive
avbøtende tiltak til akseptabelt r isikonivå. Analysen skal bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt
beredskapshensyn både for grunneiere, utb yggere, kommunen og publikum for øvrig. I henhold til lovverk og
nasjonale føringer skal de forhold som risiko - og sårbarhetsanalyse avdekker være med som en premiss når
beslutningen om arealbruken fattes av planmyndigheten.

6.1 Metode
Gjennomført ROS - analyse for planområdet er basert på metodebeskrivelse i temaveileder fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap: Samfunnssikkerhet i arealplanle gging, kartlegging av risiko og sårbarhet
( 2017)

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser represente rer for mennesker, miljø, økonomiske verdier
og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvens ene av
uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når sy stemet
utsettes for påkjenninger.

I sjekklisten ( figur 1 4 ) er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjør
r isiko og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for og konsekvenser av planen. Forhold som er vurdert til
ikke å være tilstede kvitteres ut i egen kolonne. Hendelser som kan påvirke planområdet kommenteres i egen
kolonne.

Vurdering av sannsynlighet for uøns ket hendelser er delt i:
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, teore tisk sjanse
2. Mindre sannsynlig – kan skje (ikke usannsynlig)
3. Sannsynlig – kan skje av og til; periodisk hendelse
4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede

Kriterier for vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er del t i:
1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person - eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig: Få/små person - eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem

ikke fins
3. Alvorlig: Alvorlig/behandlingskrevende person - / miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; lang varige miljøskader;

system settes varig ut av drift
5. Katastrofalt: Omfattende personskade som medfører død og alvorlige skader. Meget a lvorlig og

omfattende skader på miljøet med over 25 år restaurering. Hoved - og avhengige systemer settes
permanent ut av d rift.

Risikomatrise:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig, ufarlig

2.
Mindre alvorlig

3.
Alvorlig

4.
Svært alvorlig

5.
Katastrofal t

4.
Svært sannsynlig

3.
Sannsynlig

2.
Mindre sannsynlig

1.
Lite sannsynlig

Figur 13 : Risikomatrise

Avdekkede tema i sjekklisten (figur 1 4 ) er vurdert mht. sannsynlighet og konsekvenser. Vurdert risikonivå
( figur 1 5 ) er lagt til grunn for utforming av planforslaget for forretningsbebyggelse Granumlund med
risikor eduserende tiltak hjemlet i plankart og bestemmelser.
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6.2 Sjekkliste risiko og konsekvens

Hendelse/situasjon Aktuelt
Sann -
synlig

Konse
- kvens

Risiko Kild e/kommentar/tiltak

Naturrisiko Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1. Snø - eller steinskred nei
2. Geoteknisk ustabilt
utglidning/kvikkleire

ja 2 4
Planområdet ligger under marin
grense

3. Flomfare ja 1 3 Elva Be gna vest for planområdet
4. Radongass nei Planen inkluderer ikke boligformål
5. Naturgitte forhold som kan gi
økt risiko/fare (stup etc)

nei

Sårbare naturområder og kulturmiljø mm Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
6. Sårbar flora og fa una nei
7. Kulturminner nei
8. Jord - og skogbruksressurser nei
9. Friluftsområder nei
Teknisk og sosial infrastruktur Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
10. Sykehus/institusjoner nei
11. Kjø reveg og gangveg -
fremkommelighet

ja 1 3
Adkomst fra Østside veg en via kryss
med E16

12. Brann og redning -
fremkommelighet

ja 2 3
God framkommelighet. Planen
inkluderer ikke boligformål.

13. Kraftforsyning

ja 3 2

Forutsetter omlegging av
eksisterende kabel/strømnett og
oppgradering av eksisterende
trafo .

14. Vannforsyning og avløp,
inkl. slukkevann

ja 2 2
Forutsetter tilfredsstillende
kapasitet på VA.

15. Overvannsnett og
overvannshåndtering

ja 2 2
Planlagt utbygging med harde
flater/par kering .

Virksomhetsrisiko Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
16. Kilder til akutt forurensning
i nærheten

ja 1 4
Eksisterende bensinstasjon øst for
planområdet

17. Aktivitet/tiltak i
planområdet som medfører
fare for akutt og/ell er
permanent forurensning

ja 1 2 Eksisterende garasjeanlegg for
større kjøretøy innenfor
planområdet

18. Forurenset grunn ja 1 2
19. Kilder til støybelastning
i/ved planområdet

ja 1 3
Planområdet ligger inntil E16 som
støykilde

20. Økt støybelastnin g ja 1 1
Planlagt utbygging gir økt trafikk i
kryssområdet Østside vegen x E16

21. Høyspentlinje nei
22. Skog - /lyngbrann nei
23. Dambrudd/høydebasseng nei
24. Ulykker med farlig gods
til/fra eller ved planområdet

ja 1 3 Farlig gods transpo rteres på E16

25. Trafikkulykker ja 1 3 Planområdet ligger inntil E16
Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
26. Personulykke
(uvedkommende) ved
anleggsgjennomføring

ja 2 3
Utbyggingsområdet har
tilgrensende eksisterende
bebyggelsen

27. Ulykk e med anleggstrafikk ja 2 3
28. Støy - /støvbelastning på
nærmiljø fra anleggstrafikk

ja 2 2

Figur 14 : Sjekkliste og vurdering av risiko - og sårbarhet
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6.3 Oppsummering og avbøtende tiltak
Vurdert med bakgrunn i sammenhengen mellom s annsynlighet og konsekvens er gjennomført risiko - og
sårbarhetsanalyse oppsummert i matrisen under. Forhold avdekket med risikonivå vurderes mht. behov for
avbøtende tiltak og gis særlig oppmerksomhet ved utforming av plankart og bestemmelser.

Rødt felt in dikerer uakseptabel risiko hvor tiltak må iverksettes for å redusere risiko ned til gult eller grønt nivå.
Gult felt indikerer risiko på et nivå hvor risikoreduserende tiltak vurderes
Grønt felt indikerer akseptabel risiko hvor behov for avbøtende tiltak d røftes

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig, ufar lig

2.
Mindre alvorlig

3.
Alvorlig

4.
Svært alvorlig

5.
Katastrofalt

4.
Svært sannsynlig

3.
Sannsynlig

13

2.
Mindre sannsynlig

14, 15 , 28 12, 26, 27 2

1.
Lite sannsynlig

20 17, 18 3 , 11, 19 , 24 , 25 16

Figur 15 : Risikomatrise - s ammenstilling risiko - og sårbarhet

6.3.1 Rødt risikonivå

2: Byggegrunn og geoteknisk stabilitet
Civil Consulting AS har gjennomført geotekniske vurderinger basert på tidligere gjennomført
grunn undersøkelse , ref. vedlegg 9 . Planområdet ligger under marin grense men har ikke påvist kvikkleire.
Områdestabiliteten er vurder t tilfredsstillende og grunnforholdene i planområdet er vurdert oversiktlige og
enkle . Pla nlagt forretningsbebyggelse er vurdert plassert i tiltaksklasse 2 for geotekniske arbeider.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmelsene § 2 . 5 hjemler krav til dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk stabilitet før
det kan gis tillatelse til tiltak . Dokume ntasjonen skal være utarbeidet av fore tak med tilstrekkelig
geoteknisk kompetanse.

6.3.2 G ult risikonivå

12: Brann og redning – fremkommelighet
Planlagt utbygging har direkte adkomst fra hovedvegnett derved god tilgjengelighet for brann og redning.
Fremkommelighet og tilgjengelighet for redningskj øretøy innenfor utbyggingsområdet må ivaretas i
detaljprosjektering.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmel sene § 6.1 hjemler krav til utomhusanlegg med dokumentert fremkommelighet for
redningskjøretøy og tilfredsstillende slukkvannskapasitet internt i utbyggin gsområdet.

13: Kraftforsyning
Planlagt utbygging forutsetter omlegging av eksisterende kabel/strømne tt og oppgradering av trafo.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmelsene § § 2 . 6 og 6.1.2 hjemler krav til at løsning for el - forsyning, inkl. omlegging av
eksist erende nett skal avklares med Ringerikskraft og dokumenteres i byggesaken .

16: Kilder til akutt foru rensning i nærheten
Eksisterende bensinstasjon sør for planområdet kan v æ re kilde til akutt forurensning. Det legges til grunn at
virksomheten har innarbe ide de rutiner som ivaretar hensyn til omgivelsene dersom slik hendelse oppstår .
Det er ikke vurdert behov for avbøtende tiltak i reguleringsforslaget.
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26 og 27: Sikkerhet ved anleggsgjennomføring
Omkringliggende bebyggelse gir generell risiko for at uv edkommende/barn oppsøker anleggsområdet.
B yggherreforskriften (FOR - 2009 - 08 - 03 - 1028) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge - /
anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på anleggsplassen blir ivaretatt.

Avbøtende ti ltak:
Planbestemmelsene § 2 . 9 hjemler krav til sikkerhet i anleggsperioden i samsvar med
Byggherreforskriften .

6.3.3 Grønt risikonivå

3: Flom
I følge N VE atlas er maksimal vannstandsstigning i elven Begna 8 m. I sør har elven tilsig fra innsjøen
Sperillen. P lanområdet berøres ikke av registrert e flomsoner . Vannspeilet i Sperillen ligger ca.150 moh
(variabelt). Tidligere utførte grunnundersøkelser i området viser at terrengkoten ligger omkring +160 der
byggprosjektet er planlagt. Det er lite sannsynlig at det aktuelle prosjektet vil påvirkes av s tormflo/flo og
derfor ikke vurdert behov for avbøtende tiltak , jfr. vedlegg 9 .

11: Veg og gangveg – fremkommelighet
25: Trafikkulykker
E16 med ÅDT 2 800 og eksisterende gangveg langs planområdet, gode siktforhold. Regi strerte ulykker på E16
forbi planområdet, inkl. avkjørsel Østside veg en tyder ikke at det er trafikksikkerhetsmessige problemer i
krysset eller på strekningen rundt planområdet, ref. kap. 5.8. Gjennomført trafikkanalyse (vedlegg 7)
konkluderer med at det ik ke vil være kapasitetsproblem er i kryss og veg nett som følge av planlagt utbygging .
Utformingen av krysset Ådals veg en x Østside veg en kan derfor beholdes som i dag, forutsatt at a d komst
mellom planområdet og Østside veg en utformes etter gjeldende krav. Derso m det på et senere tidspunkt
besluttes å utbygge med boliger langs Østside veg en lengre mot nord , må utbygger gjennomføre nye
trafikktellinger i Østside veg en og E16 samt utarbeide en ny trafikkanalyse som viser konsekvensene ved
etablering av nye boliger .

P lanlagt forretningsbygg gir nytt målpunkt for gående og kjørende , og forutsetter ny e avkjørsl er fra
Østside veg en. Det vurderes ikke trafikalt nødvendig å etablere fortau langs Østside veg en forbi planområdet
på grunn av begrensede trafikkmengder og lavt an t all fotgjengere. Eksisterende gangvegsystem og naturlige
ganglinjer i området tilsier at trafikksikker adkomst for gående best ivaretas ved direkte gangforbindelse
internt i utbyggingsområdet fra eksisterende gangveg/busstopp langs E16.

Avbøtende tiltak:
Rekkefølgekrav i planbestemmelsene § 6 sikrer a vkjørsl er fra Østside veg en utformet og opparbeidet i
samsvar med gjeldende normkrav . Planbestemmelsene §§ 4 . 5 og 6 sikrer opparbeidelse av
trafikksikker og universelt utformet gang sone/fotgjengerfelt mellom ek sisterende gangveg /busstopp
langs E16 til inngangsparti for planlagt forretningsbygg . Langs bebyggelsens fasade mot sør skal det
avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 m som skal forbeholdes gående og opparbeides med
mater ialbruk/merking som tydelig s killer gangsonen fra øvrig kjøre - /parkeringsareal , jfr.
planbestemmelsene § 3.1 .

14: Vannforsyning og avløp, inkl. slukkevann
15: Overvannsnett og overvannshåndtering
Planlagt utbygging forutsetter tilkobling til offentlig VA - nett og lokal overvannshåndte ring.
Ringerike kommune krever 2 kummer for tilfredsstillende tilgang til slukkevann.

Avbøtende tiltak
P lanbestemmelsene § 2.6 og rekkefølgekrav i § 6 sikrer utforming og opparbeiding av teknisk
infrastruktur i samsvar med gjeldende normkrav og teknisk pla ner godkjent av Ringerike kommune.
Planbestemmelsene § 2. 7 hjemler krav til lokal overvannshåndtering, inkl. intern
fordrøyning/infiltrasjon og at løsning for overvannshåndtering skal sees i sammenheng med
vannforskriftens krav til vannkvalitet/avrenning t il vassdrag.
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17: Aktivitet/tiltak i planområdet som medfører fare for akutt og/eller permanent forurensning
18: Forurenset grunn
Eksisterende garasjebygg innebærer oppstilling av b usser og andre større kjøretøy innenfor planområdet .
G arasjeanlegget inklu derer ikke verksted virkomhet , lagring av olje/drivstoff eller annen virksomhet som gir
særskilt fare for forurensning.
Det er ikke registrert forurensning i grunn innenfor eller i nærheten av planområdet ( www.miljos tatus.no )

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 2.4 hjemler krav til varsling av ansvarlig myndighet i samsvar med
forurensningslovens § 7 dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn.

19. Kilder ti l støybelastning i/ved planområdet
20. Økt støybelastning
Planområdet ligger langs E16 med støysoner som vist i kap. 5.11. Eksisterende bolig mellom Begna og
Østside veg en berøres av gul støysone i dagens situasjon. Planforslaget inkluderer ikke boligformål .
Planlagt utbygging har a dkomst fra Østsi de veg en og vil medføre økt tr afikk i kryssområdet E16 x
Østside veg en.
Adkomsttrafikk til planlagt forretning er beskjeden sett i forhold til E16 som hovedstøykilde og vil ikke endre
s tøyforholdene for omkringliggende boligbebyggelse. Øvrige støykilder (ek s. ventilasjons - /kjøle anlegg ) er
forutsatt plassert og evt. skjermet slik at gjeldende grenseverdier for støy ivaretas.

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 2.3 hjemler krav til støynivå i samsvar med grenseverdier gitt i
Miljøverndepartementets «Retningsl injer for behandling av støy i arealplanlegging» (MD T - 1442/16).

24: Ulykker med farlig gods til/fra eller ved planområdet
Planområdet ligger inntil E16 hvor transport av farlig gods forekomme r . Planarbeidet inkluderer ikke
boligformål. Det legges til gru nn at kommunens beredskapsplaner sikre r at nødvendige tiltak iverksettes
dersom ulykker skulle oppstå. Liten risiko. Det er ikke vurdert behov for særskilte avbøtende tiltak i planen.

28: Støy - /støvbelastning på nærmiljø fra anleggstrafikk
Anleggsgjennomf øring og utbygging vil naturlig medføre støy og støv. Avstand til eksisterende bebyggelse og
avkjørsl er direkte fra kommunal veg /Østsidevegen tilsier liten risiko for særlig ulempe.

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 2.3 hjemler krav til støynivå , inkl. støy i anleggsperioden i samsvar med
grenseverdier gitt i Miljøverndepartementets «Retningslinjer for behandling av støy i
a realplanlegging» (MD T - 1442/16).
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BE SKRI VE LSE AV P LAN FORSLAGE T

7.1 Plan forslag detaljregulering Granumlund
Planforslag for Granumlund med tildelt p lanID 0605_ 445 fremmes i samsvar med plan - og bygningslovens
krav og nasjonale tegneregler.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for eta blering av sentrums - / forretningsbebyggelse med
tilhørende parkering og utomhusanlegg .

Forslag t il detaljregulering , datert 0 7 .1 2 . 18 , revidert 15 . 02.19 , i målestokk 1: 1 000 (A3) med
planbestemmelser følger som vedlegg 1 og 2. Plankartet under er ikke i målestokk.

Figur 16 : Nedkopiert
reguleringsplan Gr anumlund PlanID

0605_ 445 , revidert 1 5 .02.19

7.2 Planens formål og arealoversikt
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12 - 5, nr 1)

Kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting, BKB 1 - 2 (SOSI 1813) 4,6 daa
Uteoppholdsareal , BUT (SOSI 1600) 0,5 daa
Bebyggelse so m forutsettes fjernet (SOSI 1215)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12 - 5, nr 2)
Offentlig kjøreveg, o_SKV (SOSI 2011) 0,7 daa
Gang - sykkelveg , o_SG S (SOSI 2015) 0,1 daa
Annen veggrunn – grøntareal o_ SVG1 - 3 (SOSI 2019) 0, 6 daa
Priv at felles parkering, SPA1 - 3 (SOSI 2080) 3,8 daa
Gangsone – fotgjengerfelt (SOSI 1226)

Totalt planareal: 10, 3 daa

Hensynssoner (pbl § 12 - 6):
Frisikt H_140
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7.3 Planbestemmelser og rekkefølgekrav
Planbestemmelsene hjemler plan - og dokumentasjonskrav s amt konkrete krav til formål, funksjon,
utforming , grad av utnytting og rekkefølge (vedlegg 2) .

P lanbestemmelsene hjemler krav til godkjent situasjonspl an med utfyllende dokumentasjon for feltene BKB 1 -
2 , SPA 1 - 3 og BUT samlet før det kan gis t illatelse for nye tiltak. Rekkefølgekrav sikrer at u tomhusanlegg ,
gangsoner og par kering splass er ferdig opparbeidet før brukstillatelse for tilhørende bebyggelse kan gis.
Universell utforming skal legges til grunn og situasjons - / utomhusplan skal vise bygningers plassering,
avkj ørs e l, kjøre veg, parkerin g, varelevering, renovasjon, overvannshåndtering, gangsoner , uteoppholdsareal,
beplantning, mv.

Ved etappevis utbygging skal det utformes helhetlig situasjonsplan for å sikre hensiktsmessig arealutnyttelse.
U tomhusanlegg og teknis k infrastruktur som tilhører det enkelte nybygg/byggetrinn skal være ferdig
opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for tilhørende bygg .

7.4 B yggeområde, pbl § 12 - 5, nr 1

7.4.1 Kombinasjonsformål, BKB 1 - 2
Innenfor formålet tillates etablert nybygg for et eller f lere av formålene forretning/kontor/tjenesteyting . I
tillegg inngår e ksisterende garasjebygg i felt BKB2 i formålet.

Byggegrense for nybygg følger formålsgrensen og er min 15 m fra midtlinje Østside veg en og 25 m fra
midtlinje E16 .

Regulert byggegrense på 25 m avviker fra Statens vegvesens anbefaling om 50 meter byggegrense fra senter
veg. Dette argumentert med samsvar og sammenheng med eksisterende og tilgrensende bebyggelse , og at
planområdet er avsatt som senterområde i gjeldende kommuneplan hvor utbyggi ng skal støtte opp under
eksisterende tettstedsstruktur .

Maks grad av utnytting er % BYA = 9 0 %, inkludert parkering. Maks gesim shøyde er 8 m og maks mønehøyde
er 9,0 m.

For forretningsformålet hjemler planbestemmelsene tillatelse til maks 3000 m2 BRA ha ndelsareal i samsvar
med retningslinjer i r egional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035.

Langs bebyggelsens fasade m ot sør skal det avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 m som skal
forbeholdes gående og opparbeides med materialbruk/merki ng som tydelig skiller gangsonen fra øvrig kjøre -
/parkeringsareal, jfr. planbestemmelsene § 3. 1 .

Eksisterende bebyggelse skal fjerne s før det kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor det enkelte felt BKB1
og BKB 2. Utbygging er planlagt i to byggetrin n, hvor felt BKB1 er forutsatt bygget ut først. Dette innebærer at
eksisterende garasjebygg og are albruk i felt BKB2 videreføres inntil neste byggetrinn i BKB2 skal realiseres.

7.4.2 Ute oppholdsareal – grøntanlegg og møte - /lekeplass , BUT
Formålet omfatter ek sisterende og planlagt grøntanlegg/uteoppholdsareal med vegetasjon, gangsoner,
møteplass / benker og lekeapparat.

Planbestemmelsene § 3 . 2 hjemler krav til etablering av benker/sittemulighet og tilrettelegging av området
for uteopphold. Grøntanlegg og møte - /lekeplass skal utformes og opparbeides i samsvar med godkjent
utomhu s plan, jfr. § 6.

7.5 Samferdsels anlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12 - 5, nr 2

7.5.1 Offentlig kjøreveg, o_SKV
Omfatter eksisterende offentlig kjøreveg ; E16 og Østside veg en.
Av hensyn til fram kommelighet og trafikkavvikling både langs Østsideveien og internt i planområdet er d et er
regulert to avkjørsler til planområdet . Sørlig avkjørsel har ekstra bredde av hensyn til sporingskurver for
større kjøretøy ( varelevering , renovasjon og brann/rednin g ) .

7.5.2 Offentlig gang - sykkelveg, o_S G S

Omfatter eksisterende offentlig gang - /sykkelveg langs E16.
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7.5.3 Annen veggrunn – grøntareal, o_ SVG1 - 4

Omfatter offentlig areal mellom offentlig trafikkformål og byggeområde som skal opparbeides med
vegetasjon sd ekke. Langs Østside veg en er det sikret bredde på formålet for å ivareta et eventuelt senere
behov for etablering av fortau.

7.5.4 Parkering , f_SPA1 - 3

P arkeringsdekning for kjøretøy er hjemlet i samsvar med forskrift om parkering i Ringerike kommune (FOR -
200 9 - 10 - 29 - 1351) og innebære r krav om min. 1 p - plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål , jfr.
planbestemmelsene § 4.4 .

For sykkel gjelder krav om 1 plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål. Dette avviker fra forskriften som
stiller krav om 2 sykkelpark ering pr 100 m2 BRA for s entrumsområder. Avviket er argumentert med
tettstedets spredte karakter og at planlagt utbygging vil betjene et større omland, hvor sykkeltransport
naturlig vil ha et mindre omfang.

Antall og utforming av parkeringsplasser for sykk el og bil skal fremgå av situasjons plan, jfr.
planbestemmelsene § 6.1.

7.5.5 Gangsone – fotgjengerfelt

For trygg og trafikksikker adkomst for myke trafikanter er det regulert gangsone mellom eksisterende
gangveg/busstopp langs E16 og byggeområde for forretningsbe byggelse i felt BKB.

Plan bestemmelsene § 4 . 5 h jemler krav til at gangsonen skal være universelt utformet og ved
materialbruk/merking tydelig definer es i forhold til øvrig kjør e - og parkeringsareal i SPA1 .
G angsone n /fotgjengerfeltet skal utformes og opparbe ides i samsvar med godkjent situsjonsplan før
brukstillatelse for ny bebyggelse kan gis, jfr. § 6.

7.6 Teknisk infrastruktur
T ekniske notat i vedlegg 8 beskriver prinsipper for teknisk infrastruktur og dokumenterer planens
gjennomførbarhet . P lanbestemmelsene § 6 hjemler krav til prosjektering , dokumentasjon og kommunens
godkjenning av løsninger for all teknisk infrastruktur ved søknad om tillatelse til tiltak.

Løsninger for teknisk infrastruktur skal prosjekteres og opparbeides i samsvar med gjeldende norm - og
f orskriftskrav og være godkjent av Ring erike kommune før det kan gis tillatelse til tiltak . Løsning for el -
f orsyning, inkl. omlegging av eksisterende kabel/strømnett skal avklares med Ringerikskraft og dokumenteres
i byggesak en. Det legges vekt på energieff ektive og miljøvennlige oppvarmingsløsninger i prosjektet. Det er
forprosjektert med en kombinasjon av gjenvinning fra kjøleanlegg og varmepumper koblet mot ventilasjon

Dersom planlagt bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med eksisterende VA - anlegg, skal utbygger bekoste
flytting av disse.

7.6.1 R enovasjon

Planbestemmelsene § 2.8 hjemler krav til løsning for
renovasjon i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift , og
at plasser ing og løsning for renovasjon skal være godkjent av
renovatør Hadeland og Ringerike Avfall s selskap AS (HRA) .

Renovasjonsløsning p lasser es på nordsiden av bebyggelsen
sammen med v are mottak og øvrig logistikkareal for
næringsdriften , ref. illustrasjon til h øyre . Adkomst fra
Østsideveien og trafikkareal, inkl. sporing/manøvrering skal
d imen sjoneres for større kjøretøy av hensyn til
fremkommelighet for renovasjon, varelevering og
brann/redning. Renovasjonsløsning, fremkommelighet og
trafikkareal skal dokumenteres i situasjonsplan med utfyllende
dokumentasjon, jfr. planbestemmelsene § 6.

renovasjon
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7.7 Hens ynssone frisikt, pbl § 12 - 6
Innfor frisiktsonen (H_140) skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger høyere enn
0,5 m over terrenget. Frisi ktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige installasjoner , jfr. § 5 .1 .

7.8 Universell ut forming og estetikk
Planbestemmelsene § 2.1 hjemler kra v til at p rinsippet om universell utforming skal tilstrebes slik at
bebyggelse og anlegg i så stor utstrekni ng som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte.
Min st 5 % av parkeringsplas sene i utbyggingsområdet skal utformes og plasseres fortrinnsvis i nærhet en av
bebyggelsens i nngangs parti for kunder/besøkende slik at hensynet til bevegelseshem mede ivaretas.

Planbestemmelsene § 2.2 hjemler k rav til god estetisk utforming og materialbr uk tilpasset omgivelsene og i
samsvar med den funksjon bebyggelse og øvrige tiltak skal ha.

7.9 Sikkerhet i anleggsperioden

Byggherreforskriften (FOR - 2009 - 08 - 03 - 1028) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge -
eller anleggsprosessen for å sik re at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge - eller anleggsplassen blir
ivaretatt.

Utbyggingsområdet har tilgrensende b ebyggelse . Med henvisning til utbyggers HM S - rutiner og
Byggherreforskriften er det forutsatt gode sikkerhetsrutiner gjennom hele bygg eperioden , jfr .
planbestemmelsene § 2. 9 .

7.10 Planlagt utvikling - foreløpig situasjonsplan

Handelsbygg AS har til hensikt å utvikle planområdet i to byggetrinn med samlet bruksareal (BRA) på ca
3 000m2. I f ørste byggetrinn i BKB1 planlegges etablert et forret ningsbygg på 1 25 0m2 BRA for detalj - /
dagligvarehandel med tilhørende uteanlegg og parke ring. Neste byggetrinn ligger noe lenger fram i tid og
omfatter forretningsbygg på inntil 1700 m2 BRA for plasskrevende varehandel og tjenesteyting i felt BKB2 .
Eksiste rende garasjebygg og arealbruk innenfor felt BKB2 videreføres inntil byggetrinn blir rea lisert.

Funksjonelle uteanlegg med tydelige kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle brukergrupper
er forutsatt. Definerte gangsoner , innslag av vegeta sjon/trær og belysningspunkt inngår i anlegget.
Varelevering , renovasjon og logistikkareal er plassert på nordsiden av forretningsbyggene. Tilrettelagt
møteplass med lekemulighet og t rygg gangforbindelse fra eksisterende gangveg / busstopp langs E16 til
inng angsparti og langs
bebyggelsens fasade mot sør .
Om rådet har kjøreadkomst fra
Østsidevegen og gangadkomst
fra eksisterende gangveg langs
E16 .

Foreløpig s ituasjonsplan vi ser
prinsipper for planlagt utvikling
(vedlegg 10 ) . Situasjonsplanen
vi l bli ytterliger e bearbeidet og
utfyllende dokumentert som
grunnlag for byggesøknad.

Figur 17 : Foreløpig situasjonsplan ,
rev 1 3 .02.19
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Figur 18 : Illustrasjon planlagt utbygging

Figur 19 : Illustrasjon inngangsparti med
tilrettelag t gangsone og møteplass
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VI R K NI N G E R/K ON SE KVE N SE R AV P LAN F ORSLAG E T

8.1 Overordn a planer
Planforslag for detaljregulering av Granumlund er i samsvar med gjeldende kommuneplan for Ringerike
kommune og overordna føringer mht. samordning av areal og transport. Planområdet er avsatt til
senterområde i kommuneplanen og er et fortettingsareal innenfor eksisterende tettstedssone. Planlagt
utbygging til forretning og tjenesteyting er i samsvar med Ringerike kommunes kr a v til kommunens
tettsteder som tilsier at arealbruken innenfor senterområder skal bygge opp under tettstedene som
lokalsentre , og videre at h ovedtyngden av handels - , service - og kulturtilbud bør lokaliseres til
senterområdene i kommuneplanens arealdel.

K r av til sykkelparkering er satt til 1,0 plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål. Dette avviker fra gjeldende
parkeringsforskrift i Ring erike kommune ( FOR - 2009 - 10 - 29 - 1351) hvor kravet er satt til 2 sykkelparkering pr
100 m2 BRA . Avviket er argumentert m e d tettstedet Nes i Ådals spredte karakter og at planlagt utbygging vil
betjene et større omland, hvor sykkeltransport naturlig vil ha et mindre omfang.

Det er vurdert minimal konsekvens for overordna planer som følge av tilpasset krav til sykkelparkering (0)

8.2 Landskap – visuell virkning
Planområdet ligger innenfor tettstedet Nes i Ådal og inntil eksisterende veikro og bensinstasjon langs E16.
Planlagt sentrumsbebyggelse vil bli visuelt eksponert mot E16 og de nærmeste omgivelsene . Byggeområdet s
lokaliser i ng på Begnas elveslette med omkransende åsrygger g i r forankring uten brudd av silhuettlinjer og
med liten /ingen visuell fjernvirkning.

Det er vurdert liten/ingen konsekvens for landskapsopplevelse n (0)

8.3 Forholdet til kravene i kap . II i Naturman gfoldloven
Planområdet er eksisterende byggetomter , har begrenset arealstørrelse og er uten registrert e naturverdier .
Virkning av planforslaget er vurdert i samsvar med de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8 - 12

K unnskapsgrunnlaget (ref. §8 ) er www.naturbase.no og feltbefaring . K unnskapsgrunnlaget er vurdert
tilstrekkelig, følgelig kommer ikke føre - var - prinsippet (ref. §9) til anvendelse .

Noe eksisterende løvtrevegetasjon i nnenfor planområdet vil gå tapt, samtid ig som planforslaget forutsetter
beplantning i utomhusanlegg . Tiltaket er derfor vurdert uten forverring av samlet belastning på økosystem
(ref. § 10). Det legges til grunn at en eventuell skade på naturmangfold skal dekkes a v tiltakshaver, dersom
dette ik ke er ansett urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter (ref. § 11). Det er forutsatt at de t ved
utbygging av området ikke skal benyttes driftsmetoder eller - / teknikker som er til unødig skade for
naturmangfold (ref. § 12) .

Det er ikke vurdert negativ k onsekvens for naturmiljø (0)

8.4 L andbruk – jordvern
Planområdet er utbygget i dagens situasjon og av klart som byggeområde i gjeldende kommuneplan.

Ingen konsekvens for landbruk – jordvern (0)

8.5 Friluftsliv, folkehelse og b arn /unges interesser
Planområdet omfa tter bebygde og private eiendommer uten registrert verdi eller betydning for
friluftsliv/folkehelse i dagens situas jon. Eksisterende lekeplass tilknyttet eksisterende veikro i øst har verdi for
barn og unge. Planbestemmels ene stiller krav om at det skal op parbeides en allment tilgjengelig møteplass
med sitte - og lekemulighet. Kravet kan enten innfris ved at eksisterende lekeplass opprettholdes eller ved at
tilsvarende lekemulighet blir erstattet i forretningsbyggets utomhus anlegg.

Krav i RPR for barn og ung es interesser i planleggingen § 5 - d (FOR - 1995 - 09 - 20 - 4146) forutsetter fullverdig
erstatning ved omdisponering av arealer med verdi for lek . Med henvisning til planbestemmelsene §§ 3. 2 ,
6.1.1 og 6.2.2 er det vurdert at hensyn til barn - og unges interesser e r tilfredsstillende ivaretatt. I tillegg
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h jemle s krav til trafikksikker gangforbindelse fra eksisterende gang veg til inngangsparti for forretningsbygg ,
jfr. § 4.5 .

D et ikke vurdert negative konsekvens for barn og unge (0) .
Krav om etablering av sosial møt eplass for bygdefolk og besøkende er vurdert med positi v konsekvens for
folkehelse (+)

8.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte fornminner/kulturminner innenfor planområdet og heller ingen SEFRAK - registrerte
bygninger. Registrert gravhaug nord for planområdet blir ikke berørt . Planlagt utbygging forutsetter sanering
av eksisterende bebyggelse på eiendommen gnr 303 bnr 20 som er vurdert uten bevaringsverdi.

Det er ikke vurdert negativ konsekvens for kulturminner (0)

8.7 Steds - og næringsutvikling
Planområdet er et fortettingsområde innenfor eksisterende tettstedssone på Nes i Ådal , hvor utbygging til
sentrumsformål er i samsvar med gjeldende føring og målsetting for stedsutvikling . Planlagt utbygging gir
arbeidsplasser, nytt handelstilbud og tilret telegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende.

Det er vurdert po sitiv konsekvens for steds - og næringsutvikling ( ++ )

8.8 A dkomst og trafikk sikkerhet
Plan lagt utbygging er gitt kjøreadkomst fra Østside veg en via eksisterende kryss med E16. Det er krav til at
a vkjørsl er fra Østside veg en og kjøreareal for øvrig blir utformet og opparbeidet i samsvar med gjeldende
normkrav. Planforslaget viser to avkjørsler fr a Østsideveien, hvorav sørlig avkjørsel har bredde 17 m og
nordlig avkjørsel har bredd e 10 m. Eksisterende avkjørsel fra Østsideveien har bredde ca . 38 m er de rved
innsnevret og adskilt i to separate a vkjørsler for bedre t rafikkavvikling langs Østsideveien . Hensyn til
fremkommelighet, inkl. sporing for større kjøretøy/varelevering og trafik kavvikling/trafikksikkerhet internt i
planområdet er lagt til grunn for u tforming og plassering av avkjørsl er i planfor slaget.

Planområdet har k ollektivadkomst via tilgr ensende busstopp langs E16. Med bakgrunn i eksisterende
tettstedsstruktur , aktuelle må lpunkt og naturlig gangmønster , er det i trafikkanalysen vurdert lite aktuelt å
opparbeide fortau langs Østside veg en. Gangadkomst til planlagt forretningsbebyggelse er si kret i plankart og
bestemmelsene § § 3.1 og 4.5 som tydelig definert gangsone /fotgjenge rfelt med direkte påkobling til
eksisterende gang veg og busstopp langs E16. Dette gir k ortest mulig avstand og i naturlig ganglinje for
gående som igjen bidrar til økt tr afikksikkerhet .

Det er gjennomført trafikkanalyse med redegjørelse for dagens trafikks ituasjon og forventet trafikkøkning
som følge av planlagt utbygging (vedlegg 7) . Trafikkanalysen tilsier at eksisterende veg anlegg har lav
ulykkesrisiko og er tilfredsstillende dimensjonert for planlagt utbygging.

Det er ikke vurdert negativ konsekvens fo r adkomst og trafikksikkerhet (0)

8.9 Støy
Planområdet ligger langs E16 med støysoner som vist i kap. 5.11. Eksisterende boligeiendomm er på begge
sider av E16 berøres av gul støysone i dagens situasjon. Planforslaget inkluderer ikke boligformål.
Planlagt utb ygging har adkomst fra Østside veg en og vil medføre økt trafikk i kryssområdet E16 x
Østside veg en.
Adkomsttrafikk til planområdet e r beskjeden sett i forhold til E16 som hovedstøykilde og vil ikke endre
støyforholdene for omkringliggende boligbebyggelse. S tøykilder som f. eks. ventilasjons - /kjøleanlegg , er
forutsatt plassert og evt. skjermet slik at gjeldende grenseverdier for støy iva retas.
Planbestemmelsene hjemler krav til støynivå, inkl. anleggsperioden i samsvar med grenseverdier gitt i
Miljøverndeparte mentets «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (MD T - 1442/16).

Det er vurdert liten/ingen konsekvens mht. støy (0)
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8.10 Teknisk infrastruktur og energibehov
Det er utarbeidet teknisk notat (vedlegg 8) med redegjørelse for dagens situasjon o g prinsipper for planlagt
løsning. Behovet for omlegging av eksisterende kabel/strømnett og oppgradering av trafo er avklart med
Ringerikskraft . Planlagt utbygging til forretning , kontor og tjenesteyting medfører ingen særskilte behov eller
konsekvenser fo r teknisk infrastruktur utover hensynet til eksisterende kabel/ strømnett. Planbestemmelsene
hjemler krav til at løsning og planer for teknisk infrastruktur skal avklares med Ringerikskraft og være
godkjent av Ringerike kommune før det kan gis tillatelse ti l nye tiltak. Forretningsbebyggelsen s ene rgibehov
er knyttet til kjøleanlegg mv som i gjen gir tilstrekkelig overskuddsvarme slik at oppvarming av
f orretningslokalene ikke krever ytterligere energi . Det legges vekt på energieffektive og miljøvennlige
oppvar mingsløsninger i prosjektet. Det er forprosjektert med en kombinasjon av gjenvinning fra kjøleanlegg
og varmepumper koblet mot ve ntilasjon.

Det er ikke vurdert negativ konsekvens for teknisk infrastruktur (0)

8.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Privat ut bygging uten økonomiske konsekvenser for kommunen (0)

8.12 Interessemotsetninger
Planforslaget er utformet i samsvar med gjeldende kommuneplan og i samråd med berørte grunneiere.
Planlagt utbygging er vurdert å styrke tettstedets aktivitet og attraktivitet.

D et er ingen kjente interessemotsetninger knyttet til planlagt utvikling (0)

8.13 Samfunnssikkerhet – ri siko og sårbarhet
I henhold til retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (201 7 ) skal de forhold som
risiko - og sårbarhetsanalyse av dekker være med som en premiss når beslutningen om arealbruken fattes av
plan myndigheten . Med henvisning til gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse ( kap . 6 ) er det vurdert at
planlagt utvikling ikke medfører særskilt økning av risiko eller sårbarhet som i kke kan reduseres
tilfredsstillende ved avbøtende tiltak slik hjemlet og inna rbeidet i reguleringsplanen.

Det er ikke vurdert negativ konsekvens mht . til samfunnssikkerhet (0)

8.14 Oppsummering av virkning og konsekvens
Håndbok V712 (Statens veg vesen, Veg dire ktoratet) er benyttet som grunnlag for den skjønnsmessige
graderingen av tiltakets konsekvens for de forskjellige tema, med følgende inndeling:

0 Minimal / ingen konsekvens
- moderat/liten negativ konsekvens ++++ meget stor positiv konsekvens
-- middels negativ konsekvens +++ stor positiv konsekvens
--- stor negativ konsekvens ++ middels positiv konsekvens
---- meget stor negativ konsekvens + moderat/liten positiv konsekvens

Figur 20 . Oppsummering av konsekven ser
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Endringsliste: 

Nr. Endring  Dato  Sign. 

01    

    

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

 

1  FORMÅL 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr 1) 

- Kombinasjon forretning/kontor/tjenesteyting (SOSI 1813), BKB1-2 

- Uteoppholdsareal – grøntanlegg med gangsone og møte-/lekeplass (SOSI 1600), BUT 

- Bebyggelse som forutsettes fjernet (SOSI 1215) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr 2) 

- Kjøreveg – offentlig (SOSI 2011), o_SKV 

- Fortau – offentlig (SOSI 2015), o_SGS  

- Annen veggrunn, grøntareal – offentlig (SOSI 2019), o_SVG1-4 

- Parkering – privat felles (SOSI 2080), f_SPA1-3 

- Gangsone – fotgjengerfelt (SOSI 1226)  

Hensynssone (pbl § 12-6) 

- Frisikt, H_140   

2  FELLESBESTEMMELSER (pbl §  12-7)  

2.1 Universell utforming 

Prinsippet om universell utforming skal tilstrebes ved planlegging og etablering av bebyggelse og anlegg slik at 

planområdet i så stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte. Min 5 % av 

parkeringsplasser for sykkel og bil i utbyggingsområdet skal utformes og plasseres i nærheten av bebyggelsens 

inngangsparti for kunder/besøkende, slik at hensynet til bevegelseshemmede ivaretas.  

Beplantning skal bestå av giftfrie og allergivennlige plantesorter.  

Utforming av gangarealer må være med god bredde. Stigningsforhold og svingradius må være tilpasset bruk av 

rullende hjelpemidler. Nedsenket kantstein skal beskyttes i overganger mellom gangfelt og fortauskant. Tverrfall på 

fortau må ikke overstige 2 %. 
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2.2 Estetikk og materialbruk 

Bebyggelse og tiltak skal ha god estetisk utforming og materialbruk i samsvar med sin funksjon og med respekt for 

de naturgitte og bebygde omgivelser.  

2.3 Støy 

Støynivå i ny arealbruk (inkl. vifter ventilasjonsanlegg og lignende) skal ikke overstige følgende grenseverdier for 

tilgrensende boligeiendom gnr 303/42:  

Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade og for uteoppholdsareal 

Lden = 72 dBA utenfor vindu for øvrige rom med støyfølsom bruk 

Kravet gjelder også i anleggsperioden. 

2.4 Forurensning 

Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet varsles, jf. 

forurensningsloven § 7. 

2.5 Byggegrunn 

Dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk stabilitet skal utarbeides av foretak med tilstrekkelig geoteknisk 

kompetanse og følge søknad om tiltak.  

2.6 Teknisk infrastruktur 

Teknisk infrastruktur skal prosjekteres og opparbeides i samsvar med norm- og forskriftskrav gitt av Ringerike 

kommune, jfr. § 6.1.2. Løsning for el-forsyning, inkl. omlegging av eksisterende nett skal avklares med Ringerikskraft. 

Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til bygninger og faste 

konstruksjoner. Dersom bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med eksisterende VA-anlegg og kabler, skal utbygger 

bekoste flytting av disse.  

2.7 Overvann 

Overflatevann / takvann / drensvann skal behandles etter prinsippet om lokal overvannshåndtering, inkl. intern 

fordrøying/infiltrasjon. Både overvann og drensvann skal behandles på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte 

påfører andre eiendommer ulemper. Løsning for overvannshåndtering skal sees i sammenheng med vannforskriftens 

krav til vannkvalitet/avrenning til vassdrag. Valgte løsninger for overvann skal fremgå av situasjonsplan og 

utomhusplan med utfyllende dokumentasjon, jfr. § 6.1. 

2.8 Renovasjon 

Løsning for renovasjon skal være i samsvar med den til enhver tids gjeldende renovasjonsforskrift for Ringerike 

kommune), og være plassert langs byggenes nordlige fasade. Plassering og utforming av renovasjonsløsning skal 

være godkjent av Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA) og fremgå av situasjonsplan og utomhusplan med 

utfyllende dokumentasjon, jfr. § 6.1. 

2.9 Sikkerhet i anleggsperioden 

Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sike at anleggsgjennomføring ikke medfører uakseptabel 

helse- og miljørisiko eller unødvendige ulempe/plager for omgivelsene.  

Sikkerhet for omgivelsene skal ivaretas under anleggsperioden i samsvar med krav i Byggherreforskriften (FOR-2009-

08-03-1028). 

2.10 Kulturminner og aktsomhetsplikt 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme automatisk fredete 

kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. kulturminnelovens 

§8, 2. ledd. 
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3  BYGGEOMRÅDE (pbl  § 12-5,  nr 1)  

3.1 Kombinasjonsformål, BKB1 -2 

Omfatter formålene detalj- og plasskrevende varehandel, kontor og tjenesteyting (offentlig og privat) med 

tilhørende uteanlegg og adkomstsone for publikum, ansatte og varemottak.  

Byggegrense følger formålsgrense. 

Maks gesimshøyde er 8 m og maks mønehøyde er 9 m.  

Tillatt grad av utnytting er 90% BYA, inkl. parkering.  

Maks tillatt handelsareal er 3 000 m2 BRA  

Parkering tillates innenfor formålet. 

Langs bebyggelsens fasade mot felt SPA1 skal det avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 m som skal 

forbeholdes gående og opparbeides med materialbruk/merking som tydelig skiller gangsonen fra øvrig kjøre-

/parkeringsareal. 

Eksisterende bebyggelse innenfor det enkelte felt BKB1 og BKB2 skal fjernes før det kan gis tillatelse til ny bebyggelse 

innenfor feltet. For felt BKB2 gjelder derved at eksisterende arealbruk og garasjebygg videreføres inntil ny 

bebyggelse skal realiseres. 

3.2 Uteoppholdsareal – grøntanlegg med leke-/møteplass, BUT 

Felt BUT skal benyttes til uteoppholdsareal med grøntanlegg, møteplass og lekeplass. Grøntanlegget skal inneholde 

vegetasjon som bidrar til overvannshåndtering. Som del av beplantningen skal det benyttes planter som gir mulighet 

til å søke skygge i den varme årstiden. 

Møte-/lekeplassen skal ha benker/sittemulighet, lekeapparat og være tilrettelagt for uteopphold. Grøntanlegg og 

møte-/lekeplass skal utformes og opparbeides i samsvar med godkjent situasjonsplan og utomhusplan, jfr. § 6. 

 

4  SAMFERDSELSANLEGG (pbl  § 12-5,  nr 2)  

4.1 Offentlig kjøreveg, o_SKV  

Omfatter E16 og Østsideveien. Tiltak som berører offentlig kjøreveg skal være godkjent av vegmyndigheten før det 

kan gis igangsettingstillatelse.  

4.2 Gang-/sykkelveg, o_SGS 

Omfatter eksisterende gang-/sykkelveg langs E16. Tiltak som berører offentlig gangveg skal være godkjent av 

vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.  

4.3 Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG1-3 

Omfatter offentlig areal mellom offentlig trafikkformål og byggeområde som skal opparbeides med markdekke av 

gress/planter som fanger opp vann, støv ol. Fortau/gangveg kan tillates opparbeidet innenfor formålet. 

4.4 Parkering, f_SPA1-3 

Omfatter privat felles parkeringsareal for forretnings- og næringsbebyggelse i felt BKB1-2. Krav til parkeringsdekning 

for bil er min. 1 p-plass pr 100 m2 BRA for alle formål innenfor BKB1-2, eller i samsvar med den til enhver tid 

gjeldende forskrift om parkering i Ringerike kommune.  

For sykkel gjelder krav om 1 plass pr 100 m2 BRA for alle formål.  

Vegetasjonsetablering med innslag av skyggetrær skal inngå i parkeringsarealet.   

Utforming av parkeringsareal, vegetasjonsetablering, overvannsløsning og utomhusanlegg for øvrig skal fremgå av 

utomhusplan med utfyllende dokumentasjon, jfr. § 6.1. 

 

4.5 Gangsone - fotgjengerfelt 

Innenfor juridiske linjer for fotgjengerfelt i plankartet skal det etableres universelt utformet gangsone for 

trafikksikker adkomst for myke trafikanter. Gangsonen/fotgjengerfeltet skal tydelig defineres ved 

materialbruk/merking. Utforming og materialbruk/merking skal fremgå av utomhusplan, jfr. § 6.1.  
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5  HENSYNSSONER (pbl §  12-6) 

5.1 Frisikt, H_140 

Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger høyere enn 0,5 m over 

terrenget. Frisiktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige installasjoner. 

 

6 REKKEFØLGEKRAV  (pbl  § 12-7 nr 10) 

6.1 Før tillatelse til tiltak 

6.1.1 Plan- og dokumentasjonskrav 

Før det kan gis tillatelse til tiltak skal situasjonsplan og utomhusplan for planområdet samlet og med utfyllende 

dokumentasjon være godkjent av Ringerike kommune. 

Situasjonsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon skal følge søknad om tillatelse til tiltak og minimum 

omfatte:  

- plassering og utforming av alle bygninger og anlegg, inkl. belysning og skilting 

- utforming og avgrensning av kjøreareal og parkering (bil og sykkel), inkl. avkjørsler fra Østsideveien i samsvar 

med kommunale normkrav 

- utforming av adkomstsoner/inngangsparti  

- universelt utformet og trafikksikker gangsone  mellom eksisterende gangveg/busstopp langs E16 til 

bebyggelsens hovedinngang 

- tilgjengelig og fremkommelighet for brannbil og slukkemannskap 

- varelevering 

- beplantning og vegetasjonsbruk 

- allment tilgjengelig møteplass tilrettelagt med sitte- og lekemulighet 

 

6.1.2 Utfyllende dokumentasjon  

Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumentasjon på at gjeldende krav er ivaretatt for følgende 

forhold:  

- geoteknisk stabilitet 

- renovasjonsløsning  

- overvannshåndtering 

- løsning for spillvann og vannforsyning, inkl. slukkevann 

- løsning for el-forsyning og omlegging av eksisterende nett  

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 

 

6.1.3 Etappevis utbygging 

Ved etappevis utbygging skal det utformes situasjonsplan for feltene BKB1-2, BUT og SPA1-3 samlet for å sikre 

hensiktsmessig arealutnyttelse og å ivareta nødvendige hensyn inntil planområdet er ferdig utbygget. Det skal 

defineres hvilken del av utomhusanlegg, parkeringsareal og teknisk infrastruktur som tilhører det enkelte 

nybygg/byggetrinn. 

 

6.2 Før brukstillatelse  

6.2.1 Utomhusanlegg  

Utomhusanlegg og parkeringsplasser skal være opparbeidet før brukstillatelse kan gis for tilhørende 

nybygg/byggetrinn, jfr. § 6.1.3. 
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tilsvarende prosjekter.

Trafo / El forsyning av ny bebyggelse:
Eiendommen vil bli tilknyttet strømnettet via Ringerikskraft som er strømleverandør i området.
I tilknytning til eiendommen står det en trafo som pr dags dato ikke har tilgjengelig kapasitet til
tiltaket, men som kan oppgraderes for å ivareta behovet.
Ny trafo blir dimensjonert i samarbeid med elektriker og Ringeriksk raft .

Vann / Avløp:
Det har vært dialog mellom utbygger og kommunen vedrørende tilkobling av vann og avløp til
kommunens nett. I tilknytning til eiendommen ligger det en vannledning (VL 225) og
spillvannsledning (SP160). Begge ledninger virker til å ha god kapasitet i forhold til tiltaket som har en
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teknisk avdeling i kommunen i forbindelse med byggesak.

Overvann:
Eiendommen antas i dag å bestå av sand, jord og matjord. Prosjektert tiltak er tiltenkt løsning med
flatt tak. Området rundt består av spredt bebyggelse, elv, jordbruk og skog. Dette gir grunnlag for
gode løsninger til infilatrasjon av overvannet eller eventuelt at det føres ut til elv via eksisterende
løsninger. Endelig løsning for overvann avklares med teknisk avdeling i kommunen i forbindelse med
byggesak.
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N O T A T R I G - 0 1

TI L: Georg Fredrik Myhre Handelsbygg Holding AS
KOPI: Hanne Karin Tollan Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan mnla
FRA: Baltzar Linde Civil Consulting AS

EMNE: NÆRINGSBYGG, NES I ÅDAL
PROSJEKTERINGSFORUTSETNI NGER FOR GEOTEKNIKK

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
Georg F. Myhre 18049/bali rev. 1: 13.02.2019

1 INNLEDNING

Civil Consulting AS er engasjert som geoteknisk rådgiver (RI G) av Handelsbygg Holding AS i forbindelse
med etablering av et næringsbygg på Nes i Ådal. Bygget er et en-etasje forretningsbygg for dagligvare.
Figur 1 viser planområdet som ligger der Østsideveien møter Valdresvegen (E16).

Figur 1: Planområde. Aktuell tomt er vist med rød markering.
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I henhold til tegning fra Handelsbygg er planlagt fotavtrykk for det nye bygget 1300 m2. Figur 2 viser
situasjonskart.

Figur 2: Situasjonskart.

2 GEOTEKNI SK PROSJEKTERING

2.1 Regelverk

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder
dermed:

ü N S-EN 1990-1:2002 +A1:2005 + NA:2016 (Eurokode 0),
ü N S-EN 1991-1:2002 + N A:2008 (Eurokode 1),
ü N S-EN 1993-5:2007 + N A:2010 (Eurokode 3, del 5),
ü N S-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + N A:2016 (Eurokode 7),
ü N S-EN 1998-1:2004 + A1:2013 + N A:2014 (Eurokode 8),
ü N S-EN 1998-5:2004 + N A:2014 (Eurokode 8),
ü N S3458 Komprimering – Krav og utførelse,
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ü N S 8141 Vibrasjoner og støt, utgave av 2012. Måling av svingehastighet og beregning av
veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk,

ü TEK 17.

I tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales følgende veiledninger og håndbøker benyttet:

ü Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging,
ü RI F-Veilederen, Dimensjonering for jordskjelv, september 2010,
ü Veiledning til TEK 17.

2.2 TEK 17 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger

I henhold til TEK 17 § 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og
skred).

I følge N VE atlas er maksimal vannstandsstigning i elven Begna 8 m. I sør har elven tilsig fra innsjøen
Sperillen. Vannspeilet i Sperillen ligger ca. 150 moh (variabelt). Tidligere utførte grunnundersøkelser i
området viser at terrengkoten ligger omkring +160 der byggprosjektet er planlagt. Det er derfor lite
sannsynlig at det aktuelle prosjektet vil påvirkes av stormflo/flo.

Det er ikke registrert forekomst av kvikkleire i området. Området ligger ikke innenfor kartlagte fare-
eller aktsomhetsområder for skred. Det er heller ingen kjente skredhendelser i nærområdet. Området
ligger under marin grense, men angis av N GU som areal med liten eller ingen marin påvirkning. Det er
derfor lite sannsynlig at det forekommer marine avsetninger i området. Det er ingen skråninger eller
skjæringer som tilsier risiko for skred i området. Skråningen ned mot Begna ligger med en
gjennomsnittlig helning på ca. 1:2 og har god sikkerhet mot skred selv ved erosjon i skråningsfot. Det
er derfor lite sannsynlig at flom/skred/stormflo kan påvirke prosjektet.

Figur 3: Løsmassekart med angivelse av marin grense (NGU).
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Prosjekteringen og utførelsen av arbeidene skal sikre at det er tilstrekkelig sikkerhet i alle faser.

2.3 TEK 17 § 10, Konstruksjonssikkerhet

I henhold til TEK 17 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være oppfylt
dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (altså Eurokoder).

TEK 17 § 10.2 angir at:

Veiledningen til TEK 17 angir videre at:

Da det legges til grunn en prosjektering basert på Eurokodene (N S-EN) som angitt i punkt 2.1 vil TEK 17
§ 10 være ivaretatt.

2.4 Geoteknisk kategori

N S-EN 1997-1:2004+A1:2013+N A:2016 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske
kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 ”Krav til prosjektering”.

Det er forutsatt at bygget skal direktefundamenteres på stedlige masser (sand og grus). Dette er en
konvensjonell metode uten unormale risikoer.

Med dette som grunnlag velges følgende overordnet krav til prosjektering:

ü Fundamentering Geoteknisk kategori 2

Prosjektering av konstruksjoner i geoteknisk kategori 2 bør normalt omfatte kvantitative geotekniske
data og analyse. Rutinemessige prosedyrer for felt- og laboratorieprøving og for prosjektering og
utførelse kan brukes for prosjektering.

2.5 Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC)

N S-EN 1990:2002+A1:2005+N A:2016 definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse
og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B i tabell B1
(informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i
nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell N A.A1 (901).

I denne tabellen er grunn- og fundamenteringsarbeider splittet i følgende to alternativer:

ü Kompliserte tilfeller,
ü Enkle og oversiktlige grunnforhold.

Det aktuelle prosjektet innebærer et forretningsbygg som i henhold til tabell N A. A1 (901) plasseres i
pålitelighetsklasse 2. Grunnforholdene er oversiktlige og enkle.
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For geoteknisk prosjektering av prosjektet er det valgt følgende konsekvens-/pålitelighetsklasse:

ü Fundamentering CC/RC = 2

2.6 Kvalitetssystem

N S-EN 1990:2002+A1:2005+N A:2016 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse
2, 3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig. Civil Consulting har et kvalitetssystem som
tilfredsstiller kravene i byggesaksforskriften, og kravet er derfor ivaretatt.

2.7 Prosjekterings- og utførelseskontroll

N S-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll
og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer i henhold til tabell N A.A1 (902)
og N A.A1 (903) at det for prosjekteringskontroll av geotekniske arbeider kan forutsettes en
prosjekteringskontrollklasse PKK2 for fundamenteringsarbeidene.

For prosjektering av fundament gjelder dermed at det utføres egenkontroll (”DSL 1”), intern
systematisk kontroll (DSL 2) og i tillegg utvidet kontroll (DSL 3) . I henhold til standarden kan
prosjekteringskontrollklasse PKK2 begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk
kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket.
For utførelsen gjelder at det skal utføres egenkontroll (I L 1), intern systematisk kontroll (IL 2) og i tillegg
utvidet kontroll (IL 3). I henhold til standarden skal utvidet utførelseskontroll i utførelseskontrollklasse
U KK2 bekrefte at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det
utførende tiltaket.

2.8 Tiltaksklasse iht. Plan og Bygningsloven

I henhold til tabellen i veiledningen for byggesaker utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet vurderes
det at prosjektet faller inn under tiltaksklasse 2 for geotekniske arbeider. Dette begrunnes med at
anlegget er plassert i pålitelighetsklasse 2 og at grunnforholdene er enkle. Det vises til avsnitt 2.5 og
Tabell 1.

Tabell 1: Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering i Veileder for Byggesak (DiBK)

3 TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD

COWI Norge AS har tidligere utført grunnundersøkelser i området som vurderes å være dekkende for
dette prosjekt, se ref. [1].
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3.1 Topografi

Ved innmåling av tidligere utførte borpunkter er det registrert en terrengkote omkring +160.

3.2 Utførte grunnundersøkelser

De foreliggende grunnundersøkelsene er utført i forbindelse med planlegging av VA-anlegg og er derfor
ikke ført dypere enn 10 m under terreng. Sonderingene er dermed avsluttet i nivå med elva.
Totalsonderingsdiagrammene for samtlige boringer indikerer at det er friksjonsmasser i området. Det
henvises til ref. [1] for detaljert informasjon om grunnundersøkelsene. Nærmeste totalsondering (3) er
vist på figur 5. Det vises til figur 3 for plassering av totalsonderingen.

Figur 4: Planområdet med tidligere utførte grunnundersøkelser.

3.3 Dybder til berg

Det ble boret ned til 10,2 m dybde ved borpunkt 3 uten å treffe berg. Berg ble heller ikke truffet i noen
av de andre boringene i området. Samtlige boringer ble utført ned til 10 m dybde.

3.4 Løsmasser

I henhold til løsmassekart fra N GU består løsmassene i området av breelvavsetning over tykk morene,
se Figur 4. Breelvavsetning består normalt av sandig og grusig materiale.
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Figur 5: Løsmassekart fra NGU.

Ca. 300 sør for borhull 3 ble det tatt opp en prøveserie ved borhull 2. Prøveserien viser sand med noe
fingrus fra 0-5 m dybde. Totalsonderingsdiagrammet for borhull 2 ligner på det for borhull 3. Det antas
derfor at de øverste meterne på den aktuelle tomten består av sand med grus, se figur 5. Fra 4,5 m
dybde virker det som at løsmassene overgår fra sand og grus til silt med innslag av sand ned til avsluttet
sondering.

Figur 6: Totalsonderingsdiagram for borpunkt 3.



F:\05 prosjekter\18060 - handelsbygg - austevoll\09 produksjon\05 rapporter og notater\geotekniske prosjekteringsforutsetninger rig-
02\notat rig-02 geotekniske prosjekteringsforutsetninger.docx Side 8 av 10

3.5 Grunnvannstand

Tidligere installerte hydrauliske piezometere med spissdybder 5 m og 6 m, et stykke bort fra aktuelt
område, var begge tørre når de ble avmålte. Da grunnundersøkelser viser at det er friksjonsmasser i
området er det nærliggende å anta at grunnvannstanden vil ligge på den samme nivået som i elven
Begna (ca. kote +150).

3.6 Forurensningssituasjon

Dette notatet omhandler ingen forhold knyttet til miljøteknisk rådgivning.

4 JORDSKJELV

Basert på grunnundersøkelsene konkluderes det med at grunntypen er type C. Det vises til figur 6.

Figur 7: Grunntyper (utsnitt av NS-EN 1998, NA.3.1.2)

Figur 7 beskriver anbefalte elastiske responsspektre for ulike grunntyper. I følge denne tabellen blir
forsterkningsfaktor for grunntype C lik 1,4.

5 NABOFORHOLD

Av byggverk er det to villaer og noe som ser ut til å være et lagerbygg/garasje nær det aktuelle
byggeprosjektet. Det skal ikke utføres noe grunnarbeid som utgjør risiko for skader på eksisterende
byggverk.

Figur 8: Elastisk respons-spektrum (utsnitt av NS-EN 1998, NA.3.3)
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6 KABLER OG LEDNINGER

Kabel- og ledningskart er ikke innhentet i forbindelse med dette notatet. Påvisning, flytting eller
midlertidig omlegging av kabler og ledninger må planlegges og utføres av entreprenør før oppstart av
grunnarbeider.

7 FUNDAMENTERINGSARBEIDER

Etter opplysninger fra utbygger er det planlagt å direktefundamentere byggene på ringmur med såler
med bredde 60-100 cm, og punktfundamenter på 120x120 til 240x240 cm. Vi har ikke kjennskap til
nedgravingsdybden av fundament. I beregningene har vi antatt denne til 0,5 m.

7.1 Bæreevne

For vurdering av bæreevne er det blitt brukt erfaringstall for jordparametere tatt fra Håndbok V220,
Geoteknikk i vegbygging. Tabell 2 viser de parametere som er blitt brukt.

Tabell 2: Jordparametere for løst lagret sand (ref. Håndbok V220).

Friksjonsvinkel f 'k = 33°

Attraksjon a = 5 kN/m2a
Tyngdetetthet g = 17,0 kN/m³

Det er antatt at bygget vil bli fundamentert på såler over et lag av forsterkningsmateriale, antageligvis
sprengstein. Sprengsteinsmassene skal komprimeres iht. NS 3458 med normal Komprimering.

Partialfaktor for bæreevneberegningene settes til 1,25 iht Eurokode 7.

Grunnens bæreevne er avhengig av flere faktorer:

ü Overlagringshøyde D,
ü Effektiv tyngdetetthet til massene ’
ü Momenter eller horisontallaster som gir en ruhet rb

ü Effektiv bredde på fundamentet B0 (avhengig av B og rb)
ü Partialfaktor M

ü Attraksjon i massene

Tillatt grunntrykk i ULS er en verdi som skal være lavere eller lik den maksimale bæreevnen under
fundamentet. Denne skal ta høyde for setningene som er forventet under fundamentlastene.

Vi har ingen kjennskap til horisontallastene som vil være gjeldende for de forskjellige fundamentene.
Det er derfor gjort beregninger med rb = 0 og rb = 0,5. Nedgravingsdybden er satt til 0,5 m i
beregningene.

Basert på dette blir bæreevnen som vist i tabell 3 og 4.

Tabell 3: Fundamentdimensjoner og bæreevne for stripefundament.

Stripefundament, bredde (cm) Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0 Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0,5
60 250 120
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100 300 140

Tabell 4: Fundamentdimensjoner og bæreevne for punktfundament.

Punktfundament, (cm x cm) Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0 Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0,5

120 x 120 320 150
240 x 240 460 200

For stripefundamenter anbefaler vi som et utgangspunkt å benytte et tillatt grunntrykk i ULS
(bruddgrensetilstand) på 230 kN/m2 for rb = 0 og 100 kN/m2 for rb = 0,5.

På punktfundament anbefaler vi som et utgangspunkt å benytte et tillatt grunntrykk i ULS
(bruddgrensetilstand) på 250 kN/m2 for rb = 0 og 120 kN/m2 for rb = 0,5.

Disse forutsetningene må kontrolleres når detaljer og lastbildet er på plass.

7.2 Setninger

Setningsberegninger er utført iht. Håndbok V220. For beregning av setninger er det antatt m = 150 i
sanden.

Med tillatt grunntrykk 230 kN/m2 (ULS) og opptredende last 160 kN/m2 (SLS) på stripefundament, og
tillatt grunntrykk på 250 kN/m2 (ULS) og opptredende last 170 kN/m2 (SLS) på punktfundament viser
beregningene at setningene vil bli 2,5-3,5 cm.

8 PLAN FOR KONTROLL OG OVERVÅKNING I BYGGEFASEN

Entreprenøren skal føre kontroll med grunnarbeidene og dokumentere utførelsen.
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1 Innledning og bakgrunn

Handelsbygg AS ønsker å etablere en forretning/ dagligvarebutikk på 1.300 m² i Nes i Ådal ,

Ringerike kommune , supplert med 1.700 m² handel . I den forbindelse er COWI bedt om å

utarbeide en trafikkanalyse som belyser de trafikale konsekvensene ve d etablering av butik-

ken.

Figur 1 - 1 Planområdets plassering i Nes langs E16. Kartgrunnlag : f inn.no.

Dagligvarebutikken /handel skal etableres ved krysset E16 (Ådalsveien) x Østsideveien. Plan-

området får bilatkomst fra Østsideveien .

Figur 1 - 2 Planområdet ligger ved krysset E16 x Østsideveien. Kartgrunnlag : f inn.no.

Langs Østsideveie n nord for planområdet finnes et område regulert til 45 boliger (vedtatt i

1982). Det er p å nåværende tidspunkt ikke planer om å etablere bebyggelse på området, og

derfor ses det bort fra trafikk som vil genereres av eventuelle fremtidige boliger i denne t ra-

fikkanalysen.
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2 Eksisterende forhold

E16 /Ådalsveien forbi planområdet er en tofeltsvei med fartsgrense på 50 km/t. Østsideveien

er en relativt smal tofeltsvei. Rett nord for krysset med E16 økes fartsgrensen i Østsideveien

fra 50 til 60 km/t.

Krysset E16 x Østsideveien er regulert med vikeplikt for trafikken fra Østsideveien. Det er

etablert trafikkøy i Østsideveien. Det er ikke venstresvingefelt eller trafikkøy på E16.

Sør for krysset er det atkomst til to boliger via en smal jord - /grusvei. De t finnes ikke tel-

linger av trafikk som genere res fra de to boligene. Derfor vurderes trafikken på bakgrunn av

PROSAMs rapport 137: Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus. Turproduksjonen s om

anvendes er for en bolig mer enn 20 km fra Oslo med fire be boere i husstanden. En s lik bolig

genererer opp til 8,6 bilturer per virkedøgn. Rapporten dekker prinsipielt ikke Ringerike kom-

mune , men turproduksjonsfaktoren benyttes siden det ikke finnes liknende analyser av tur-

generering for området. Det er u ansett ku n snakk om to boliger, slik at en annen turgenere-

ring sfaktor reelt ikke vil ha betydning for analysens resultater.

Trafikkmengde for veiene inn mot krysset sees i tabellen under.

Tabell 2 - 1 Eksisterende trafikkmengder i krysset E16 x Østsideveien.

Vei ÅDT % tunge År Kilde
E16 2.800 13 2017 NVDB
Østsideveien 316 9 2018 Ringerike kommune
Boliger sør for E16 18 (VDT) 0 - Beregnet

Det er i dagens situasjon ikke problemer med trafikkavviklingen i krysset, og det er ikke

gjennomført kapasitetsberegninger for nåværende situasjon. Beregnet makstimetrafikk gjen-

nom krysset i eksisterende situasjon finnes i vedlegg.

E16 er en mye anvendt vei i forbindelse med kjøring til og fra hytte og ferieområder. Dermed

kan trafikkmengden på denne typer dager være høyere enn angitt i tabellen. Det bør ikke di-

mensjoneres for trafikale situasjoner som kun oppstår få ganger i året, og det gjennomføres

ikke analyser av forholdene for feriereisedager med størst belastning.

2. 1 Myke trafikanter

Det finnes i dagens situasjon gang - og sykkelvei langs nordsiden av E16. Det finnes ikke

gangfelt på tvers av Østsideveien, men på bakgrunn av den relativt lave trafikkmengde n vur-

deres dette ikke problematisk.

Det er ikke fasiliteter for myke trafikanter i Østsideveien. Med en årsdøgntrafikk på ca. 300

kjøretøy pr døgn vurderes det som akseptabel t at myke trafikanter deler veien med biltrafik-

ken på tross av en relativt høy fartsgrense på 60 km/t .

2. 2 Kollektiv trafikk

Det finnes busstopp rett øst for planområdet. Kollektivbetjeningen i området er begrenset

med få avganger per dag som særlig er rettet mot skolebarn . Planområdet ligger i et område



4 NY DAGLIGVAREBUTIKK I NES I ÅDAL, TRAFIK KANALYSE

http://projects.cowiportal.com/ps/A115704/Documents/03 Pr osjektdokumenter/Trafikkanalyse dagligvarebutikk i Nes i Ådal.DOCX

som generelt er preget av bilbruk og hvor kollektivtrafikken utgjør en liten del av det totale

transport arbeidet.

2. 3 Trafikkulykker

I perioden 1.1.2008 – 1.7.2018 er ikke registrert ulykker i krysset E16 x Østsideveien eller i

Østsideveien forbi planområdet. Det er i 2010 registrert en trafikkulykke på E16 ved bensin-

stasjonen ca. 180 m øst for krysset. Det er e n ulykke som involverte en motorsykkel og en

personbil, som skjedd e ved avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning. 1 person

ble alvorlig skadd, og 1 person kom lettere til skade.

Ulykkesbildet tyder ikke at det er trafikksikkerhetsmessige pro blemer i krysset eller på strek-

ningen rundt planområdet.

3 Utbyggingsplaner og ny trafikk

3. 1 Dagligvarebutikk

Det etableres en dagligvarebutikk på 1.300 m². Som grunnlag for beregning av ny trafikk

vurderes tall fra PROSAM rapport 121: Turproduksjonstall for dagligvarebutikker .

Tabell 3 - 1 Trafikkgenerering for dagligvarebutikker. PROSAM rapport 121.

Bilturer per virkedøgn per 100 m²
Gj.snitt, butikker med mer enn 1.000 m² salgsareal 109
Min., butikker med mer enn 1.000 m² salgsareal 64
Maks., butikker med mer enn 1.000 m² salgsareal 132

Nes i Ådal er et område hvor befolkningstettheten er lav 1 og det bor svært få mennesker her

i dagens situasjon .

Tabell 3 - 2 Befolkningstall for Nes i Ådal. Ringerike kommune.

Grunnkretser Folketall 2015
Lindelia 36
Vestre Nes 247
Østre Nes 137
Skagnes 78
Totalt 498

Dermed bør trafikkgenerering fra PROSAM - rapporten ikke benyttes direkte til trafikkanaly-

sen, siden PROSAM - analysene er gjennomført i områder med høyere befolkningstall. Lokal-

befolkningen i området kan ikke i s e g selv generere vesentlig trafikk. I nnkjøpsmuligheter i

Nes i Ådal og det omkringliggende området er dog svært begrenset, og det må derfor vurde-

res at en stor an del av befolkningen vil kjøre til Nes i Ådal og besøke den nye dagligvarebu-

tikken.

1 Ringerike kommune, kommuneplanens arealdel, 2016
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Nes i Ådal ligger r ett ved fylkesgrensen til Oppland. Også i O ppland omkring fylkesgrensen er

det begrensede innkjøpsmuligheter , eller kun små butikker med begrenset utvalg . Dagligva-

rebutikken i Nes vil derfor også tiltrekke kunder fra Oppland.

E16 er en typisk ferie - og fritidsrute, for eksempel som forbindelse mellom hovedstadsområ-

det og hytteområdene ved Nes og lengre mot nord. Dagligvare butikken er plassert direkte

ved E16 og sammen med en veikro og en bensinstasjon. Nes i Ådal ligger ca. 2 timer s kjø-

r ing fra Oslo - området og dermed et hensiktsmessig sted å ta pause på en tur til fjell eller

hytte. Det vurderes derfor at mange av de som ta r pause i Nes vil kombinere en pause med

innkjøp. Siden butikken er plassert rett ved E16 vil en del av trafikken og så benytte mulighe-

ten til å handle dagligvare r på vei til hyttetur.

Med basis i dette foretas grove vurderinger av trafikkgenerering en . Ders om et antall perso-

ner svarende til ca. 25 % av befolkningen i området daglig handler i dagligvarebutikken, ge-

nereres daglig ca. 250 bilturer. D enne prosentdelen inkluderer personer som besøker hytter

mv. i området. Fra Oppland vurderes ca. 50 daglige besøk. Det er grovt sett vurdert at fri-

tidstrafikken vil bidra med et antall besøk som tilsvarer antallet av lokale besøkende . Det

vurderes at dette er en konservativ betraktning slik at kapasitetsberegningen er robust.

Tabell 3 - 3 Grov vurdering av antall besøk til dagligvarebutikk.

Type Antall besøk Bilturer
Lokalbefolkning Buskerud 125 250
Lokalbefolkning Oppland 50 100
Fritidsrelaterte besøk 175 350
I alt 350 7 00

Dette tilsvarer ca. 54 bilturer per 100 m² dagligvarebutikk.

Det vurderes at benyttet trafikkgenerering er ganske konservativ for de fleste virkedager på

den konkrete lokaliteten. Men situasjonen vurderes å kunne være realistisk for en fredag et-

termiddag, hvor mange loka le kjøper inn, samtidig som at mange kjører til hytt a og andre

fritidsaktiviteter. Det er hensiktsmessig å vurdere en slik situasjon som vil oppstå de fleste

fredager.

Til analysen forutsettes det konservativt at 20% av virkedøgns trafikken til/fra dagligva rebu-

tikken kjører i ettermiddagsmakstimen. Dette tilsvarer 140 bilturer i makstimen ( 70 til butik-

ken, 70 fra butikken).

Det er usikkert hvordan trafikken til og fra planområdet i fremtiden vil fordele seg. Det er på

bakgrunn av trafikkmengde og tyngde av bebyggelse vurdert en trafikkfordeling som vist i

figuren under.
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Figur 3 - 1 Forutsatt fordeling av trafikk til/fra dagligvarebutikken. Kartgrunnlag Finn.no

For å unngå dobbeltregning av trafikk vurderes det at 25 % av trafikken generert av daglig-

varebutikken er eksisterende turer som tidligere har vært gjennomgående på E16, men som

nå kjører til dagligvarebutikken. Dvs. at det fjernes en mindre del av den gjennomg ående

trafikken i E16.

3. 2 Handelsområde

Det etableres også handel med et areal på 1.700 m². Det er på nåværende tidspunkt ikke

avklart hvilken type handel som vil bli etablert. Det tas utgangspunkt i plasskrevende han-

del, for eksempel byggevarehandel. Ifølge PROSAM rapport 167, Turproduksjonstall for

arealekstensive Handelskonsepter, genererer byggevarehandel mellom 6 og 35 bilturer per

100 m² salgsareal per virkedøgn.

Det er komplekst å vurdere hvor mye trafikk som genereres av handelsområdet. Siden det

ikke er kjent hvilken type handel som etableres , bør det forutsettes at hele arealet er salgs-

areal til beregningen . Utbygger opplyser at det er usikkert hvor stor del av området som be-

bygges. Som for dagligvarebutikken gjelder det faktum at handelen vil ligge i et lavt befolket

område med begrenset kundegrunnlag. Til gjengjeld vil beboere og eiere av fritidshus i om-

rådet være villige til å kjøre lengre distanser til handel av denne type enn i tettere befolkede

områder. Samlet vurderes det at en turproduksjon på mellom 6 og 15 turer per 100 m² vil

være hensiktsmessig i dette området – dvs. en del lavere enn genereringen av de mest

travle handelsområder. Dette intervallet medfører en turgenerering på mellom 102 og 255

turer per virkedøgn.

Det gjennomføres kapasitet sberegninger p å bakgrunn av 15 turer per 100 m² , dette er et

grunnlag som anses å være konservativt og vil dermed sikre en robust trafikkanalyse.

Kapasitetsberegningen gjennomføres for en periode med stor belastning, for eksempel en

fredag ettermiddag, og derfor vurd eres det at 20 % av trafikk en foregår i makstimen.

Samlet tilsvarer dette ca. 5 0 bilturer i makstimen (dvs. 25 turer til og 25 fra handelsområ-

det) ut over trafikken til og fra dagligvarebutikken .
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4 Trafikale forhold

Trafikkavviklingen i krysset Ådalsveien x Østsideveien beskrives på bakgrunn av H CM 2010

metoden, se tabellen under.

Tabell 4 - 1 Definisjon av servicenivå (HCM 2010)

Servicenivå Beskrivelse Middelforsinkelse
[sek.]

Vikeplikt

A Ne sten ingen forsinkelse <10

B Begyn n ende forsinkelse 10 - 15

C Lite forsinkelse 15 - 25

D No en forsinkelse 25 - 35

E Stor forsinkelse 35 - 50

F Meget stor forsinkelse >50

Servicenivå A - C betegner en tilfredsstillende trafikkavvikling i et kryss, mens det ikke bør

planlegges etter servicenivå D, E og F.

4. 1 Trafikale forhold etter utbygging

Dagens trafikkmengde i krysset er fremskrevet til år 2030 (åpningsår +10 år) på bakgrunn

av opplysninger fra programmet EFFEKT.

Til den fremskrevne trafik ken legges det til trafikkmengden som beskrevet i avsnitt 3 .

I forbindelse med etablering av dagligvarebutikk /handel fjernes eksisterende bygg fra plan-

området. Det vurderes at e ksisterende trafikk i Øs tsideveien reduseres med 2 tur er i maksti-

men fra eksisterende bolig og 3 turer i makstime fra eksisterende garasjeanlegg . Ved ned-

leggelse av garasjen kan antall tunge kjør etøy i Østsideveien reduseres i forhold til dagens

situasjon. Dette kan forbedre tryggheten for særlig myke trafikanter.

Trafikken som genereres av dagligvarebutikken i makstimen vil være lette kjøretøy , så antall

tunge kjøretøy økes ikke som følge av den nye dagligvarebutikken. Dagligvarebutikken vil

generere noe tung trafikk fordelt ut over virkedøgnet i forbindelse med varelevering, men det

vil være snakk om 0 - 1 tunge kjøretøyer per time.

Det forutsettes til beregningen at trafikken til og fra handelsområd et fordeler seg på samme

måte som trafikken til dagligvarebutikken. Det antas at andelen tunge kjøretøy ved handels-

området kan være noe større enn for dagligvare, men dette avhenger av type handel. Tunge

kjøretøy vil antakelig ikke først og fremst belaste veinettet i største time på ettermiddag, an-

del tunge kjøretøy i Østsidevegen mot krysset med E16 settes dermed til 5 %.

Trafikalt grunnlag for kapasitetsberegningen for en ettermiddagsmakstime finnes i vedlegg.

Kapasitetsberegningen viser at trafikken kan avvikles hensiktsmessig i en makstime.
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Tabell 4 - 2 Servicenivå for krysset Ådalsveien x Østsideveien i ettermiddagsmakstime i 2030 med

utbygging av planområdet.

Veinavn Servicenivå
E16 vest A
E16 øst A
Østsideveien A
Boliger sør for E16 A

Mengden g jennomgangstrafikk i Østsideveien er svært lav (22 kjøretøy per retning i maksti-

men i 2030 ), og det vil ikke være problemer med å avvikle trafikken fra planområdet til Øst-

sideveien. Forbindelsen mellom planområdet og Østsideveien kan derfor utformes etter gjel-

dende krav til avkjørsler uten særlige fremkommelighetstiltak.

4. 2 Trafikksikkerhet

Det vurderes at den økte trafikkmengden ikke vil medføre problemer trafikksikkerhetsmes-

sig. Selv om det er snakk om en stor prosentvis økning i trafikken , er mengden fortsatt be-

grenset og trafikken avvikles uten problemer eller vesentlige forsinkelser.

Øk t trafikkmengde kan medføre økt risiko for ulykker dersom det oppstår lange ventetider

for trafikantene. I en slik situasjon kan noen trafikanter velge en mer risikovillig kjøremåte.

D ette er ikke tilfellet i forbindelse med utbygging av planområdet.

Ådals veien x Østsideveien

Østsideveien er koblet til Ådalsveien i yttersiden av en myk kurve. Dette medfører at over-

siktsforholdene for trafikanter fra Østsideveien er gode , og en grov oppmåling på internett -

kart viser at kravene til sikt fra sideveien i en 50 km/t sone jf. Statens vegvesens håndbok

N100 overholdes uten problemer . Når fremtidig butikk i planområdet er satt i drift bør det

sikres at det ikke etableres reklameskilt eller lignende langs gs - veien langs Ådalsveien på en

slik måte at sikten fra Østsid eveien reduseres.

Statens vegvesens håndbok V121 Geometrisk utforming av veg - og gatekryss, avsnitt 3.3

angir når venstresvingefelt bør etableres i et kryss. Med de beregnede trafikkmengdene med

høy turgenerering til/ fra handelsområdet og eksisterende fart sgrense i Ådalsveien på 50

km/t er det ikke behov for venstresvingefelt i krysset.

Avsnitt 3.4 i samme håndbok angir behov for høyresvingefelt. Med de beregnede trafikk-

mengdene og fartsgrense i Ådalsveien på 50 km/t er det ikke behov for høyresvingefelt i

krysset.

T rafikken i krysset skal kun økes noen få prosent i 2030 - situasjonen før trafikkmengden når

et nivå der det ifølge Håndbok V121 kan være relevant å etablere venstresvingefelt. Men d et

bemerkes jf. avsnitt 3 at kapasitetsberegningene er foretatt på et konservativt grunnlag , og

derfor er konklusjonen av trafikkanalysen at svingefelt ikke er nødvendig .

Atkomst til planområdet

Atkomsten mellom plan området og eksisterende infrastruktur bør utformes slik at to kjøretøy

kan kjøre forbi hverandre. Dette sikrer en god avvikling av trafikken og minimerer risikoen

for ulykker .
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Oversiktsforholdene fra atkomsten langs Østsideveien vurderes å være tilstrekke lige. Års-

døgntrafikken i Østsideveien vil også etter utbygging av planområdet være under 2.000 kjø-

retøy, og atkomst til planområdet kan derfor utformes som avkjørsler. I 50 km/t sone er

krav til sikt fra avkjørsler 45 m og ved 60 km/t er kravet 2 60 m . Grov e oppmålinger på inter-

nett - kart viser at dette er overholdt for planlagte atkomster .

Ved utkjøring fra parkeringsplassen har bilistene fra planområdet vikeplikt for trafikken i Øst-

sideveien. Det anbefales at dette tydeliggjøres i utforming av tilslutningene, for eksempel

ved bruk av nedsenket kantstein eller avvisende dekke på parkeringsom rådet.

Som i krysset med Ådalsveien skal det i driftssituasjonen sikres at sikten fra tilslutningene til

Østsideveien ikke blokkeres av reklameskilt mv.

4. 3 Myke trafikanter

Antall personer som går til og fra planområdet vil sannsynligvis være relativt begrens et. I

Ådalsveien finnes det i dagens situasjon en god gang - /sykkelvei som leder fotgjengere frem

til planområdet. Muligheten for en forbindelse mellom gs - veien og planområdet for fotgjeng-

ere kan vurderes , slik at fotgjengerne ikke må gå via Østsideveien el ler krysse et gressareal.

Trafikk mengden i krysset Ådalsveien x Østsideveien øke r i forbindelse med nybygg på plan-

området.

Jf. Statens vegvesens håndbok N100 avsnitt D2.5.1 bør gangfelt etableres ved fartsgrense

40 og 50 km/t dersom:

› Antall fotgjengere > 20 og antall kjøretøy > 200 i dimensjonerende time

› Antall fotgjengere > 10 og antall kjøretøy > 800 i dimensjonerende time

Antall kjøretøy vil i Østsideveien ved krysset ved E16/Ådalsveien være under 200 i dimensjo-

nerende time (makstime ettermiddag) med utbygging av både dagligvarebutikk og handel .

Det foreligger ikke tellinger av fotgjengere, men det vurderes at antall fotgjengere er så lavt

at det ikke er behov for gangfelt på tvers av Østsideveien. D et vurderes derfor å fortsatt

være akseptabel t at fotgjengere krysser i eksisterende kryssutforming.

Kryssingsbehov et på tvers av Ådalsveien i selve krysset vil være svært begrenset siden fot-

gjengere vil krysse til gs - veien på nordsiden av Ådalsveien så fort som mulig. Det er derfor

kun gående til bo ligene sør for Ådalsveien som vil krysse i selve krysset, og omfanget er der-

med ganske begrenset. Derfor vurderes tiltak her ikke å være nødvendig.

Det finnes ikke fasiliteter for fotgjengere i Østsideveien . Ringerike kommune har i brev fra

Samfunn Utbyggi ng til Miljø - og arealforvaltningen 13.08.2018 ønsket at eksisterende gs - vei

" må forlenges inn kommunal vei og forbi utbyggingsområdet " . Selv om trafikkmengden i

Østsideveien øker i forbindelse med utbygging av planområdet vil både trafikkmengde og

fotgje ngerantall fortsatt være lavt. Sør for planområdet vil det på en kort strekning være opp

til 1 9 0 kjøretøy i makstimen, og nord for planområdet rundt 80 kjøretøy i makstimen.

2 Statens vegvesen håndbok N100 avsnitt D.1.4.2.
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Dagligvarebutikken vil muligvis generere flere fotgjengerturer, men etablering av fortau

langs planområdet i Østsideveien vil ikke være relevant for disse fotgjengerne. Disse fot-

gjengerne vil gå direkte inn på planområdet som vist i figuren under. I planområdet vil det

etableres løsninger som leder fotgjengerne hensiktsmessig frem til inngangsdører.

Figur 4 - 1 Atkomst til planområdet for myke trafikanter. Kartgrunnlag finn.no.

En eventuell gs - vei vil kun være relevant for de fotgjengere som går mellom Østsideveien

nord for planområdet til Nes vest for Begna. Dette antallet økes ikke som følge av etablering

av nye funksjoner på planområdet. Fotgjengere som har mål øst for Østsideveien vil eventu-

el t krysse via planområde og veikro en , siden denne forbindelsen er kortere enn å gå langs

Østsideveien og E16.

På bakgrunn av den begrensede bebyggelse n langs Østsideveien nord for planområdet vur-

deres antallet av fotgjengere som vil gå langs planområdet i Ø stsideveien til å være svært

lavt . Dersom fotgjengerne føler seg utrygge ved å gå langs Østsideveien kan de evt. gå via

planområdet, hvor bilenes hastighet vil være svært lav. Dermed vurderes det ikke nødvendig

å etablere gs - vei langs Østsideveien som følg e av etablering av nye funksjoner på planområ-

det.

5 Konklusjon og anbefaling

Trafikkanalysen viser at det ikke vil være kapasitetsproblemer i kryss og veinett omkring

dagligvarebutikken i 2030. Utformingen av k rysset Ådalsveien x Østsideveien kan derfor be-

holdes som i dag , og atkomst mellom planområde t og eksisterende veinett bør utformes et-

ter gjeldende krav.

Det vurderes ikke trafikalt nødvendig å etablere gangfelt i Østsideveien forbi planområdet på

grunn av begrensede trafikkmengder og lavt antall fo tgjengere. Det vurderes at det ikke er

relevant å etablere fasiliteter for myke trafikanter i Østsideveien nord for planområdet.

Dersom det på et senere tidspunkt besluttes å utbygge med boliger langs Østsideveien

lengre mot nord bør boligutbygger gjennomf øre nye trafikktellinger i Østsideveien og E16

samt utarbeide en ny trafikkanalyse som viser konsekvensene ved etablering av nye boliger.



NY DAGLIGVAREBUTIKK I NES I ÅDAL, TRAFIK KANALYSE 11

http://projects.cowiportal.com/ps/A115704/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse dagligvarebutikk i Nes i Ådal.DOCX

6 Vedlegg

6. 1 Trafikkmengder og kapasitetsberegninger

I dette avsnittet vises beregnede trafikkmengder. Det er til beregning en forutsatt at maksti-

men utgjør 12% av årsdøgntrafikken for vegnettet forøvrig .

Det er på bakgrunn av bebyggelsestettheten og trafikkmengde vurdert at 45 % av trafikken

fra Østsideveien generert av butikk og handel kjører mot vest og 35 % mot øst. Trafikke n fra

E16 til Østsideveien forutsettes fordelt på samme vis.

Trafikktallene er justert så det er minst et kjøretøy for alle svingebevegelser i krysset. Dette

medfører at 3 kjøretøy kjører til og fra boligområdet sør for E16 i makstimen.

Tabell 6 - 1 Trafikktall i makstime (kjt/time) med eksisterende trafikkmengder uten utbygging

(2018) .

Vei navn Trafikk inn i krysset
E16 vest 171
E16 øst 171
Østsideveien 19
Boliger sør for E16 3

Trafikktallene er f remskrevet til år 2030 på bakgrunn av opplysninger fra programmet

EFFEKT.

Tabell 6 - 2 Trafikktall i makstime (kjt/time) i 2030 uten utbygging.

Veinavn Trafikk inn i krysset
E16 vest 200
E16 øst 192
Østsideveien 22
Boliger sør for E16 3

Trafikktallene fra Tabell 6 - 2 legges til trafikk som generer es av dagligvarebutikk og handel .

Samlet trafikktall for en ettermiddagsmakstime i 2030 med utbygging av planområdet sees i

figuren under.



12 NY DAGLIGVAREBUTIKK I NES I ÅDAL, TRAFIK KANALYSE

http://projects.cowiportal.com/ps/A115704/Documents/03 Pr osjektdokumenter/Trafikkanalyse dagligvarebutikk i Nes i Ådal.DOCX

Figur 6 - 1 Trafikkmengder i kapasitetsberegning for 2030 med utbygging av planområde. Fordelt

på svingebevegelser. Andel lette (LV) og tunge (HV) kjøretøy er oppgitt.
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Figur 6 - 2 Resultat av kapasitetsberegning for krysset Ådalsveien x Østsideveien i en ettermiddags-

makstime i 2030 med utbygging av planområdet.
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Figur 6 - 3 Detaljert resultattabell for kapasitetsberegning for krysset Ådalsveien x Østsideveien i en

ettermiddagsmakstime i 2030 med utbygging av planområdet .



VEDLEGG 6

VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 0605_ 445

Detaljregulering for GRANUMLUND, NES I ÅDAL

Oppstart av reguleringsprosessen ble varslet ved brev datert 12.06.18 til berørte parter i samsvar
med pbl § 12 - 8. Oppstart av p lanarbeidet ble kunngjort på Ringerike kommunes hjemmeside
13.06.18 og ved annonse i Ringerikes Blad 18.06.18. Frist for merknader var satt til 13.08.18.

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1. Fylkesmannen i Buskerud 13.07.18
2. Statens vegvesen 12.07.1 8
3. NVE 06.07.18
4. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 08.08.18
5. Ringerike kommune v/enhet utbygging 13.08.18
6. Stephen Kunz 12.08.18

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1. Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesman nen har ingen spesielle
merknader til reguleringsplan for
oppføring av dagligvarebutikk for å
betjene et lokalt omland og åpning for
plasskrevende varehandel.

Viser til føringer i statlige
planretningslinjer for samordnet bolig - ,
areal - og transportplanle gging og regional
plan for areal og transport i Buskerud for
perioden 2018 - 2035.

Forutsetter at planleggingen tar hensyn
til grøntstruktur, trafikksikkerhet og barn
og unges interesser. Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser må legges til grunn. Ber om at
det legges vekt på trafikksikker adkomst
til området og at eventuell utvidelse og
utbedring av dagens gangveisystem blir
sikret opparbeidet i form av
rekkefølgekrav i bestemmelsene .

Ny bebyggelse må gis en god estetisk
utforming , både som enkeltbygg og i
forhold til omkringliggende bebyggelse og
landskap.

Fylkesmannens krav og
føringer er lagt til grunn for
planarbeidet og innarbeidet
i plankart og bestemmelser.

Rådmannen mener plan en
er tilstrekkelig utarbeidet
når det gjelder
grønt strukt ur , trafikk -
sikkerh et og barn og unges
interesser.

Uteoppholdsa realet legger
til rette for en møteplass
med grøntanlegg og sitte - og
lekemulighet innenfor
planområdet , noe som vil
bidra til aktivitet .
Lekearealet vil enten
opprettholdes eller
erstattes. T rafikksikkerhet
ivaretas ved en hjemlet
gangforbindelse fra
eksi sterende gangveg til
inngangspartiet for
forretningsbygg.

Når det gjelder nasjonale
mål for energieffektive
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Viser til nasjonal målsetting for
energieffektive bygningsløsninger, jf.
Meld. St. 21 (2011 - 2012) Norsk
klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014 - 2015)
Ny utslippsforpliktelse for 203 0 . Et viktig
tiltak er å satse på alternative
oppvarmingsmåter til strøm, for
eksempel tilrettelegging for
varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller
bygging av lavenergibygg/passivhus.

Det må redegjøres for hvordan de
miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8 - 12 i
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt
opp i saken.

Minner om krav til universell utforming,
dette er forhold som det må redegjøres
for i saken og som må sikres fulgt opp
gjennom bestemmelsene.

Ber om at trafikkstøy blir vurd ert og
ivaretatt i tråd med Klima - og
miljødepartementets støyretningslinje T -
1442/2016. Støyforholdene må vurderes
for eksisterende boliger i nærområdet ut
fra forventet trafikkøkning og støy fra
planlagt virksomhet i området. Ber om at
regulerings - bestem melsene fastsetter
konkrete krav om ivaretakelse av
støyforhold i tråd med anbefalte
grenseverdier, at dette vurderes som en
del av planforslaget og at eventuelle
nødvendige støytiltak blir innarbeidet i
planen.
Viser til plan - og bygningsloven § 4 - 3 hvor
det er krav til utarbeidelse av ROS -
analyse/risiko - og sårbarhetsanalyse.

bygningsløsninger er dette
vurdert i teknisk notat .

De miljørettslige prinsippene
er vurdert i
planbeskrivelsen .

Universell utform ing er
hjemlet i bestemmelsene.

S tøyforhold er hjemlet i
bestemmelsene.

ROS - analyse er utarbeidet.

Rådmannen vurdere r at
Fylkesmannens merknader
til oppstart av planarbeid er
innarbeidet i planforslaget.

2. Statens vegvesen
Statens vegvesen forutsetter
dokumentasjon/utredning av de
trafikkmessige virkningene av planen.
Forholdet til kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet for myke trafikanter
(herunder skoleveger) må avklares.

Det må sørges for tilfredsstillende
overvannshåndtering fra området,
inklusive nødvendige kryssinger av riks -
og fylkesveg.

Krav til teknisk detaljplan som grunnlag
for regulering av riks - eller fylkesveger.
Eventuelle avvik fra vegnormalene må
dokumenteres. Detaljplan sendes

Trafikkanalyse er utarbeidet
av Cowi AS og vedlagt
planbeskrivelsen. Analysen
redegjør for eksisterende
trafikkforhold og den
trafikkmessige virkningen av
planforslaget.

Trafikkanalyse med
ka pasitetsberegning viser at
planlagt utvikling ikke
utløser behov for tiltak i
eksisterende offentlig veg
(E16 og Østsideveien).

Byggegrensen er foreslått til

Når det gjelder gang - og
sykkelvei langs Østsideveien
mangler det en intern
avklaring i Ringerike
kommune (se innspill 5).

Overvannshå ndtering er
hjemlet i bestemmelsene.

Rådmannen har ingen
innve n dinger mot
byggegrense til veg, og mener
25 meter i sentrumsområde
vil støtte opp under
eksisterende tettsteds -
struktur. Til opplysning er det
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vegvesenet for forhåndsvurdering før
endelig planforslag utarbeides og
fremmes for offentlig ettersyn.

Endringer på vegnettet må gjennomføres
før området kan tas i bruk
(rekkefølgekrav), og det må inngås
gjennomføringsavtale med Statens
vegvesen før tiltak kan iverksettes.

Byggegrensen er her 50 m fra senter veg.
Byggegrensen i kryss mellom E16 og
Østsideveien er 60 meter x 60 meter. Det
må avsettes en vegetasjonssone utenfor
g/s vegen på 10 meter. For regulering av
støyømfintlige formål nær riks - eller
fylkesveg kreves støyforholdene
dokumentert og nødvendige tiltak
innarbeidet i planen.

25 m fra midtlinje E16 som
avviker fra Statens
vegvesens anbefaling. Dette
argumentert i samsvar og
sammenheng med
eksisterende og
tilgrensende bebyggelse at
planområdet er avsatt som
senterområde i gjeldende
kommuneplan hvor
utbygging skal støtte opp
under eksist erende
tettstedsstruktur.

Annen veggrunn -
grøntformål
er sikret med bredde min 4
m fra eksisterende gangveg.
Avviket fra vegvesenets
anbefaling er argumentert i
samsvar og sammenheng
med gjeldende
reguleringsplan for
gangvegen langs E16 (planID
234).

Pl anarbeidet omfatter ikke
støyømfintlige formål.

fart s reduserende tiltak på E16
forbi planområdet.

Forslagstillers kommentar er
tilstrekkelig.

3. N VE
Norges vassdrags - og energidirektorat
(NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom - , erosjon - og
skredfare, allmenne interesser knyttet til
vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av
elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas
hensyn til ved utarbeiding av arealplaner
etter plan - og bygningsloven.

Henviser til NVEs karttjenester, veileder
2/2017, retningslinje 2/2011og sjekkliste
for reguleringsplan. Dersom planarbeidet
berører noen av temaene i sjekklista skal
NVE ha planen på høring.

Grunnundersøkelse er
gjennomført og notat med
pr osjekteringsforutsetninger
for geoteknikk er utarbeidet
av Civil Consulting AS og
vedlagt planbeskrivelsen.
Kvikkleire er ikke registrert
og områdestabilitet er
vurdert tilfredsstillende.
Planområdet er ikke skred
eller flomutsatt.

Krav til dokumentert
ge oteknisk stabilitet for
tiltak følger av SAK 10.

Forslagstillers kommentar er
tilstrekkelig. Viser til
utr edning.

4. Ringerike kommune
v/kommuneoverleg en

Kommuneoverlegen, miljørettet
helsevern ansvarsområde er å vurdere
mulige negative miljø - og helsefaktorer
som kan påvirke reguleringsformålet og
omgivelsene. Vi støtter planforslaget og
anmoder om at området tilrettelegges
med universell utforming og t rygge

K rav til universell utforming
og trygge adkomstforhol d er
ivaretatt i planarbeidet.

Tilrettelegging av området
med universell utforming (uu)
av atkomstveiene fra
parkeringsarealene og
kollektivholdeplasser til
forretning er påkrevd. Det er
spesielt viktig å sikre trygg
atkomst langs fortau og
interne gang veier. Løsninger
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atkomstforhold for myke trafikanter.
Meldepliktige virksomheter herunder
utslipp til luft, jord og vann må meldes til
kommunen før oppstart, jf.
Folkehelselovens kapittel 3 miljørettet
helsevern.

på dette kommer tydelig frem
i planforslaget .

5. Ringerike kommune v/enhet
utbygging

Det er planer for nye vann - og
avløpsledninger i området. Endelig trase
vil bli fastsatt i løpet av 2018/2019.
Østsideveien langs planområdet
(kommunal veg 06005 KV10166) må
vu rderes i forhold til økt belastning.

Eksisterende gang - /sykkelveg langs E16
må forlenges inn kommunal vei og forbi
utbyggingsområdet.
Ved overtagelse av kommunalteknisk
infrastruktur eller arbeid på kommunal
veigrunn må utbyggingsavtale med
kommunen påreg nes.

Løsning for teknisk
infrastruktur skal utformes
og opparbeides i samsvar
med gjeldende normkrav og
være godkjent av Ringerike
kommune.

Gjennomført trafikkanalyse
vurderer at planlagt
utvikling ikke utløser behov
for etablering av gang -
/sykkelveg lang s
Østsideveien. Eksisterende
gangvegsystem og naturlige
ganglinjer i området tilsier
at trafikksikker adkomst for
gående best ivaretas ved
direkte gangforbindelse
internt i utbyggingsområdet
fra eksisterende
gangveg/busstopp langs
E16.

Planforslaget sikrer areal
langs Østsideveien for
opparbeiding av fortau
dersom behovet utløses av
senere utbyggingsprosjekt i
nord.

Forslagsstiller har
g jennomført trafikkanalyse
som vurderer at planlagt
utvikling ikke utløser behov
for etablering av gang -
/sykkelveg langs
Østsideveien. Her avventes
det en intern avklaring i
administrasjonen. Gang - og
sykkelveien er ikk e tegnet
inn i plankartet.

6. Stephen Kunz
Eier av gnr 303, bnr 5. Hevder vegrett til
jordet i øst fra E16 over eiendommen til
A/S Veikroer (303/35).
Ber om status på de nne vegretten.

Vegrett over eiendommen
gnr 303 bnr 35 er bekreftet
av grunneier og påvirkes
ikke av planarbeidet

Forslagstillers kommentar er
tilstrekkelig.
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1930 AURSKOG

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Granumlund ved Nes i Ådal

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for
Granumlund ved Nes i Ådal hvor det skal tilrettelegges for forretningsformål. Vi viser
til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og ber om at forhold
knyttet til støy, barn og unge, landskap, naturmangfold, klima og energi og universell
utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 12. juni 2018 hvor det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for et
område ved Granumnlund i Nes hvor det er ønske om å legge til rette for forretningsformål.
Planområdet omfatter eiendommene 303/27, 303/20 og del av 303/35.

Det går frem av kunngjøringen at formålet med reguleringen er å tilrettelegge for
forretningsformål i form av detalj/dagligvare og plasskrevende varehandel på Granumlund. I
gjeldende kommuneplan er området avsatt til sentrumsformål.

Fylkesmannens kommentarer

Oppføring av dagligvarebutikk for å betjene et lokalt omland og åpning for plasskrevende
varehandel har vi ingen spesielle merknader til. Vi vil likevel understreke viktigheten av at
planforslaget ikke åpner opp for detaljhandel utover dette i særlig grad. Vi viser til statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. september
2014, hvor det står at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at
transportbehovet begrenses og at det legges til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. Vi viser også til regional plan for areal og transport i Buskerud for perioden
2018-2035.

Planleggingen må videre ta hensyn til grøntstruktur, trafikksikkerhet og barn og unges
interesser. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser må legges til
grunn. Vi ber om at det legges vekt på trafikksikker adkomst til området og at eventuell
utvidelse og utbedring av dagens gangveisystem blir sikret opparbeidet i form av
rekkefølgekrav i bestemmelsene.

Ny bebyggelse må gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til
omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til regional og
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kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen.
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for
2030 . Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av
lavenergibygg/passivhus.

Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og
bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom
løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltaks haver prøver å legge til rette
for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet.

Det må også redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken.

Videre vil vi minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må
redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

I det videre planarbeidet ber vi om at trafikkstøy blir vurdert og ivaretatt i tråd med Klima- og
miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016. Støyforholdene må vurderes for
eksisterende boliger i nærområdet ut fra forventet trafikkøkning og støy fra planlagt
virksomhet i området. Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om
ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier. Vi ber om at dette vurderes
som en del av planforslaget og at eventuelle nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen.

Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko-
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Vi
viser til DSB sin nye veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 som
nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og
at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

Med hilsen

Geir Sørmoen
fung. fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Kopi til:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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Svar - oppstart av reguleringsplan Granumlund, Nes i Ådal - Ringerike

kommune

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

Kommunedelplan

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan.

Trafikkanalyse

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nø dvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller

fylkesveger må dette ta s vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.

Detaljplan

Det må også sørges for tilfredsstillende overvannshånd tering fra området, inklusive

nødvendige kryssinger av riks - og fylkesveg.

Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og

eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt f or

forhåndsvurdering før endelig planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.
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Gjennomføringsavtale

Endringer på vårt vegnett må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk, og

det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegves en før tiltak kan iverksettes.

Byggegrenser , grøntarealer og støy

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /1 5 m med mulighet for

vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 1 00 m / 50 m. ”Fylkesdelplan for

avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i

Miljøverndepartementet 7. desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet

økes til 1 00 m. Byggegrensen er her 50 m fra senter veg. Byggegrensen i kryss mellom E1 6

og Østsideveien er 60 meter x 60 meter. Det må avsettes en vegetasjonssone utenfor g/s -

vegen på 1 0 meter.

For regulering av støyømfintlige formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen.

Avsl utning

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Statens vegvesen Buskerud

Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. Ha gerup

seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for
Granumlund - Nes i Ådal - Ringerike kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 12.6.2018.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framf øring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og
bygningsloven.

Flom, erosjon og skred

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom - erosjon og skred.
Plan - og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På re guleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Vassdrag - og grunnvannstiltak

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er
ønskelig/behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at
dette kommer klart frem av oversendelsesbre v. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte
konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi - og vassdrags lovgivnin gen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.
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NVEs veileder 2/2017 Nasjonale o g vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom - og skredprosesser
som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er
vurdert og godt nok dokumentert.

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nv e.no/arealplan .

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE
legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I
plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen.
Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle
plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no .

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen . Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.

Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksomr åder.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Buskerud
Ringerike kommune
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Hanne Karin Tollan

Fra: Stephen Kunz - Autoindustri as < stephen.kunz@autoindustri.no>
Sendt: torsdag 9. august 201 8 1 1 :27
Til: Hanne Karin Tollan
Emne: Granumlund, Nes i Ådal

Hei.

Mitt navn er Stephen Gravlie Kunz og jeg er eier av gnr 303, bn r 5 på Nes i Ådal, Ringerike . Stedet heter Pålsodden

Til denne eiendommen tilhører jorder bak Veikroa og bensinstasj onen. Disse eiendommene ble i sin tid skilt ut fra
Pålsodden.

En gang på 70 tallet ble en parse ll solgt fra min mor Ragnhild Gill til A/S Veikroer. Det er den delen hvor
parkeringsplassen mot Begna og lekeplassen i dag står. Da dette salget medførte at vi miste t tilgang fra offentlig vei
til jordet vårt, har jeg fått o pplyst fra min mor så vel som ei er av Granum gård som forpakter jordene, at jeg skal ha
en veirett over Veikroas eiendom . Denne skal ligge i grensen ba k lekeplassen.

Da jeg ser at planen omfatter også deler av Veikroas eiendom, m elder jeg inn dette. Da det var min mor som solgte i
sin tid, er jeg ikke i besittelse ytterligere opplysninger, men tenkte at dere også kunne sjekke hva status er angående
denne veiretten.

Med vennlig hilsen

Stephen G. Kunz

Ådalsveien 1170

3524 Nes i Ådal

Telefon 91746890



RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

08.08.2018

Vår ref.: 2018/1008

Uttalelse til detaljregulering av Granumlund ved varsel om oppstart

Det vises til deres brev av 14.6.2018.

Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Det vises til:
Strategi for universell utforming i Ringerike kommune 2015 - 2025

Beskrivelse
Kommuneoverlegen, miljør ettet helsevern har tilsyn - , råd - og veiledningsansvar i henhold til
Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern
omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske,
kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot
faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta he nsynet
til helse og trivsel i planlegging etter plan - og bygningsloven og godkjenning av virksomhet,
jf. folkehelselovens kapittel 3 .

Av reguleringsplanforslaget fremgår det at Handelsbygg AS planlegger å tilrettelegge
eiendommene Gnr ./Bnr. 303/20, 303/27 og 303/35 på Nes i Ådal med detalj - og plass -
krevende handel og garasjeanlegg med tilhørende infrastruktur.

Uttalelse
Planlagte utbygde eiendommer grenser opp til en til tider sterkt trafikkert E16 og ligger nært
opp til andre virksomheter som trekker tilreisende til stedet. Det anses funksjonelt å samle
slike virksomheter innenfor et begrenset område slik at det ikke er nødvendig å kjøre mellom
områdene.

1. Universell utforming
Tilrettelegging av området med universell utforming (uu) av atkomstveiene fra
parkeringsarealene og kollektivholdeplasser til forretning er påkrevd. Det er spesielt viktig å
sikre trygg atkomst langs fortau og interne gangveier. Vanligvis menes det med uu at det



tilrettelegges for synshemmede, orienteringshemme de (ledelinjer, skilting, gode kontraster og
entydig veifinning etc.), bevegelseshemmede (god bredde, stigningsforhold og svingradius for
personer med rullende hjelpemidler) og miljøhemmede (beplantning med giftfrie og
allergivennlige planter).

Jf. Strategi for universell utforming i Ringerike kommune 2015 - 2025

2. T rygge atkomstforhold for myke trafikan ter
Trygg skoleve i er påkrevd , det gjelder spesielt ved kryssing av interne veier , langs E16 og
eventuelle snarveier som elevene bruker. Sikring av gangadkomster må tilr ettelegges før en
eventuell utbygging av området påbegynnes. Gangatkomstene må tilrette legges på en slik
måte at det vil bli naturlig for de besøkende å bruke disse.

3. Forurensning til luft, jord eller vann
Virksomheter som vil få utslipp til luft, jord eller vann må meldes til kommunen før
byggestart , jf. Forskrift om miljørettet helsevern

4. Meldepliktige virksomheter
Etablering av v irksomheter som er åpen for allmennheten og som benyttes av mange
mennesker er meldepliktige etter Forskrift om miljørettet helsevern § 14. Virksomhetene må
meldes til kommunen før byggestart .

Konklusjon
Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern ansvarsområde er å vurdere mulige negative miljø -
og helsefaktorer som kan påvirke reguleringsformålet og omgivelsene . Vi støtter planforslaget
og anmoder om at området tilrettelegges med universell utforming og tryg ge atkomstforhold
for myke trafikanter. Meldepliktige virksomheter herunder utslipp til luft, jord og vann må
meldes til kommunen før oppstart, jf. Folkehelselovens kapittel 3 miljørettet helsevern.

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
Tlf 90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift .



RINGERIKE KOMMUNE
Utbygging

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune Miljø og Arealforvaltning
PP 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
18 / 1008 - 16 27982 / 18 PLN 445 13.08.2018

Svar - 445 Detaljregulering - Granumlund
Gnr/bnr 303/20, 303/27 og del av 303/35

Det vises til brev datert 14.06.2018 vedrørende oppstart for detaljregulering Granumlund.

Området som utbyggingen er planlagt skal det legges nye vann og avløpsledninger. En delig
trase er ikke på plass enda men vil prosjekteres i løpet av 2018/2019. Utbyggingsenheten og
Teknisk forvaltning vil holde eget informasjonsmøte om dette for berørte eiendommer.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i k ryss og veier.
06005 KV10166 er kommunal vei og går forbi utbyggings området. Denne må vurderes i
forhold til belastning.

Langs E16 er det etablert gang/sykkelvei. Denne må forlenges inn kommunal vei og forbi
utbyggingsområdet.

Ved overtagelse av kommunalteknisk infrastruktur eller arbeid på kommunal veigrunn må
utbyggingsavtale med kommunen påregnes.

Vi forutsetter ny uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn.

Med hilsen

Jostein Nybråten
enhetsleder

Jostein Nybråten
enhetsleder
jostein.nybraten@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Kopi:

Teknisk forvaltning Avdelingsleder Magne Lohre (VAR)
Teknisk forvaltning Morten Fagerås (vei)

Vedlegg:
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Oppstartsmøte for reguleringsplan
Granumlund, Nes i Ådal
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Ved bestilling fylles felt med rød stjerne ut av forslagssti llers fagkyndige, og sendes til
postmottak@ringerike.kommune.no

Dato for oppstartsmøte avhenger av internt oppstartsmøte som avholdes første torsdag i hver måned.

Referatet følger hele oppstartsprossessen, og skal godkjennes av begge partene.

Forslag til plannavn Granumlund

Plantype Områderegulering
Detaljregulering
Mindre endring av reguleringsplan
Gjeldende plan:

Eiendom (gnr./bnr.) 303/27, 303/20, del av 303/35

Planavgrensning

Saksnummer 1 8/1 008 Plan - ID 445

Saksbehandler Katrine Kammerud

Planinitiativ mottatt 1 2.03.201 8

Møtested Fossveien 9, Hønefoss Møtedato 1 5.05.201 8

Møtedeltakere
Oppdragsgiver
Fagkyndig
Kommune/planmyndighet
Andre kommunale
ansvarsområder

Handelsbygg AS v/Georg Fredrik Myhre
Landskarpsarkitekt mnla v/Hanne Karin Tollan
Katrine Kammerud, Ingrid Liseth, Knut Kjennerud, Åshild Lie
Arne Hellum, Ole Anders Moskau g

1 . Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet
Fremme detaljregulering for
forretningsbebyggelse – detal j - /dagligvare
og plasskrevende varehandel

Merknader:
Matbutikk, skal opprettholde garasjebruken

2. Planstatus for reguleringsområdet
Plan: Plannavn, vedtaksdato:

Regional plan
Kommuneplanens arealdel 30.0 8 .2007, sentrumsformål

Kommunedelplan [Klikk her for å skrive inn tekst.]

Reguleringsplan PlanID: 234 Gang - og sykkelveg Nes bru -
Myrbakken, vedtatt 1 994

Pågående planarbeid i området [Klikk her for å skrive inn tekst.]

Andre planer/vedtak [Klikk her for å skrive inn tekst.]

Annet planarbeid som kan ha betydning for utarbeiding av planforslaget
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Kommuneplanens samfunnsdel
Kommunedelplan for vann og avløp (ikke vedtatt)
Kommunedelplan for energi og klima (ikke vedtatt)
Kommunedelplan for trafikksikkerhet
Regional plan for kulturminnevern i Buskerud
Regional plan for vannforvalt ning i vannregion Vest - Viken

Grønn plakat
Kommunedelplan for gående og syklende
Folkehelsemeldinga

Kommunens arealplaner finnes på følgende plass på vår hjemmeside;
ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og - eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /
Andre gjeldende vedtatte planer i kommunen finner du her:
http://ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og - eiendom/Plansaker/Temaplaner1 /

Planforslaget vil samsvare med overordna plan
Planforslaget vil ikke samsvare med overordna plan

Merknader:
[Klikk her for å skrive inn tekst.]

Aktuelle rikspolitiske retningslinjer

Samordna bolig - , areal - og transportplanlegging
Barn og unges interesser i planlegging

Merknader:
[Klikk her for å skrive inn tekst.]

Konsekvensutredning (KU)

Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.
Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, vedlegg I og II.
Forslag til planprogram sendes på høring pa rallelt med varsel om oppstart.

Merknader: Er i tråd me d overordnet plan

3. Kommunale vedtekter og retningslinjer for planområdet
Bes temmelser og retningslinjer i kommuneplanens
arealdel

Merknader:
Andre: legge til rette for en
møteplassBryggeveileder Ringerike kommune

Grønn plakat

Parkeringsforskrift for Ringerike kommune

Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av
husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet
Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike
kommune, Buskerud
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Krav til lekeplasser

Andre

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid
Forslagsstiller skal varsle oppstart av
planarbeidet. Varselet skal inneholde:
1 . Oversiktskart som viser planområdets

beliggenhet .

2. Kart med avmerka planavgrensning.

3. Brev til grunneiere, berørte naboer,

offentlige etater og andre berørte

interesser, som orienterer om

planforslaget, dagens og framtidig

planstatus og formål.

4. P lanprogram (hvis planen skal

konsekvensutredes).

Forslagsstiller er kjent med rutiner for
kunngjøring og varslingsbrev samt
varslingsliste/adresseliste.

Merknader:
Kunngjøringen skal redegjøre for
forslagsstillers og kommunens vurdering av
KU - forskriften.

5. Informasjon og medvirkning i skissefasen
Forslagsstiller annonserer varsel om
oppstart i Ringerikes blad, gjerne også
på egen internettside. Annonse på
kommunens hjemmeside kommer i
tillegg.

Merknader:
[Klikk her for å skrive inn tekst.]

I større reguleringssaker kan det være aktuelt
å avholde et folkemøte så tidlig som mulig i
planprosessen.

I planer med konsekvensutredning vurderer
kommunen om det skal gjennomføres et
offentlig møte om plansaken før
planprogrammet vedtas, jr. forskrift om KU §
7 andre ledd.

Link til mer informasjon finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/dokument/
dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/201 1 /
reguleringsplanveileder/1 - oppstart - og -
medvi rkning/1 4 - medvirkning - i -
planprosessen/id61 3887/

Informasjonsmøte

Informasjon og medvirkning på
internett (PlanDialog)
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6 . Innspill etter internt oppstartsmøte

Avdeling Kommentar

Byggesak
v. Arne Hellum

o Hvis det planlegges butikk bør en se på
muligheten for møteplass , gjerne ute og
inne

o Åpne fasader og estetikk bør hensyntas
o Parkering

o Trafikkfarlig med parkeringen
lengst mot krysset, da de må gå
over det resterende
parkeringsarealet for å komme til
hovedinngangen

o Unngå trafikkfarlige situasj oner
knyttet til store kjøretøy/
garasjeanlegg

o Renovasjon sløsning
o Lokal renovasjonsforskrift
o (Lukt - og forsøplings -

problematikk)

Oppmåling
v. Trond Olav Vassdal

o Jeg kan ikke se at denne saken berører
oppmålingsavdelingen

o Grensene for eiendommene 303/20,
303/27 og 303/35 er ok

o Adkomst blir ordna i planprosessen

Landbruk
v. Eiliv Kornkveen

o Når det gjelder jordfaglig vurdering,
velger en å se stort på det , da det
allerede i dag er et disponert område

Forurensning
v. Ole Anders Moskaug

• Lagringsplass (kan ses på ortofoto) i
planområdet

o Veteranbusser som restaureres
• Skal oljetanker fjernes?
• Hva skal det eksisterende garasje -

anlegget brukes til?
• Er det forurenset grunn?

o Sjekke historikk på området
(dokumentinnsyn) . Gjør rede for.

• Er den langt nok unna bensinstasjonen?

• Snødeponering

Miljøvern
v. Unni Suther

• Ingen komme n tar

Teknisk forvaltning
v. Per Christian Frøislie og Cornelis Cliteur

• Østsideveien er en dårlig vei som har
behov for oppgradering

o Vurder avkjøringen
o Hvor belastet er/blir veien
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o Se i sammenheng med gangvei
(definerte gangsoner)

Utbygging
v. Jostein Nybråten

Ingen kommentar

Boligsosialt arbeid
v. Kirsten Orebråten

Ingen kommentar

Miljøretta helsevern
v. Lisa Helgesson

Ingen kommentar

Barnerepresentant
v. Geir Svingheim

o Viktig å påse sammenhengende og
trafikksikkert fortau.

o Lekeplass må holdes i stand (tilhører
kroen ). Intensj o n om videre utvikling.

Brann og redning
v. Tollef Uppstad Buttingsrud

o Krav til 2 kommer for vannkapasitet.
o Ikke tilgang på stigebil (men dette har

ingen betydning da bygget kun er
planlagt 9 meter høyt).

Rådet for funksjonshemmede
v. Harald Mælingen

Ingen kommentar

Arealplanlegger, geologi
v. Hanne Christine Wilhelmsen

• Elven er i en yttersving og kan føre til
problemer (erosjon)

o GEO - faglige vurderinger rundt
elva (stabilitet)

• Planområdet er under marin grense
o GEO - faglige vurderinger

• Utenfor 200 - årsflomsone

7 . Aktuelle tema for utredning i planarbeidet

7 .1 Utvikling av by og lokalsamfunn Kommentar

Rett lokalisering
ABC - modellen skal brukes for
handel/næring/industri, se nettsiden

Aktuelt for større byområder

Konsekvenser for sentrum Senterområde på begge sider av elven

Estetikk
Utforming, gatebilde, volum, høyder,
mm.

Møteplasser og byrom

Konsekvenser for naboer

7 .2 Landskap, natur og kulturmiljø Kommentar

Landskapsbilde (nær/fjernvirkning)

Naturmangfold, herunder vurdering
etter naturmangfoldloven §§ 8 - 1 2
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Landbruk, jord og skog

Strandsone, vann og vassdrag

Grønnstruktur Eksisterende, bevare,
fjerne, tilpasse, etablere ny

Kulturminner og kulturmiljø Riving av eksisterende bygg

Masseforvaltning.
Behov for å beregne massebalanse/
plan for massehåndtering?

7 .3 Miljø og samfunnssikkerhet Kommentar

Risiko - og sårbarhetsanalyse
Skal alltid utarbeides

Miljøulemper
Forurensing, støv, støy og lukt

Forurensning i grunnen
Eiendommens historikk og ev. behov
for undersøkelse

Radon

Skred

Flom

7 .4 Barn og unge Kommentar

Barn og unges interesser

Skolevei

Lekeareal

7 .5 Sosial infrastruktur Kommentar

Skole

Barnehage

7 .6 Teknisk infrastruktur Kommentar

Energiløsning

Bredbånd/fiber

Vann og avløp

Overvannshåndtering

Renovasjon, vurder nedgravd løsning

Brannvann, tilgjengelighet for brann -
og redningstjenesten
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7 .7 Samferdsel Kommentar

Veg og trafikk

Adkomst (avkjørsel/kryss) Østsideveien

Kollektivforbindelse

Trafikksikkerhet og tilgjengelighet

Parkering, herunder sykkelparkering

7 .8 Aktivitet for alle Kommentar

Universell utforming

Friluftsliv

Sammenhengende gang - og
sykkelnett

7 .9 Bokvalitet Kommentar

Antall og type boliger

Ute oppholds areal

Sol/skyggeanalyse

Annet

7 .10 Annet Kommentar

8 . Krav til planforslaget – innhold og materiale
1 . Plankart (målsatt pdf og SOSI - fil)
2. Veiskjæringer/fyllinger/frisiktsone skal

vises i plankartet
3. Reguleringsbestemmelser (pdf og

word)
4. Kopi av kunngjøringsannonse og –

dato i avisa
5. Kopi av varslingsbrev
6. Kopi av varslingslisten
7. Kopi av innkomne merknader ved

oppstart, med vurderinger
8. Planbeskrivelse, jf. pkt. 7 «Aktuelle

tema for utredning»
9. ROS - analyse

Lengde og tv errprofil for veiene
Spesielle ut redningsbehov
Illustrasjonsmateriale

Merknader:
[Klikk her for å skrive inn tekst.]

Rammer for bestemmelsenes innhold og utforming
finnes her , samt mal for planbeskrivelse :
http://ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planprosessen/

Konsekvensutredning og ROS - analyse kan være en del
av planbeskrivelsen.

Andre analyser/rapporter etc.
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9 . Kart
Grunnkart Merknader

Grunnkart bestilles via infoland

Det er behov for tilleggsoppmålinger Det kreves oppmåling der det ikke er
koordinatsatte grenser.

Plankart Merknader

Digital framstilling i SOSI skal
godkjennes av kommunen før
planforslaget kan regnes som komplett

Nasjonale produktspesifikasjoner finnes her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/
tema/planlegging_plan - _og_bygningsloven/kart --
og - planforskriften - .html?id=570324

1 0 . Gjennomføring
Aktuelle rekkefølgebestemmelser Merknader

Teknisk infrastruktur, herunder vei,
vann - og avløpsanlegg , brannvann,
energiforsyning, renovasjon og
overvannshåndtering

[Klikk her for å skrive inn tekst.]

Trafikksikker adkomst for gående,
syklende og kjørende

[Klikk her for å skrive inn tekst.]

Skolekapasitet og trafikksikker skolevei [Klikk her for å skrive inn tekst.]

Uteoppholdsareal, lekeareal,
idrettsområder og kulturelle funksjoner

[Klikk her for å skrive inn tekst.]

Samfunnssikkerhet, herunder flomfare,
skredfare, radon og grunnforurensning

[Klikk her for å skrive inn tekst.]

Utbyggingsavtale

Forslagsstiller ønsker å inngå
utbyggingsavtale

[Klikk her for å skrive inn tekst.]

Det skal forhandles utbyggingsavtale
med kommunen parallelt med
planprosessen

På bakgrunn av standarden på Østsideveien,
har kommunen ikke enda avklart dette.

Andre forhold [Klikk her for å skrive inn tekst.]

1 1 . Kommunens foreløpige vurderinger og føringer
Anbefaler oppstart av planarbeid

Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet, jf. pbl. § 1 2 - 8

Anbefaler politisk oppstart av planarbeid (prinsippavklaring) jf. pbl. § 12 - 8

Merknader:
[Klikk her for å skrive inn tekst.]
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1 2 . Framdrift
Det er informert om saksgangen etter plan - og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra
komplett planforslag er mottatt til førstegangsbehandling er 1 2 uker .
Forslagsstillers planlagte dato for varsling av oppstart: Juni 201 8
Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag: August/sept.

1 3 . Gebyr
Behandling av planforslaget vil bli ilagt
gebyr etter kommunens
betalingsregulativ for saksbehandling
etter plan - og bygningsloven.

Gebyrregulativet finnes på kommunens
hjemmeside, og forslagsstiller er gjort kje nt
med dette.

Fakturaadresse:
Navn: Han d elsbygg holding AS
Adresse: Svinesundsveien 336
Postnr. og - sted: 1 788 Halden

1 4 . Bekreftelser
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på
det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av
tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer.

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet g ir rettigheter
i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i
kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige
vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra of fentlige
myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av
fremdriften for prosjektet.

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er
avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommu nen anse saken som uaktuell og etter en
periode avslutte saken.

Sted, dato : Hønefoss, 2 4 .05.201 8

Katrine Kammerud

Referent Forslagsstiller
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1 5 . Framdriftsplan

Måned/
Aktivitet

juni
2018

juli/aug
2018

sep/okt
2018

nov/des
2018

jan/feb
2019

mars/apr
2019

Annonsert
p lanstart

X

Frist for
innspill

X

Utarbeiding
av plan

X

Førstegangs -
behandling

X

Offentlig
ettersyn

X X

Merknads -
behandling

X X

Andregangs -
behandling

X

Planvedtak X



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2/ Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-32   Arkiv: PLN 430  

 

 

1. gangs behandling Krokenveien 23 og 40 a  

0605_430 - Krokenveien 23 og 40 a  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_430 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 Haldenjordet 

Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 198 

Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_430, 

Krokenveien 23 og 40. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a. Planoppstart av 

detaljregulering ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen sak 74/17, 

06.11.17. COWI AS har på vegner av forslagstiller, Krokenveien 23 AS fremmet forslag om å 

legge til rette for fortetting i eksisterende boligområde. Planen vil åpne opp for oppføring av 

leilighetsbygg i Krokenveien 23 og 40a. For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei-, bolig 

og friareal innlemmet i planen.  

 

Rådmannen anser detaljreguleringen å være i tråd med overordnet mål i kommunedelplanens 

samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, derav fremgår fokus på effektiv arealdisponering og ønsket 

utvikling med fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og boligformål.  



- 

I kommuneplans arealdel, vedtatt 30.08.2007 er området Krokenveien 23 og 40a avsatt til 

boligområde, offentlig bygning og friområde. Ny arealdel av kommuneplan ble vedtatt 

31.01.19 er området avsatt til boligbebyggelse – nåværende, grønnstruktur og offentlig 

tjenesteyting. Kommuneplanens arealdel, 30.08.2007 lå til grunn da planen var til politisk 

oppstart.  

 

Noen av fokusområdene som i særlig grad skal vurderes i den videre planleggingen er god 

tilrettelegging for utbyggingsområdenes kvalitet på uteoppholdsareal samt areal til veg- og 

fortau. Det skal også sikres at friområde ivaretas på en god måte. 

 

Rådmannen anbefaler at planen sendes på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge fortetting i eksisterende sentrumsnært 

boligområde. Det skal planlegges for at 70 % av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss-

området. Nærhet til kollektivtilbud, dagligvareforretninger og servicetilbud, skole barnehage, 

fritids- og aktivitetstilbud skal kunne redusere transporttilbudet og gjøre Ringerike til et 

forbilde innen energieffektivisering og reduksjon av utslipp. Da dette er et uttalt mål i 

kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2030 skal Ringerike kommune jobbe aktivt og 

målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Denne planen er klart i tråd med 

overordnede føringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon  

Planområdet ligger i nærområdet til kirke, barneskole, ungdomsskole og to barnehager. Det er 

kort avstand til dagligvarebutikk, aktivitets- og fritidstilbud samt turstier. 

 

Bebyggelsen i området består i dag av en blanding av eneboliger på romslige tomter, rekkehus 

på mindre tomter og blokker oppført på 60- og 70 tallet. 

De to tomtene som søkes bebygd, Krokenveien 23 og 40a, fremstår i dag som romslig tomter 

henholdsvis bebygd med enebolig og tomannsbolig. Krokenveien 23 er bebygd med bolig 

som av vernemyndigheten er ansett å ha middels verneverdi. Fageksperter overlot til 

kommunen som planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. Rådmann anser at 

eiendommen i sin helhet har svekket sin verdi og kan dermed anbefale rivning av bolig og 

uthus. Følgende ble vedtatt til politisk oppstart: Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres 

det samtidig å ikke bevare bolighus og uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65). Bebyggelsen 

forutsettes revet i forbindelse med tillatelse til tiltak på begge eiendommene.  

 

Planlagt arealbruk  

Det søkes tilrettelagt for to boligblokker innenfor planområdet. I tillegg vil det 

omkringliggende veiarealet inkluderes i planområdet. Langs eiendommen der barnehagen og 

kirken i dag ligger, gnr.87/173, tar planen med seg tidligere regulert fortau langs Sagaveien og 

Krokenveien. Arealene er ikke opparbeidet iht. gjeldende reguleringsplan. I planforslaget 

reguleres fortauet på nytt, i tillegg til at det foreslås videreført mot nord, frem til 

Konvallveien, nord i planområdet.  

 

Planforslaget  

Planforslaget er mottatt fra COWI AS. Planforslaget som foreligger til behandling er merka 

1.gangs behandling, og består av: plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, 



- 

vurdering av uttalelser, ROS-analyse, illustrasjoner, temarapport trafikk, temarapport støy og 

geoteknisk vurdering. 

 

Plantype  

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Krokenveien 23 AS v/ Per-Erik Brørby er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner  

Gjeldende reguleringsplaner er nr. 65-06 Endr. av Haldenjordet Trygdeblokka mm., vedtatt 

25.04.1996 og reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990.   

 

Eiendomsforhold  

Planområdet ligger i Hønefoss nord og består av eiendommene gnr. 87/411, gnr. 87/303, gnr. 

87/65, gnr. 87/2, gnr. 87/486, gnr. 87/487, gnr. 87/457, gnr. 87/65, gnr. 87/528, gnr. 87/524, 

gnr. 87/527, gnr. 87/356, gnr. 87/56, gnr. 87/526 samt deler av gnr. 87/173 og deler av 

hovedbøle til Hov gård gnr. 87/1 

 

Planområde omfatter også arealer tilhørende:  

- Veiareal deler av Krokenveien: Ringerike kommunen (gnr. 87/1) 

- Veiareal deler av Sagaveien, Ringerike kommune (gnr. 87/1)  

- Offentlig friområde Ringerike kommune (gnr. 87/1) 

 

Uttalelser til planoppstart  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, ble det varslet oppstart av planarbeidet med 

kunngjøring i Ringerikes Blad 18.11.18, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt sju 

uttalelser.  

 

De viktigste kommentarene til varsel om oppstart er: 

- Trafikkmessige virkninger 

- Forhold til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter 

- Høy utnyttelsesgrad og høy bebyggelse kan fremstå noe skjemmende for nærmiljø 

- Sol- skyggeforhold for naboeiendommer 

- Hensyn til friareal 

 

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

 

Mål for planarbeidet 

Krokenveien 23 planlegges oppført som 5 etasjes leilighetsbygg med parkering i kjeller. Det 

planlegges for tilrettelegging for opptil 25 leiligheter med varierende størrelse i bygget. Maks 

BRA m2 er satt til 3880 m2 og maks høyde er satt til 116.0 moh. Bygget vil oppføres med 

flatt tak. Det planlegges etablert et felles uteareal på minst 60 m2 mellom bygget og 

Krokenveien i vest samt felles uteareal på minimum 380 m2 mellom bygget og kommunens 

friareal i øst; Dette arealet skal i tillegg til å være møblert for opphold for alle beboerne, 

møbleres med utstyr som inviterer til lek for den yngste aldersgruppen (2-5 år). Det er satt 

maksimumskrav til antall parkeringsplasser, maks 20 biloppstillingsplasser, og minst 2 av 

disse skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede i tilknytning til inngangspartier og/eller 

ved inngang til heis. 

Det skal avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med mindre enn 60 m2 BRA og 

minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med BRA over 60 m2. 

Det skal tilrettelegges for lading av både EL-bil og EL-sykkel. 
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Krokenveien 40a planlegges oppført som 4 etasjes leilighetsbygg med parkering i kjeller. Det 

planlegges for tilrettelegging for opptil 40 leiligheter med varierende størrelse. Maks BRA m2 

er satt til 5760 m2 og maks høyde er satt til 108.0 moh. Bygget vil oppføres med flatt tak. 

Det er satt maksimumskrav til antall parkeringsplasser, maks 37 biloppstillingsplasser, og 

minst 2 av disse skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede i tilknytning til inngangspartier 

og/eller ved inngang til heis. 

Det skal avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med mindre enn 60 m2 BRA og 

minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med BRA over 60 m2. 

Det skal tilrettelegges for lading av både EL-bil og EL-sykkel. 

 

Det skal etableres gode uteoppholdsarealer med lekeplass i felt f_BLK1. Feltet er ca. 547 m2 

og arealet skal i tillegg til å være møblert for opphold for alle beboerne, spesielt møbleres med 

utstyr som inviterer til lek for den yngste aldersgruppen (2-5 år). Det vil her også etableres et 

regnbed for fordrøyning av overvann. 

 

Areal for lek 

Det skal etableres arealer for lek for de minste barna i forbindelse med begge bolig områdene. 

Lekeplassene skal møbleres med utstyr som innbyr til aktivitet og lek og skal plasseres slik at 

de ligger skjermet. I skråningen bak Krokenveien 23 ønsker utbygger å legge til rette for 

akebakke. Eksisterende forbindelse mellom Krokenveien og friområdet til Ringerike 

kommune skal opprettholdes.  

 

Begge tomtene har kort avstand til Ullerål barnehage, Espira barnehage og skolene Hov og 

Ullerål.  

 

Landskapsbilde  

Den skogkledte skråningen er avsatt til friområde i kommuneplanen, og regulert til samme 

formål i gjeldene reguleringsplan. Dette videreføres i planforslaget for å sikre at 

landskapssilhuetten ikke forringes. Den planlagte bebyggelsen i Krokenveien 23 er ca. 25 

meter lavere enn tretoppene på åsen bak, og vil føye seg inn i bebyggelsen på linja hvor de 

eksisterende blokkene i nr. 17 og nr. 19 ligger. Gesimsen på leilighetsbygget i Krokenveien 

40a blir liggende 6 meter lavere enn gesimsen på blokka i nr.17, og vil følgelig heller ikke 

forstyrre landskapssilhuetten. Dette bygget var opprinnelig planlagt med 5 etasjer, men er 

redusert til 4 etasjer for å ta hensyn til bebyggelsen og miljøet rundt. 

 

Det er utarbeidet en sol/skyggeanalyse som ligger nærmere beskrevet i planbeskrivelsen, s. 

25. Derav fremgår det at det nye leilighetsbygg i Krokenveien 23 om sommeren vil ha 

uteareal med gode solforhold på morgen og midt på dagen, mens det på ettermiddag og kveld 

vil være skygge. Bygget vil påvirke solforholdene til nabo i nord tidlig på dagen. 

Solforholdene til nabo i sør påvirkes i liten grad. Vinterstid vil leilighetsbyggets utearealer og 

nabo i nord få dårlige solforhold. 

Uteområdet tilhørende det nye leilighetsbygget i Krokenveien 40a vil få gode solforhold. 

Bygningen vil skygge på deler av utearealet til barnehagen tidlig på dagen, især vinterstid. 

Krokenveien 40a var opprinnelig planlagt med 5 etasjer, men er redusert til 4 etasjer for å ta 

hensyn til omkringliggende miljø. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur  

Planforslaget er ikke i strid med naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Det er ikke registrert 

særskilte naturverdier i planområdet.  
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ROS-analyse  

Utredningsplikten er oppfylt. 

 

Skredfare  

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene.  

Det er foretatt grunnundersøkelser for Krokenveien 23 og Krokenveien 40a. Resultater fra 

undersøkelsene foreligger i rapporter datert 20.03.17 og 25.04.18.  

Det fremgår konkrete anbefalinger av rapporten og det stilles krav om at før det gis 

rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på at detaljprosjektering av fundamentering 

er utført av foretak med nødvendig geoteknisk kompetanse.  

 

Flomfare og flomveier  

Forslag til planområde ligger ikke innenfor flomutsatt området, allikevel går det flomveger 

innenfor foreslått plangrensa. Prinsippene for lokal overvannshåndtering er følges opp i 

planforslaget og det stilles krav om lokal overvannshåndtering. Fordrøyning og infiltrasjon 

skal være så nær kilden som mulig. Det forventes dermed at fortettingsprosjektet ikke vil gi 

negativ påvirkning på vannbalansen i området.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjent teknisk 

plan for tilknytning til fjernvarme samt teknisk plan for arealer regulert til offentlig 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Offentlige samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan. Tekniske planer for vann og avløp skal 

omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til og omlegginger av eksisterende 

nett.  

 

Det skal tas hensyn til ledningsnettet med eventuelle opparbeidelse av fortau.  

 

Det vises til temarapport for trafikk. Derav fremgår det at fortetting av de to tomtene vil gi 

liten negativ påvirkning på trafikkforhold i området. Etablering av fortau gir tryggere skolevei 

og økt trafikksikkerhet for myke trafikanter. For å få gode og sammenhengende 

fortauløsninger på Krokenveien og Sagaveien, samt med tanke på overvannshåndtering og 

flomveger skal gangveien legges på nordsiden av Sagaveien og videre på vestsiden av 

Krokenveien i retning nordover. Man skal være oppmerksomt på at gangveg vil anlegges i 

kantsone vei og følgelig vil utløse kompensasjonsbehov for infiltrasjon av overvannet fra 

vegen.  

 

Universell utforming  

Ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer og krav om universell utforming.  

 

Parkering 

Det vil tilrettelegges for parkering i kjeller. Det vil legges opp til godt tilrettelegging for 

sykkelparkering. 

 

Uteoppholdsarealer  

Begge boligprosjektene planlegges med en relativt lite areal avsatt til felles uteopphold. 

Kvalitet og funksjon er derfor viktig å følge opp videre i planleggingen. Dokumentasjon som 

skal leveres inn sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal sikre at det er tilstrekkelig 

kvalitet på arealer for opphold og lek. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Planforslaget anses å være i tråd med samfunnsdelens intensjoner om fortetting.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplans arealdel, vedtatt 30.08.2007 er området Krokenveien 23 og 40a avsatt til 

boligområde, offentlig bygning og friområde. Ny arealdel av kommuneplan ble vedtatt 

31.01.19 er området avsatt til boligbebyggelse – nåværende, grønnstruktur og offentlig 

tjenesteyting. Kommuneplanens arealdel, 30.08.2007 lå til grunn da planen var til politisk 

oppstart. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

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

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for innstilling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planområdet var ikke i tråd med gjeldene bestemmelser i kommuneplan (30.08.2007). Det ble 

derfor fremmet politisk oppstart 06.11.17. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

vedtok i sak 74/17 å anbefale oppstart av planarbeidet.  

  

1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

Krokenveien 23 og 40a.  

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 

Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_430, Krokenveien 23 og 40.  

3. Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres det samtidig å ikke bevare bolighus og 

uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65).  

 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Ringerikes blad 18.11.2018. Frist for 

uttalelser ble satt til 4 uker etter annonsering. 

 

Naturmangfoldloven  

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold  

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.  

 

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

saksbehandling jf. gjeldende betalingsreglement.  
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Rådmannens vurdering  

Rådmannen er positiv til utvikling av Krokenveien 23 og 40a som vil kunne gi sentrumsnære 

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

boligtilbudet.  

 

Realisering av prosjektet gir ønsket fortetting i byen, umiddelbar nærhet av bussholdeplass, 

kort avstand både til skoler, legekontor, butikker og mm., gir mulighet til å velge å ikke 

disponere/bruke bil. Dette bidrar positivt til klima og miljø i byområdet.  

 

Det vil legges til rette for forbedring av infrastruktur, sikkerhet og fremkommelighet for myke 

trafikanter ved at det planlegges for god sammenhengende fortaus løsning langs Sagaveien og 

videre nordover langs Krokenveien. Det settes krav til at parkeringsanleggene i de nye 

leilighetsbyggene skal ha sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler. Det skal 

også tilrettelegges for lading av EL-sykler. Disse tiltakene i kombinasjon med kort vei til godt 

kollektivtilbud gir et godt grunnlag for å begrense bilbruken til de nye beboerne i 

Krokenveien 23 og 40. Prinsippene for lokal overvannshåndtering skal følges opp i 

planforslaget. Det forventes ikke at fortettingsprosjektet vil gi negativ påvirkning på 

vannbalansen i området. 

 

Landskapsbilde vil endres med den nye bebyggelsen. Høy utnyttelsesgrad og høy bebyggelse 

kan fremstå noe skjemmende for naboeiendommer, spesielt med tanke på solforhold og den 

helhetlige landskapskarakter i området.  

Ved å bygge med høyere utnyttingsgrad ivaretar man samtidig bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplan om fortetting i sentrale strøk, samt Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. 

 

Det er viktig at de verdier som sikrer bokvalitet for eksisterende og nye innbyggere ivaretas 

videre i plan og at kvaliteten på nærområdets verdier ikke forringes i vesentlig grad.  

Det er blant annen viktig å sikre videreføring av friområdekorridoren nord for Krokenveien 

23. Dermed legges plangrensa med samme avgrensing mot nord som i gjeldende 

reguleringsplan fra 1996. 

 

Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres.  

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det videre i planprosessen og prosjektering skal 

planlegges for opparbeidelse av gode uteoppholdsarealer i forbindelse med bebyggelsen. 

Disse skal ha en optimal funksjon og være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og 

vindforhold, plass til praktiske gjøremål, materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og 

annet.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg  

1. Forslag til plankart, datert 08.02.2019 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 08.02.2019 

3. Planbeskrivelse, datert 08.02.2019 

4. Oppsummering og vurdering av uttalelser til oppstart 

5. Høringsuttalelse fra Arne Kristoffersen, datert 06.12.2017 
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6. Høringsuttalelse fra Brakar AS, datert 13.12.2017 

7. Høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune datert 11.12.2017 

8. Høringsuttalelse fra NVE, datert 11.12.2017 

9. Høringsuttalelse fra Pål Frodahl, datert 02.12.2017 

10. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, datert 07.12.2017 

11. Høringsuttalelse fra Ringerike kommune v/ byggesak, datert 15.11.2017 

12. Høringsuttalelse fra Ringerike kommune v/ Ullerål barnehage, datert 22.12.2017 

13.  ROS analyse, 29.08.2018 

14.  Illustrasjoner, 16.11.2018 

15.  Temarapport trafikk, 08.11.2018 

16.  Temarapport støy, 22.08.2018 

17. Geoteknisk vurdering 20.03.2017 og 25.04.2018 

18. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet  

19. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende Rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
Nr. 4 30 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a

Utarbeidet av COWI AS 08 . 02 .201 9
Sist revidert RK 2 0 .02. 20 19

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealfor valtning dd.mm.åååå, sak nn/2018
1 . gangsbehandling i forma nnskapet dd.mm.åååå, sak nn/2018
Høring og offentlig ettersyn dd.mm.åååå - dd.mm.åååå.
2.gangs behandling i hov edutvalget for miljø - og arealforvaltning dd.mm.åååå, sak nn/201 9
2. gangsbehandling i forma nnskapet dd.mm.åååå, sak nn/2019
Vedtak i kommunestyret dd.mm.åååå, sak nn/201 9

Reguleringsplanen er en detalj regulering ett er plan - og bygningsloven § 12 - 3 . Planen skal tilrettelegge
for boligbebyggelse . Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 08.02.2019.

AREALFORMÅL
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan - og bygningslovens § 12 - 5:

BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 1) Feltnavn
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112 )
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (1113 )
Lekeplass (1610)

B KS
B BB
f_BLK

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)
Kjøreveg, offentlig (2011)
Kjøreveg, felles (2011)
Fortau, offentlig (2012)
Gangveg, offentlig (2016 )
Annen veggrunn – grøntareal, offentlig (2019)

o_SKV
f_SKV
o_SF
o_SGG
o_SVG

GRØNNSTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr.3)
Friområde, offentlig (304 0) o_ G F
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Følgende reguleringsbestemmelser er vedtatt med hjemmel i PBL §12 - 7:

1 AREALFORMÅL ( PBL § 12 - 5)
1.2 FELLESBESTEMMELSER
1.2.1 UNIVERSELL UTFORMING ( PBL §§ 12 - 7 ledd nr.4 og 29 - 3)

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og tilgjengelighets love n),
teknisk forskrift og gjeldende veiledere. (Se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming).

1.2.2 KULTURMINNER ( PBL § 12 - 7 ledd nr.6)
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, j f.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

1.2.3 OVERVANNSHÅNDTERING ( PBL § 12 - 7 ledd nr.4)
Overvann som genereres innenfor planområdet skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen
og unngå overbela stning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nære kilden som mulig, slik at vannets
naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

1.2. 4 GEOTEKNISKE VURDERINGER (PBL § 12 - 7 ledd nr.12)
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det følge en geoteknisk vurdering.

1.2.5 STØY OG ANNEN FORURENSNING (PBL § 12 - 7 ledd nr. 3)
Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstille kravene som
er gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.

1.2.6 RENOVASJON (PBL § 12 - 7 ledd nr. 4)
Nedgravde renovasjonsløsninger skal plasseres i felt BBB1 og BBB2, og skal ha enkel tilgang
fra kjøreveg.

1.2.7 A N LEGGS FASE (PBL § 12 - 7 ledd nr. 12 )
Ved anleggsarbeid i områdene BBB1 og BBB2 må det sørges for åpen og trygg adkomst til
naboeiendommer og adkomst til skolevei. Det skal sikres varsling i god tid dersom
anleggsarbeid medfører omlegging eller stenging av vei.

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG ( PBL § 12 - 5, LEDD NR.1)
2.1 FELLESBESTEMMELSER
2.1.1 Dokumentasjonskrav ( PBL § 12 - 7, ledd 1)

Sammen med søknaden om tillatelse til tiltak , jf. plan - og bygningslovens § 20 - 1 skal det
sendes inn situasjonsplan /utomhusplan , snitt og annen nødvendig dokumentasjon som viser:

Bebyggelsens plassering , volum, høyde og utforming .
Estetiske forhold; fjernvirkning/nærvirkning, materialbruk og farger.
Forhold til omkringliggende bebyggelse.
Gjesteparkering inkludert manøvreringsareal.
Sykkelparkering .
Plassering av nedgravd renovasjonsanlegg .
Eksisterende og nytt terreng (s kjæringer, fyllinger og murer).
Ut earealer inkludert lekeplass med angivelse av plasse ring av lekeutstyr, møblering .
Universell utforming
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2.2 BOLIGBEBYGGELSE – KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE
2.2.1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1)

Felt BK S 1 og BKS2 omfatter areal regulert til konsentrert småhusbebyggelse.

2.2. 2 Utnyttelse (PBL § 12 - 7, ledd 5)
Prosent bebygd areal (% BYA) = 30 % BYA.
Maks BRA m² for garasje/uthus = 60m².

2.2. 3 Høyder, ( PBL § 12 - 7, ledd 1)
Tillatt mønehøyde for bygninger er maksimum 9 m over ferdig planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen .
Tillatt gesimshøyde for bygninger er maksimum 7 m over ferdig planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen .
Garasje/uthus skal ha maks høyde = 7m over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen .

2.2. 4 Estetiske forhold ( PBL § 12 - 7, ledd 1)
Bygninger skal tilpasses terreng og eksisterende bebyggelse.

2.2. 5 Parkering ( PBL § 12 - 7, ledd 7)
Det avsettes maks 2 biloppstillingsplasser pr boenhet.

2. 3 BOLIGBEBYGGELSE – BLOKKBEBYGGELSE
2.3 .1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1)

Felt B BB1 og BBB2 omfatter areal regulert til blokk bebyggelse.

2.3.2 Utnyttelse (PBL § 12 - 7, ledd 1 og 5)
Bruksareal (BRA m² ) for felt BBB1 = 3 880 m² fordelt på 5 etasjer og kjelleretasje.
Bruksareal (BRA m² ) for felt BBB2 = 5 760 m² fordelt på 4 etasjer og kjelleretasje.
Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrense so m angitt i plankart.

2.3.3 Krav til uteoppholdsareal (PBL § 12 - 7, ledd 1 og 4)
For hver boenhet skal det avsettes 25 m² uteoppholdsareal.
Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.
Inntil 80 % av uteoppholdsarealet kan godkjennes som terrasse/balkong. Dersom
terrasse/balkong skal medregnes som uteoppholdsareal skal den være mi nst 10 m² og ha
minimum 2,5 m dybde.

I felt BBB1 skal det etableres et felles uteareal på minst 380 m² på andre etasje nivå, med
beliggenhet mellom bygget og friområde felt o_GF1. Innenfor felles uteareal skal det etableres
en lekeplass som skal være møblert med utstyr som inviterer til lek og opphold.
I felt BBB1 skal det etableres et felles uteareal på minst 60 m² mellom bygget og Krokenveien.

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm Krav til lekeplasser.

2.3. 4 Høyder, (PBL § 12 - 7, ledd 1)
Maks høyde ( gesimshøyde ) for bygg i felt BBB1 = 11 6,0 moh.
Maks høyde ( gesimshøyde ) for bygg i felt BBB2 = 10 8,0 moh.
Takoppbygg for tekniske installasjoner og heistårn kan tillates inntil 2,5 m over til latt
maksimal gesimshøyde . Takoppbygg kan maksimalt dekke 10 % av byggets totale takflate.
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2.3. 5 Parkering (PBL § 12 - 7, ledd 7)
Det skal etableres garasjeanlegg i underetasje under bygg i feltene BBB1 og BBB2.
Under felt BBB1 skal det etableres 20 parkeringsplasser .
Under felt BBB2 skal det etableres 35 parkeringsplasser .
For begge felt skal det avsettes maks 1 biloppstillingsplass pr. boenhet med bruksareal over
BRA m² = 60 m² .

Det skal i tillegg etableres minst 2 plasser tilrettelagt for bevegelseshemmede for hvert av de to
feltene BBB1 og BBB2. Disse plassene skal ligge i tilknytning til inngangspartier og/eller
inngang til heis .

Det skal tilrettelegges for lading av EL - biler og EL - sykler i garasje anleggene.

Det skal etableres sykkelparkering og fasili teter for vedlikehold av sykler i garasjeanleggene
eller i annet fellesareal under tak .

Det avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med bruksareal under BRA m² = 60
m², og minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med bruksareal over BRA m² = 60 m² .

2. 3 . 6 Fjernvarme (PBL § 12 - 7, ledd 1 og 8).
Det skal tilrettelegges for at bebyggelsen i felt BBB1 og BBB2 kan kobles til fjernvarmenettet.
Tilknytting skal skje via jordkabel, og i henhold til teknisk plan som godkjennes av
fjernvarmeleverandør .

2. 4 LEKEPLASS
2. 4 .1 Formål (PBL § 12 - 7, ledd 1)

Felt f_BLK1 omfatter areal regulert til felles lekeplass for boligene i felt BBB2.
Lekeplassen skal være møblert med utstyr som inviterer til lek og opphold.
Innenfor feltet skal det etableres et regnbed /infiltrasjonssone for fordrøyning av overvann.

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm Krav til lekeplasser.

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 offentlig samferdselsan legg og teknisk

infrastruktur. Offentlige s amferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på
teknisk plan.

3.1.2 Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige
tilknytninger til og omlegginge r av eksisterende nett.

3. 2 KJØREVEG
3.2 .1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1 og 14)

Felt o_SKV 1 (Sagaveien) og o_SKV2 (Krokenveien) skal være offentlig kjøreveg .
Felt f_SKV1 er felles adkomstveg for felt BKS1 og felt BBB2 .

3. 3 FORTAU
3.3 .1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1 og 14)

Felt o_SF 1 skal være offentlig fortau.
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3. 4 GANGVEG
3.4 .1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1 og 14)

Felt o_SG G 1 ska l være offentlig gang veg.

3. 5 ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL
3.5 .1 Formål (PBL § 12 - 7, ledd 1 og 14)

Felt o_SVG1 skal være offentlig og benyttes til sideareal langs fortau .

4 GRØNNSTRUKTUR ( PBL § 12 - 5, LEDD NR. 3)
4.1 FRIOMRÅDE
4.1.1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1 og 14 )

Felt o_G F 1 skal være offentlig frio mråde. Det tillates ikke tiltak som medfører at forbindelsen
til Krokenveien kan oppfattes som privat.

5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12 - 7, LEDD NR .10)
5 .1 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2 , skal det

forel igge godkjent teknisk plan for veg, vann - og avløpsnett , samt godkjent helhetlig plan for
overvann.

5 .2 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2 , skal det
foreligge godkjent teknisk plan for tilknytning til fjernvarmene ttet.

5 . 3 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2, skal det
foreligge godkjent si tuasjonsplan/ utomhusplan som viser ut earealer inkludert lekeplass for
angjeldende felt . (Se 2.1.1 Dokumentasjonskrav) .

5 . 4 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 skal det foreligge
dokumentasjon på at prosjektering av fundamentering er utført av foretak med nødvendig
geoteknisk kompetanse.

5 . 5 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt BBB 1 og BBB2 , skal veg, vann – og
avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og angjeldende bygg være
koblet til nettet.

5 . 6 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt BBB1 og BBB2 , skal fjernvarmeledning og
nødvendige tekniske installasjoner for tilknytning til fjernvarmenettet være etablert i henhold
til godkjente tekniske planer .

5 . 7 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt BBB1 og BBB2 , skal utearealer og lekeplass
for angjeldende felt være opparbe idet i henhold til godkjent utomhusplan/ situasjonsplan.
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1 Innledning

Krokenveien 23 AS eier eneboligtomtene Krokenveien 23 ( gnr.87/bnr.65, 303, 411 ) og
Krokenveien 40 a og b ( gnr.87/bnr.2 , 486 , 487 ) . Tomtene ligger like ved skole, barnehage, kirke,
og offentlige bo - og servicetilbud, i kort avstand fra sentrumsområdet i Øvre Hønengata. En
ønsker å oppføre leilighetsbygg med flere enheter på tomtene.

COWI AS er engasjert av Krokenveien 23 AS f or å bistå i prosessen, og til å utarbeide
p lanforslag. Prosjektleder hos COWI A S er Heidi Bergom. Saksbehandler og kontaktperson i
Ringerike k omm une er Mari Solheim Sandsun d.

Hensikten med planarbeidet :
Tilrettelegge for fortett ing i eksisterende sentrumsnært boligområde.
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2 Prosess og medvirkning

Planprosess

Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning (HMA) i
Ringerike kommune har behandlet sak vedrørende
planarbeidet, og anbefalt oppstart av detaljregulering for
Krokenveien 23 og 40 a . (Sak 74 /17, 06.11 .201).

Planen faller ikke inn under KU - forskriften. Den skal
tilrettelegge for boligformål i område avsatt til bolig i
kommuneplan og gjeldende regulering. Avvik fra
gjeldende reguleringsstatus består i hovedsak av økt
utnyttingsgrad og økt bygningshøyde .

Oppst art av planarbeid ble varslet 18 . 11 .2017 , med frist
for innsending av merknader 06 . 12 .2017 . En har m ottatt
til sammen 7 merknader per brev og e - post. Sammendrag
av, og kommentarer til merknadene følger i eget vedlegg.

Diagrammet til høyre viser normal planprosess i henhold
til plan - og bygningsloven.

Medvirkning

Lovverket gir klare føringer for medvirkning i
planprosesser. Naboer, offentlige myndigheter og andre
sentrale parter informeres gjennom brev. I tillegg
annonseres det om planarbeidet i lokal presse, slik at også
øvrige har mulighet til å følge med og komme med
innspill.

En standard plan prosess for reguleringsplaner har flere
runder hvor man ber om innspill. I første omgang varsles
oppstart av planarbeid, slik at en kan innhente merknader
før en går i gang med å utarbeide planforslaget. Når
forslaget er klart legges det ut til offentlig e ttersyn slik at
offentlige myndigheter og berørte parter får anledning til å
komme med merknader .

Underveis i prosessen er det avholdt møter med Ringerike kommune. 05.07.2018 ble det avholdt et
åpent møte i Krokenveien 40 a hvor naboer var invitert til å se på utbyggingsforslag, og diskutere
prosjektet med utbygger. Som følge av innspill fra berørte naboer ble planområdet utvidet for å
inkludere tre tomter som ligger på nordsiden av Sagaveien. Hensikten med utvidelsen er å rydde
opp i arealformålene på d e tre tomtene slik at det ikke blir liggende rester av veg formål fra gammel
plan i området nord for arealet som nå foreslås regulert og opparbeidet til fortau. Berørte parter og
offentlige instanser ble varselet om utvidelsen pr. brev og e - post datert 13.0 7.2018.

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 Beskrivel se av dagen s situasjon

3. 1 Beliggenhet og adkomst

Krokenveien 23 og 40a og b ligger ca. 1.5 km i luftlinje for Hønefoss sentrum , og ca. 0.5 km fra
dagligvareforretninger og en rekke servicetilbud i Hønengata. De tre eiendommene ligger helt
inntil Krokenveien. Enkleste tilgang til hovedvegnettet i og rundt Hønefoss er via Hønen gata.

Planområde s beliggenhet, markert med sort linje .
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3. 2 Beskrivelse av nær området

Krokenveien ligger ved Haldenjordet i Hønefoss nord, og strekker seg fra Stor jordet til
Hønengata. Det ligger kirke, barneskole, ungdomsskole og to barnehager i nærområdet. Det er
kort avstand til aktivitets - og fritidstilbud, både i tilknytning til skoleområdene og i tilknytning til
Ri ngerikshallen som ligger inntil Hovsmarka. Her er det turstier med forbindelse til
turstinettverket i og rundt Hønefoss by.

Ortofoto over området. Plangrense markert med blå linje.

Bebyggelsen i området består av en blanding av eneboliger på romslige tomter, rekkehus på
mindre tomter, og blokker oppført på 60 - og 70 - tallet."Trygdeblokka" fra 70 - tallet ligger rett
sør for Krokenveien 23 . Her ligger det også ett mindre bygg med tre leiligheter for
funksjonshemmede.
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Videre mot sør, og vis a vis Krokenveien nr. 40 a og b er det også omsorgsboliger i et større
bygg bestående av to blokkvolumer med 6 etasjer.

"Trygdeblokka". Kilde: GoogleMap. Omsorgsboliger. Kilde: GoogleMap.

Krokenveien 23. Kilde: GoogleMap. Krokenveien 40 a . Kilde: GoogleMap.

Vis a vis Krokenveien 23 ligger en boligblokk med 30 boenheter . Dette er en av flere
borettslagsblokker oppført på vestsiden av Krokenveien på slutten av 60 - tallet. Videre innover på
Haldenjordet er det flere teglsteinsblokker , i opptil 5 etasjer. Det ligger også mu rblokker og
platekledde blokker i tre til fire etasjer i nærområdet.

Krokenveien 44 og 46 . Kilde: GoogleMap. Blokker i mur, Fossekallveien 14 - 18. Kilde: GoogleMap.
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3. 2. 1 Landskap
Boligbebyggelsen på Haldenjordet ligger
på et forholdsvis flatt område i et stort
landskapsrom omkranset av høydedrag
som er dannet av løsmasserygger.

Bebyggelsen på Rabba ligger oppå og i
skråningen på den vestre
løsmasseryggen. Lageshallen danner den
søndre veggen i landskapsrommet.
B ebyggelsen på Rundtom ligger på
høyden i nord. I nordøst og øst ligger
høydedragene dannet av Hovsmarka og
Færdenhagen.

Planområdet ligger inntil den østre
veggen i landskapsrommet. Store deler
av denne skråningen er avsatt til
friområde, og er dekket av skog. Her er
åsprofilen derfor intakt, og danner en
visuell barriere mellom bebyggelsen på
og rundt Haldenjorde t og bebyggelsen
langs Hovsmark veien.

Terreng relieff.

Skråfoto , retning øst . Kilde: GuleSider.
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3.2.2 Hjemmelshavere

Foruten Krokenveien 23 og 40a og b som eies av Krokenveien 23 AS, omfatter planområdet
deler av hovedbølet til Hov g ård, gnr.87/bnr.1 ( Offentlig vei og del av et friområde).
Ri ngerike kommune eier disse arealene.

Kommunale eiendommer. Uttrekksdato 19.06.17.

B oligtomtene som ligger mellom Sagaveien, Krokenveien og grensa til plan nr. 415 –
Sagaveien 56 , tas også med i planområdet for å få en helhetlig plan.

Gnr/Bnr Hjemmelshaver
87/486 Krokenveien 23 AS
87/457, 87/65 André og Elin S. Kristiansen
87/528 Kjetil Huseth og Christel Helene Andres
87/524 Espen Grøtnes og Anne May Danielsen
87/527 Ako Karem Wahed

23

40a
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4 Pl an status

4. 1 R eguleringsplaner

Krokenveien 23 ligger innenfor areal regulert til boliger i endret del av
reguleringsplan nr.65 - 06 Haldenjordet, Trygdeblokka m.m. vedtatt
25.04.1996.

Gjeldene reguleringsplan nr. 65 - 06 Haldenjordet, Trygdeblokka m.m.

Rett sør for boligen ligger areal avsatt til offentlige bygninger.
( Trygdeblokka m/omsorgsboliger).

Mot øst ligger areal regulert til friområde. F riområdet kobles til Krokenveien
i en smal korridor rett nord for nr. 23.
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Krokenveien 40a ligger innenfor areal
regulert til eneboligbebyggelse i
reguleringsplan nr.198 Kroken –
Busterud, vedtatt 22.02.1990.

Nord for nr. 40a , på areal regulert til
offentlige bygninger, ligger Ullerål
barnehage og Ullerål kirke. Videre mot
nord ligger det 3 etasjer s
borettslagsblokker på areal regulert til
de nne typen bebyggelse .

I krysset mellom Fossekallveien og
Sagaveien, ligger et areal som er
regulert til forre tning/kontor.
(Sagaveien 56). Her lå tidligere
Ringerike dyreklinikk. Det er nylig
vedtatt reguleringsplan for dette
arealet, og for areal som er regulert til
veg, men som ikke er opparbeidet til
veg.

Gjeldene reguleringsplan nr.198 Kroken – Busterud.

Plan nr. 415 – Sagaveien 56 blir liggende inntil plan nr. 430 – Krokenveien 23 og 40a.

P lan 415 – Sagaveien 56, vedtatt 05.12.2017, KS sak. 137/17.

Øst for nr. 40 a ligger en seks etasjers blokk med omsorgsboliger , (Krokenveien 17) . Bygget
ligger innenfo r den gamle reguleringsplanen for Haldenjordet fra 1958, (plan nr. 65).
Arealbruken er ikke hjemlet i reguleringsplanen, men eiendommen er avsatt til offentlig
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel.
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4. 2 Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument, og tar stilling til langsiktige
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som
organisasjon. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for
perioden 2015 - 2030 er atRingerike skal være det mest spenn ende vekstområdet på
Østlandet. Det tas høyde for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil
si ca. 10 000 flere enn i dag.

Kommunen har identifisert en rekke delmål og ti lta k som skal bidra til at den overordnede
visjonen realiseres innen 2030. Følgende er særlig relevante for dette planarbeidet:

Dette gjennomføres blant anne t ved å planlegge slik at
70 % av befolkningsveksten skjer i Hønefoss - området.
Dette betyr at det må bygges mange nye boliger i
Hønefoss by.

Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at
en kan redusere transportbehovet. Tilrettelegging for
fortetting i Hønefoss by er da et riktig og viktig
plangrep. Nærhet til kollektivtilbud,
dagligvareforretninger og servicetilbud, skole,
barnehage, fritids - og aktivitetstilbud mv. gjør at
transport til og fra bosted kan skje til fots, på sykkel og
med buss.

Dette gjennomføres blant annet ved å utvikle Hønefoss
med flere lokalsentre. Hønefoss sentrum er midtpunkt
med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør (Eikli) og
vest (Meieriet). Boligutbygging rundt lokalsentrene
tilføre r større bruker - og kundebase til eksisterende og
fremtidige sentrums - og serv icetilbud. Flere brukere
betyr mer aktivitet og liv, og større sannsynlighet for at
torg, parker, lekeplasser, kafeer mv. tas i bruk og
fungerer som attraktive møteplasser , både for de som
besøker og de som bor i byen.

Mål: Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn.

Mål: Ringerike skal være
et forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp.

Mål: Hønefoss skal være
attraktiv som bosted,
handelsby og
regionhovedstad.
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Kommuneplanens arealdel – gjeldende plan

Arealdelen viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk , og er et sentralt virkemiddel
for iverksetting av de overordna
målsettingene i samfunnsdelen.
Gjeldende arealdel ble vedtatt 31.01.19.

Krokenveien 23 og 40a ligger innenfor
areal avsatt til boligområde. Krokenveien
17 og 19 ligger innenfor areal avsatt til
offentlig bygning. Arealene ved krysset
Krokenveien x Høne ngata er avsatt til
sentrumsformål .

Utsnitt av kommuneplanens arealdel.

4. 3 Kommunedelplaner og andre lokale styringsverktøy

Kommunedelplan for gående og syklende

Målsettingen med denne planen er å
bygge ut et sammenhengende
transportnett for både gående og
syklende i Hønefossområdet. Den
skal sikre at tiltak for gående og
syklend e inngår i en planlagt helhet.

Økt bevissthet om de negative sidene
ved økende personbiltrafikk er
bakgrunnen for at planen ble
utarbeidet. Den ble vedtatt av
kommunestyret 29.06.95 i sak
0063/95.

Ved å satse på godt kollektivtilbud
og tilrettelegging fo r gående og
syklende vil en redusere behovet for
utbygging av bilveier. Utsnitt av kommune delplan for gående og syklende.

Energi - og klimaplan

Gjeldende energi - og klimaplan ble vedtatt 02.12.2010. Ringerike kommunes visjon iht. planen er:
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Planen list er opp en rekke utfordringer og mål , og angir tiltak som skal bidra til at målene nås.
Særlig relevant for planarbei det i Krokenveien er at det skal tas klimahensyn ved arealplanlegging
for å minimere transportbehov og legge til rette for fornybar energiforsyning .

Folkehelsemeldingen 201 2 - 2030 – Helse i alt vi gjør

Folkehelsemeldingen ble vedtatt 21.02.2013 og er et strategisk dokument som angir veivalg og
virkemidler for å bedre folkehelsen. Ringerike kommune har gjennom folkehelsemeldingen pekt
ut tre visjoner for prioriterte satsingsområder:

Tiltakene som beskrives i dokumentet er i stor grad rettet mot arbeid hvor kommunen selv tar
regien. Det gjelder for eksempel tilrettelegging fo r gode skoler - og barnehager , og
folkehelsearbeid i samspi ll med idrettslag og foreninger . Men folkehelsemeldingen beskriver også
tiltak som private initiativtakere kan bidra til å bygge oppunder gjennom sine reguleringsplaner.
For eksempel bør en gjennom private planer være med å ivareta bynære friluftsområder, turveier,
og gang - og sykkelveier slik at det blir enkelt for befolkningen å være fysisk aktiv e i hverdagen.
Utviklingen av Hønefoss som sykkelby skal ifølge folkehelsemeldingen prioriteres.

4. 4 Regionale og nasjonale planer, lover og føringer

› Regional planstrategi for Buskerud 201 7 – 20 20 , Buskerud Fylkeskommune
Dette er en strategisk plan som skal fremme helhetlig regional utvikling og gjøre regional
planlegging forpliktende og målrettet. Planen angir et sett med sentrale utfordringer som
Buskerudsamfu nnet står overfor. Det er fokusert på 3 hovedtemaer med underliggende
utfordringer :

Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av
fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.

1. Ringerike – Best for barn
2. Ringerike – Aktiviteter for alle
3. Ringerike – Folkehelsekommunen
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Ringerike kommune er en av de sju største kommunene i Buskerud som til sammen utgjør 77
% av innbyggerne i fylket og som de siste 10 årene har stått for 86 % av befolknin gsveksten.
Denne trenden forventes å fortsette fremover.

Den forventede eldrebølgen vil berøre hele fylket , men andelen eldre (76 - 85) i forhold til
andelen voksne i arbeidsfør alder forventes ikke å bli så st or i Ringerike at det vil medføre
særlige utford ringer.

Det avdekkede avviket mellom boligstruktur og husholdningsstruktur består i hovedsak av
underskudd på boliger for små husholdninger (1 - 2 personer).

I likhet med Drammensregionen har Ringerike en lavere andel sysselsatte i bygg, anlegg og
industri enn gjennomsnittet for fylket. Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning er også noe
høyere enn gjennomsnittet. Jevnt over er det variasjon i næringslivet i Ringerike.

Utdanningsnivå er i dag regnet som den faktoren som best forklarer sosiale forskjell er i helse.
Andel av Norges befolkning over 16 år med universitet - eller høgskoleutdanning er 32 %. I
Ringerike er andelen 25 %.

Buskerud er et av fylkene med mest bruk av personbil (kjøretøykilometer per innbygger).
Gjennomsnittet for Buskerud er 7 700 km pr/år , (2005 - 2015). Personbilbruken i Ringerike
ligger noe høyere enn dette, og vokste med ca. 1 % i perioden 2005 - 2015.
Reisevaneundersøkelse for 2013/2014 viser at andelen som benytter bil som transportmiddel
til daglige reiser i Buskerud er på hele 7 1 %. Ringeriksregionen ligger på over 75 %, og
Hønefossområdet skiller seg marginalt fra resten av Ringerike. Dette viser at Hønefoss i høy
grad er en bilbasert by.

Til tross for at det i lang tid har pågått en sterk sentralisering med sentrumsutvikling og
befolkningsvekst i byer og tettsteder, har boligbyggingen i boligfelt utenfor byene fortsatt.
Mellom 2006 og 2015 besto godt over halvparten av boligbyingen i Ringerike av eneboliger,
tomannsboliger, rekkehus, kjedehus og andre småhus. Med andre ord typis ke bygningstyper i
boligfelt som ikke forutsetter høy arealtetthet .
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Jordbruksarealer utgjør kun 4 % av det samlede arealet i Buskerud fylke. Den arealmessig
største jordbrukskommunen er Ringerike med 73 492 daa jordbruksareal. I Buskerud er
omdisponering a v dyrka mark halvert i perioden 2004 - 2014, sammenlignet med perioden
1993 - 2003. Fortsatt fokus på redusert omdisp onering av dyrka mark er viktig.

› Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige,
kompakte byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme
helse, miljø og livskvalit et .

› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser.

› Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på g runn
av nedsatt funksjonsevne.

› Lov om folkehelsearbeid og forsk rift om miljørettet helsevern
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Forskrift om
miljørettet helsevern har som formål å fr emme folkehelse og bidra til gode miljømessige
forhold, og å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske,
fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.

› RPR for å styrke barn og unges interesser i planlegginge n
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter
plan - og bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan - og
byggesaksbehandling etter plan - og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk
utforming slik at barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen
helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i bruk til/eller er egnet for lek, skal det
skaffes fullverdig erstatning.
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5 B eskrivel se av pl an forsl aget

Mål for plan arbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i eksisterende sentrumsnært
boligområde. Det planlegges oppført to leilighetsbygg /blokker med flere enheter på gnr.87/bnr.65,
3 03, 411. (Krokenveien 23), og gnr.87/bnr.2. (Krokenveien 40 a). Figuren under vis er et utsnitt av
planforslaget. Areal innenfor foreslått plangrense er på ca. 1 4 daa.

Utsnitt av detaljplankart datert 08.02.19 .
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Utover de to fortettingstomtene inkluderes o mkringliggende vegareal i planområdet . Ved
barnehagen og kirka tar planen med seg tidligere regulert fortau langs Sagaveien og Krokenveien.
Arealene er ikke opparbeidet iht. gjeldende reguleringsstatus. I planforslaget reguleres fortauet på
nytt, i tillegg til at d et foreslås videreført mot nord, frem til Konval lveien. For å sikre videreføring
av friområdekorridoren nord for nr.23 legges plangrensa med samme avgrensing mot nord som i
gjeldende reguleringsplan fra 1996. Plangrensa legges inntil plan nr. 415 Sagaveien 56 i sørøst, og
følger grensa til gjeldene reguleringsplan fra 1990 ved omsorgsboligene i Krokenveien 17. Her
videreføres gjeldende arealbruk . (Vegareal) . Både bommen og gangvegdelen av Sagaveien sikres
i planforslaget.

Det tre tomtene som ble tatt med s om følge av innspill i åpent møte i juli reguleres til
boligbebyggelse. Kommunal veggrunn som i dag er sideareal langs veg endrer status fra vegareal
og gangveg til annen veggrunn - grøntareal.

Fortettingsprosjektet i Krokenveien ligger i kort avstand fra o mrådet som er definert som sentrum
i Hønefoss nord. Derfor er det tatt utgangspunkt i utearealkrav for bybebyggelse. Flere norske
bykommuner har utarbeidet utearealnormer som setter ulike krav til utbyggingsprosjekter utenfor
og innenfor byen. Oftest skill er også disse normene mellom indre og ytre by. Utearealkravene
som er angitt i planforslaget er utarbeidet med grunnlag i tilsvarende bestemmelser som er
benyttet i utbyggingsprosjekter i Kristiansand kommune. Det skal sikres at hver boenhet har minst
25 m ² uteoppholdsareal. Dette arealet vil være en kombinasjon av privat terrasse/balkong og en
andel av felles uteareal. Det er satt krav til at terrasse/balkong skal være minst 10 m² stor og ha
minimum dybde på 2,5 m for å kunne medregnes som uteoppholdsareal . Dersom dette
kvalitetskravet er oppfylt tillates det at terrasse/balkong utgjør 80 % av uteoppholdsarealet .

Krokenveien 23

Her ønsker Krokenveien 23 AS å oppføre et 5 etasjes leilighetsbygg med parkering i k jeller. Det
tas høyde for at det kan etableres opp til 25 leiligheter med varierende størrelser i bygget. Maks
BRA m² er satt til 3880 m². Maks gesimshøyde er satt til 11 6,0 moh.

Det skal etableres et felles uteareal på minst 60 m² mellom bygget og Krokenveien. Det skal også
etableres et felles uteareal mellom bygget og kommunens friområde. Dette utearealet skal være på
minst 380 m² og blir liggende på en stor terrasse på ni vå med andre etasje . Her skal det etableres
en lekeplass som skal være møblert med utstyr som inviterer til lek og opphold. Med enkle tiltak
kan det tilrettelegges for en akebakke i friområdet bak bygget . Dette avtales nærmere med
kommunen.

Fremfor å sette minimumskrav til parkering er det satt maksimumskrav. I parkeringsanlegget
under bygget skal det op parbeides maks 20 biloppstillingsplasser. For boenheter med bruksareal
over BRA m² = 60 m² er det avsatt maks én biloppstillingsplass. De resterende plassene fordeles
mellom gjesteparkeringsplasser og plasser til de mindre leilighetene. Det skal etableres minst 2
plasser tilrettelagt for bevegelseshemmede i tilknytning til inngangspartier og/eller ved inngang til
heis.

Det skal etableres sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler i garasjeanleggene , eller
i annet fellesarea l under tak . Det avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med
bruksareal under BRA m² = 60 m², og minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med
bruksareal over BRA m² = 60 m². Det skal tilrettelegges for miljøvennlig transport ved at det er
satt krav til ladeplasser for EL - biler og EL - sykler i garasje anleggene. Plan og snitt som viser
foreslått utbygging er vist på neste side.
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I llustrasjon av foreslått utbygging, Krokenveien 23 .
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Krokenveien 40a

Her ønsker Krokenveien 23 AS å oppføre et 4 etasjes leilighetsbygg med parkering i k jeller.
Bygget har i arbeidet med reguleringsplanforslaget blitt redusert med en etasje etter innspill fra
blant annet Ullerål barnehage.

Det tas høyde for at det kan etableres opp til 40 leilighe ter med varierende størrelser i bygget.
Maks BRA m² er satt til 5760 m². Maks gesimshøyde er satt til 10 8,0 moh.

Innkjøring til garasjeanlegget legges fra eksisterende felles adkomstveg på vestsiden av tomta , felt
f_SKV1 . Fra Krokenveien blir det kun gang adkomst.

Det skal etableres et felles uteareal med lekeplass i felt f_BLK1. Feltet er 547 m² stort og skal ha
utstyr som inviterer til lek og opphold . Her skal det også etableres et regnbed for fordrøyning av
overvann.

Også for nybygget i Krokenveien 40a settes det maksimumskrav til parkering . Her skal det
etableres maks 37 biloppstillingsplasser, og det sett es tilsvarende krav som i nr. 23 mht. antall
plasser fordelt på store og små enheter, samt gjesteparkeringsplasser. Dette garasjeanlegget skal
også ha sykkeloppstillingsplasser , f asiliteter for vedlikehold av sykler og ladeplasser for EL - biler
og EL - sykler .

Plan og snitt som viser foresl ått utbygging i Krokenveien 40 er vist på neste side.

Boligsammensetning

Innenfor rammene som er angitt i planforslaget er det mulig å etablere bo enheter med forskjellig
størrelse og utforming. I skisseprosjektet som har dannet grunnlag for planforslaget er små og
store leiligheter plassert inntil hverandre, med mulighet for sammenslåing.

Varia sjon i størrelse på leiligheter og fleksibilitet med hensyn til hvordan bygningsmassen
utnyttes kan bidra til å åpne muligheter som en ikke har tradisjon for å for binde med norske
byleiligheter . På lik linje med en tradisjonell enebolig med sekundær enhet kan e n leie ut en
hybel, eller slå sammen to leiligheter til generasjonsbolig.

Hel - eller delvis sammenslåing av to enheter kan også være aktuell for familier med spesielle
behov. For eksempel kan barn med funksjonshemming ha mulighet til å bo i egen leilighet ved
siden av foreldrene når de har blitt voksne. Videre kan leiligheter med en tilknyttet mindre enhet
også fungere som et godt botilbud for utviklingshemmed e som kan bo i egen bolig, men som har
behov for noe tilsyn. De personlige assistentene kan benytte den tilknyttede enheten og være
tilgjengelig uten å bo på skift i hovedleiligheten.

Med den ønskede veksten i Ringerike kommune, og den økte bolig tetthet s om veksten vil føre
med seg, vil det trolig også bli etterspørsel etter mer variasjon i boløsninger i Hønefoss by.
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Illustrasjon av foreslått utbygging, Krokenve ien 40a.
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6 Virkninger av planforslaget

I det følende redegjøres det for vurderingene som er gjort i planprosessen, og de forventede
virkingene av planforslaget. Det redegjøres også for tiltak som skal iverksettes for å sikre at
utbyggingen gjøres innenfor rammer som ivaretar miljø - og samfunnsh ensyn.

6. 1 Overordnede planer

Kommuneplanen

Utbyggingsprosjektet i Krokenveien ligger innenfor areal avsatt til boligformål, 500 meter fra
lokalsenteret i nord, (Øvre Hønengata ). De nye beboerne vil utgjøre et tilskudd til bruker - og
kundebasen for eksisterende og fremtidige sentrums - og servicetilbud i Hønengata. Nærhet til
disse funksjonene, og nærhet til kollektivholdeplass, skole, barnehage, fritids - og aktivitetstilbud
mv. gjør at transport til og fra Krokenveien 23 og 40 kan skje til fots, på sykkel og med buss.
Planforslaget er i tråd med målsettingene og strategien e som er angitt i kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel.

Kommunedelplan for gående og syklende

Innenfor plan området reguleres det fortau langs Krokenveien og Sagaveien. Eksisterende gangveg
mellom Krokenveien 17 og 19 opprettholdes. De nye byggene planlegges oppført innenfor areal
som allerede er tatt i bruk til boligformål. Planforslaget tilrettelegger ikke for tiltak som gir
negativ virkning på transportnettet for gående og syklende.

Energi - og klimaplan

Hensynet til gående og syklende er ivaretatt i planforslaget, og fortetting i byen bidrar til å
redusere transportbehovet. Videre ligger planområdet innenfor k onsesjonsområde for fjernvarme
og en har følgelig tilknytningsplikt ved oppføring av bebyggelse med bruksareal over 1000 m² (jf.
Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss). Planforslaget er i tråd
med energi - og klimaplanen.

Folkehelsemeldingen

Eksisterende kobling mellom friområdet og Krokenveien videreføres. Fra friområdet og fra
gangveg og gang - og sykkelvegnettet i området er det tilgang til friluftsområder og utmark. I
planforslaget legges det vekt på tilrettelegging for bruk av sykkel til persontransport fremfor
bilbruk, blant annet ved at antall oppstillingsplasser til bil begrenses, og at det settes krav til at
boligbyggene skal ha fasiliteter for vedlikehold av sykler. Planforslaget er i tråd med
Folkehelsemeldingen.

Regionale og nasjonale planer

Regional planstrategi for Buskerud 2017 – 2020, Buskerud Fylkeskommune
Forventet befolkningsvekst tilsier at må bygges mange boliger i Ringerike og Hønefoss. Utbygger
ønsker å oppføre to leilighetsbygg med variasjon i utformin g og størrelse på boenhetene, slik at de
vil være egnet for ulike grupper fra småbarnsfamilier med behov for stor plass, til for eksempel
studenter med behov for mindre plass. En ønsker blant annet å tilrettelegge for at noen av
leilighetene kan slås delvi s sammen slik at de kan benyttes til for eksempel generasjonsboliger.
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Den mest praktiske og dermed foretrukne transportformen for beboere i boligområder rundt byer
og tettsteder er personbil. Dersom trenden med utbygging av usentrale boligområder skal snu s må
det bygges attraktive alternativ i byen for de som i dag velger å bosette seg i områder med
småhusbebyggelse. Vi ser at boliger i byen er populære for unge nyetablerere uten barn og den
eldre delen av befolkningen. Det må gjøres tiltak for å gjøre bye n attraktiv som bosted for
barnefamilier.

Variasjon i størrelse på leiligheter, og fleksibilitet i bruken av bygningsmassen kan bidra til å
utvide boligmarkedet med løsninger som en ikke har tradisjon for å forbinde med leiligheter i
norske byer. Som nevn t kan en for eksempel slå sammen to leiligheter til generasjonsbolig, eller
en kan ha en mindre utleieenhet i tilknytning til leiligheten, etc.

Fortetting i byer og tettbebyggelse bidrar til at boligetterspørselen kan dekkes opp innenfor
allerede utbygde arealer. Dermed reduseres presset på omkringliggende områder, inkludert dyrka
mark og skog - og utmark med natur - og landskapsverdier.

Utbyggingsprosjektet i Krokenveien vil gi et tilskudd til bol igtilbudet i Hønefoss, og bidra til å
redusere bilbasert transport og utbyggingspress på områdene omkring byen.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Planforslaget tilrettelegger for fortetting i by og er følgelig i tråd med statlige planretn ingslinjer
for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
I planprosessen er dette i varetatt gjennom vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. (K apitel
6.5 ) .

Lov om forbud mot diskr iminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn i planarbeidet. Tilgjengelighet skal sikres for
alle, også for personer med nedsatt funksjonsevne.

Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helseve rn
Forholdet ivaretas i planarbeidet iht. lover og forskrifter som sikrer at utbyggingen ikke me dføre
fare for forurensning. D et etableres uteoppholdsarealer med god kvalitet, eksisterende friområde
videreføres, gang - og sykkelvegforbindelser opprettholdes og forbedres mv.

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Barn og unge ivaretas i planprosessen gjennom varslinger og offentlig ettersyn, samt i
planforslaget ved at det reguleres lekeplasser, friområde, gangveg og fortau. Barn og unges
oppvekstsvilkår er utredet som et eget tema i planbeskrivelsen. (Kapitel 6.8)
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6. 2 Landskapsbilde

Ringerike kommune utarbeidet Grønn Plakat i
2000. Planen inneholder blant annet føringer for
landskapsvurderinger. I temakart for landskap er
løsmasseskråningene rundt Haldenjordet angitt
som viktige silhuetter . F or å hindre forringelse av
landskapsverdiene må både landskaps formene og
vegetasjonen som vokser i skråningene bevares .

Skråningen bak omsorgsboligene i Krokenveien
er i Grønn Plakat trukket frem som eks empel på
åsrygger som er karakteristiske for Hønefoss, og
som bidrar til å avgrense byrommene.

Utsikt over Haldenjordet. Kilde: Grønn Plakat.

Utsnitt fra Grønn Plakat, Temakart Landskap. Vedtatt 30.11.2000.

Den skogkledte skråningen er avsatt til friområde i kommuneplanen, og regulert til samme formål
i gjeldene reguleringsplan. Dette videreføres i planforslaget for å sikre at landskapssilhuetten ikke
forringes. Den planlagte bebyggelsen i nr. 23 er ca. 25 me ter lavere enn tretoppene på åsen bak,
og vil føye seg inn i bebyggelsen på linja hvor de eksisterende blokk ene i nr. 17 og nr. 19 ligger.
Gesimsen på l eilighetsbygget i nr. 40a blir liggende 6 meter lav ere enn gesimsen på blokka i nr.
17, og vil følgelig heller ikke forstyrre landskapssilhuetten . Dette bygget var opprinnelig planlagt
med 5 etasjer, men er redusert til 4 etasjer for å ta hensyn til bebyggelsen som ligger noe lavere i
terrenget vest for tomta.
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S ol/skygge
Det nye leilighetsbygget i Kroke n veien 23 får gode solforhold med vestvendt fasade ut mot
Haldenjordet. Utearealene bak bygget får sol på morgningen og midt på dagen på sommeren. På
ettermiddagen vil bygget gi skygge på utearealet , og på kvelden er det uansett skygge her på
grunn av høyer e skogkledte terrengformer mot vest. Bygget påvirker solforholdene til nabo i nord
tidlig på dagen (nr. 25). Solforholdene til nabo i sør påvirkes i liten grad (nr.21). Det blir noe
mindre sol på nordre fasade og en liten del av utearealet på ettermiddagen .

Utsnitt fra soldiagram for Krokenveien 23, utarbeidet av SG Arkitekter.

Det nye leilighetsbygget i Kroke n veien 40a får gode solforhold med sør og vestvendte terrasser.
Utear ealet på vestsiden av bygget får også svært gode solforhold. Den nye bygget vil gi skygge på
deler av utearealene til barnehagen tidlig på dagen. Dette gir lite endring sammenlignet med
dagens situasjon hvor utearealene får skygge fra en høy og tett trerekke langs Sagaveien .

U tsnitt fra soldiagram for Krokenveien 40, utarbeidet av SG Arkitekter.
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6. 3 G rønnstruktur

Grønnstrukturen omfatter alle store og små naturpregede områder. M ye av det grønne i Hønefoss
by består av private hager i villabebyggelse. Dette er typisk for norske byer og tettsteder ettersom
vi ikke har hatt tradisjon for å bygge tett og høyt her i landet . Det er kun i de største byene våre at
vi finner store områder med bebyggelse på mer enn fire etasjer, men også i disse byene e r det kort
vei fra sentrum til eneboliger med romslige villahager. Dersom vi gjennom p lanlegging skal bidra
til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og tettsteder er dette en utbyggings tradisjon vi må
bevege oss vekk fra.

Effektiv arealutnyttelse er ikke ensbetydende med fravær av grønnstruktur. Med et bevist forhold
til de grønne arealenes funksjoner og kvaliteter kan vi langt på vei sikre at også de som bor i byen
har tilgang til og glede av grønnstruktur i og rundt tett bebyggelsen.

Grunnlaget for vurdering av grøntområdenes verdi er betydningen de har for rekreasjon
(f olkehelse og trivsel), landskap (det visuelle inntrykket av byen) og natur (biologisk mangfold).
Med dette som bakgrunn har Ringerike kommune gjennom Grønn Plakat satt føl g ende
overordnede målsetting for grøntplanleggingen i Hønefoss :

I Grønt plan for Hønefoss ligger f ortettings prosjektet i Krokenveien innenfor den definerte
tettstedsgrensa . I likhet med den øvrige bebyggelsen på Haldenjordet, ligger boligtomtene
innenfor areal som er angitt med skravur som markerer plantet/kultivert vegetasjon , (K).
Krokenveien 23 og 40a er angitt med kategori 3K: Halvåpen mark med spredte trær og busker.
Eksisterende blokker i området er angitt med kategori 4K: Åpne arealer uten trær eller busker
(plen).

Åsryggen øst for bebyggelsen er angitt med skravur som markerer naturpreget vegetasjon, (N).
Store deler av åsen er registrert med tredekning på over 40 %. Grøntområdet ligger nære
Hovsmarka, som er et av de viktigste friluftsområdene i Hønefoss. Her er de t også forbindelse
mot andre friluftsområder og store sammenhengende grøntområder videre mot nord, nordøst og
nordvest. (Se 6.3 Friluftsliv).

Hovedmål:
Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre
oppdeling og splittelse av områdene .

Delmål:
1. Bevare sammenhengende grønnstruktur som knytter Hønefoss til
større frilufts - og naturområder
2. Bevare og knytte sammen grønne korridorer som binder
grøntområdene og "bydelene" i Hønefoss sammen.
3. Sikre tilstrekkelig med gode grøntområder for den befolkningen
som bor i byen i dag, og for de nye innbyggerne som det er ønskelig
at bosetter seg i byen.
4. Reparere mangler og utvide strukturen.
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Utsnitt fra Grønn Plakat, Grøntplan Hønefoss. Vedtatt 30.11.2000.

Den grønne åsryggens sta tus som friområde be røres ikke av fortettingsprosjektene, og
planforslaget vil følelig ikke påvirke grøntområdets funksjon i den overordnede grønnstrukturen.

6. 4 Friluftsliv

Større sammenhengende natur - og kulturlandskapsområder har stor verdi for friluftsliv og
rekreasjon, og de t er viktig å sikre tilgang til marka fra byen og tettbebyggelsen rundt. Kommunen
som planmyndighet har ansvar for å tilrettelegge for frilu ftsliv gjennom arealforvaltningen . Det
pågår stadig planarbeid hvor det tas sikte på å endre arealbruken i områder s om benyttes til
friluftsliv. For å få en helhetlig oversikt og vurdering av friluftsområdene i o g rundt Hønefoss
foretok Ringerike kommune derfor en kartlegging i 2013.
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På grunnlag av kartleggingsarbeidet ble det i 2014 utarbeidet en rapport hvor eksister ende
områder ble klassifisert etter verdi som friluftsområde. Planområdet i Krokenveien ligger ca. 350
meter fra en av innfallspo rtene til Hovsmarka/Børdalsmoen, som i rapporten er klassifisert i
kategori A . For å komme i denne kategorien må området ha meget store friluftslivsverdier. Det
bør være lett tilgjengelig for mange uten at man må bruke bil. Det bør også være tilrettelagt for
flere aktiviteter. A - områder er ofte i bruk hele året av mange personer. Hovsmarka/Børdalsmoen
har fått følgende beskrive lse: Tilgjengelig, godt tilrettelagt og god størrelse. Det er blant annet en
lysløypetrase her som benyttes som skiløype om vinteren.

Hovsmarka fungerer for øvrig også som forbindelse og innfallsport dersom en ønsker å beveges
seg for egen maskin til naturområder videre mot nord (Hensmoen) nordvest (Eggemoen) og
nordøst (Kilemoen).

Kartutsnitt som viser friområder nord for planområdet.
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Det er ikke bare mot nord det er gode
turmulighetene for de som bor på denne siden
av byen. Via fortau, gangveger og boliggater
kan man for eksempel legge turruta langs
Randselva eller Begna, enten man ønsker å
bevege mot Hønefoss sentrum, eller man
ønsker å komme seg bort fra bybebyggelsen
og ut i naturen.

Det tar for eksempel et kvarter å gå til
Hovsenga med normal gangfart. Dette
friområdet ligger på en halvøy i elva, og er
klassifisert til kategori A . Det b eskrives som
godt tilrettelagt og svært tilgjengelig. Kartutsnitt som viser Hovsenga.

Hvis man vil til sentrum kan man for eksempel legge ruta via Hengsle og få med seg flott utsikt
over Begna , jernbanebrua og fossen på vei mot byen. Fra bybrua kan man også følge den skiltede
turstien "Elvelangs" sørover til Tippen, Petersøya, Schjongslund og videre til Benterud, eller
nordover til Vesterntangen og videre mot Hovsenga.

DNT Ringerikes turskilt. Kilde: Heftet "Tilgjengelig turområder i Hønefoss".

Det er kort sagt mange muligheter for både korte turer i nærområdet og lengre turer i
naturo mråder og langs e lvene . Man trenger ikke personbil for å komme seg ut i skog og mark fra
boligbebyggelsen i Krokenveien.

6. 5 N aturmiljø og n aturmangfol d

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet for å vurder om prosjektet kan gjennomføres. Lovens formål er:

"… at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag f or menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden .. .".

Utover tilrettelegging for oppføring av to leilighetsbygg, hjemler planen etablering av fortau langs
eksisterende boliggate. Dette arealet er i dag delvis kjøreveg og delvis grøf t/sideareal langs
kjøreveg. Planforslaget tilrettelegger ikke for andre endringer i området. Utredning av prosjektets
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påvirkning på naturmiljø og naturmangfold er derfor rettet mot selve fortettingsprosjektet . I det
følgende er den planlagte utbyggingen vu rdert opp mot kravene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.
Den endelige vurderingen av om prosjektet tilfredsstiller kravene må utføres av offentlig
planmyndighet.

Arealene som foreslås utbygd med
leilighetsbygg er i dag delvis bebygd med
bolighus og garasjer , og delvis opparbeidet
som hager med plener og innførte
hageplanter.

Nærmes te kartfestede, registrering av art av
forvaltningsinteresse ble gjort i 2001. Da
ble den nær trua sommerfuglarten
Slåpetornstertvinge (Thecla betulae)
registret i boligområdet på Haldenjordet.

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er
det ikke registret viktige naturtyper i
nærheten av Krokenveien. Nærmeste
registrerte naturtyper som er underlagt
særlig forvaltningshensyn ligger i
tilknytning til Randselva og Begna.

Slåpetornvinge registrert v/Linneaveien. (Naturbase.no).

6.5.1 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8. – Kunnskapsgrunnlaget
" … Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet … "

I dette prosjektet består kunnskap sgrunnlaget
av registrerte, of fentlig tilgjengelige data,
samt lokalkunnskap om området.

De to tomtene som planlegges benyttet til
blokkbebyggelse har vært bebygd i lang tid.
Da Haldenjordet ble regulert t il
boligutbygging på femtitallet lå det boliger
me d uthus og tun både der nr. 23 og nr. 40a
ligger i dag. Hager med blomster er et av
leveområdene til d en registre rte
sommerfuglarten. De beplantede utearealene
til leilighetsbyggene vil være en naturlig del
av artens habitat på Haldenjordet.

Kunnskapsgrun nlaget vurderes å stå i
rimelig forhold til sakens karakter og risiko
for skade.

Utsnitt av reguleringsplan for Haldenjordet fra 1958.
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6.5.2 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre - var prinsippet
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt,
skal føre - var prinsippet tillegges større vekt.

"… Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unn gå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak … ".

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre - var prinsippet vurderes
følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt.

6.5.3 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 10. - Økosystemtilnærming og
samlet belastning

" … En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for … ".

Fortettingsprosjektet innebærer ikke endret arealbruk, kun økt utnyttingsgrad og økt høyde på
bebyggelse i eksisterende boligområde. En kan ikke se at prosjektet vil medføre belastning på
økosystemer som er underlagt særlig forvaltningshensyn.

6.5.4 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved
miljøforringelse

" … Tiltakshaveren skal dekke kostnadene v ed å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter ...".

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre
vesentlig skade på naturmangfoldet.

6.5.5 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder

" … For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater … ".

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av
planområd et foreligger forhold som utløser behov for å sette krav til spesielle teknikker eller
driftsmetoder for å beskytte naturverdier.

Det er en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker benyttes ved gjennomføring av prosjektet.
Dette er sikret gjennom lover og forskrifter som ansvarlig søker er uansett er pålagt å følge i
byggeprosessen. (Plan - og bygningsloven, Forurensningsloven, byggeteknisk forskrift mv.).
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6. 5. 6 Oppsummering
En vurderer at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 er til strekkelig
utredet og ivaretatt. En har ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at
fortettingsprosjektet vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet.

6. 6 Kulturminner og kulturmiljø

Som en del av arbeidet med en arealplan skal forhold kn yttet til kulturminner vurderes. Det er
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Nærmeste funnsted er
på Rundtom, i skogen ved Ringerikeshallen og i skråningen vest for næringsområdet i
Hovsmarkaveien. Her er det blant annet funnet kullgroper.

Kartutsnitt viser registrerte kulturminner i nærområdet. Kilde: Askeladden.no.

D et regnes som lite sannsynlig at det finnes automatisk fredete kul turminner innenfor planområdet
da det ligger i utbygd bo ligområde. Dette er bekreftet gjennom Buskerud fylkeskommunes
innspill til varsel om oppstart. R eguleringsbestemmelse om varslingsplikt ved uforutsette funn er
tatt med i planforslaget.
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6. 7 Sosial infrastruktur

Fra planområdet er det ca. 1 .5 km til Hønefoss sentrum, og ca. 500 meter til Hønengata .
Fortettingsprosjektet ligger følgelig nære områd er hvor vi i dag finner størst tetthet av nærings - og
forretningsbygg, skoler - og barnehager, helsebygg, og andre service - og tjenestetilbud som folk
trenger i det daglige. I følge nasjonale, regionale og lokalpolitisk vedtatte styringsverktøy er det
nettopp rundt slike områder v i skal konsentrere fremtidig utbygging.

Hønefoss sentrum og Hønefoss nord. Næringsbygg, skolebygg, helsebygg, borettslag uthevet med sirkelsymbol.
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Med et mer kompakt utbyggingsmønster følger større bruker - og kundebase til eksisterende og
fremtidige s entrums - og servicetilbud, både i Hønefoss sentrum og i Hønengata. Flere brukere
betyr også mer aktivitet og liv, og større sannsynlighet for at torg, parker, lekeplasser, kafeer mv.
tas i bruk og fungerer som attraktive møteplasser, både for de som besøke r og de som bor i byen.

6.8 Barn og unge s oppvekstsvilkår

Planforslaget tilrettelegger for fortetting av private boligtomter. Det legges ikke beslag på areal
som i dag brukes til lek og opphold for andre enn de som bor i eneboligene. I Krokenveien 23 er
det satt krav til at det skal opparbeides et felles uteareal på minst 380 m² mellom bygget og
kommunens friområde. I Krokenveien 40a skal det opparbeides en felles lekeplass i felt f_BLK1.
Feltet er 547 m² stort. Lekeplassene skal være møblert med u tstyr som innbyr til aktivit et og lek.
Lekearealene er plassert slik at det ligger trygt skjermet av bebyggelsen.

I skråningen bak Krokenveien ønsker utbygger å tilrettelegge for en akebakke i kommunens
friområde. Eksiterende forbindelse mellom Krokenveien og friområdet opprettholdes nord for
bygget.

Ullerål barnehage ligger inntil planområdet og Espira barnehage ligger ved Hofsmarkveien, rett
på andre siden av Færdenhagen. Her ligger også Hov ungdomsskole og Ullerål barneskole som
barna på Hald enjordet sogner til. Det er gangavstand til skolene. Det planlegges etablert et fortau
langs Sagaveien og Krokenveien som vil gjøre skoleveien for barn - og unge tryggere. Se mer om
dette i kapitel 6.9 Trafikk.

6.9 Trafikk

I forbindelse med utarbeiding av detal jregulering splanen er det u tarbeidet en temar apport som tar
for seg d agens trafikksituasjon og fortettingens forventede virkning på trafikken i området.
Utredninger og vurderinger er gjort på bakgrunn av innhentet grunnlagsdokumentasjon,
lokalkunnskap og kunnskap om tiltaket som planlegges etablert. Temarapport for trafikk følger
som eget vedlegg. Under følger et kort sammendrag av rapporten.

6.9.1 Dagens situasjon
H ovedruta fra Krokenveien til hovedveinettet er til fv.35/Hønengata via Sagaveien og
Fossekallveie n. Fartsgrensen på disse veiene er 30 km/t. ÅDT er beregnet til 80 kjøretøy/døgn i
øvre del av Krokenveien og 170 kjøretøy/døgn i nedre del. Sagaveien mellom Kroke n veien og
Fossekallveien har beregnet ÅDT på 420 kjøretøy/døgn, og Fossekallveien har beregne t ÅDT på
1620 kjøretøy/døgn. I krysset ved Hønengata er ÅDT estimert til å være 2450 kjøretøy/døgn i
dagens situasjon .

Langs gatene som har mest trafikk er det etablert fortau. Bom i Sagaveien og Kroke n veien hindrer
gjennomkjøring og bidrar til å holde tr afikkmengden nede. Det er forholdsvis trygt for gående og
syklende å bevege seg i området. Haldenjordet er et av de best betjente områdene i Hønefoss by
med hensyn til kollektivdekning.

I følge Nasjonal vegdatabank er det ikke registrert ulykker i Krokenv eien, Fossekallveien eller
Sagaveien siden midt på 1990 - tallet. Krysset Hønengata x Krokenveien er ikke spesielt
ulykkesbelastet.
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Kjør eruter fra Krokenveien 23 og 40 til hovedveisystemet. ( F v.35 Hønengata).

6. 9. 2 Planforslagets påvirkning på trafikkforhold
65 nye boenheter i Krokenveien vil gi en økning på ca.160 - 165 kjøretøy/døgn på strekningen
Krokenveien – Sagaveien – Fossekallveien og i krysset Krokenveien x Hønengata. I krysset ved
Hønengata betyr dette en økning på ca. 6,5 - 6,7 % sammenlignet med dagen s trafikk. Dette er en
liten økning som ikke utløser behov for tiltak i krysset.

Det settes krav til sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler, samt tilrettelegging for
lading av EL - sykler. Disse tiltakene i kombinasjon med kort vei til god t kollektivtilbud gir
grunnlag for å begrense bilbruken til de nye beboerne i Krokenveien 23 og 40.
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Innenfor planområdet skal det etableres fortau langs nordsiden av Sagaveien og vestsiden av
Krokenveien. Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet for my k e tra fikanter, og særlig for barn - og unge
som får en tryggere skolevei til Hov og Ullerål skoler fra Haldenjordet.

6. 9. 3 O ppsummering
Fortettingen av de to tomtene gi r lite negativ påvirkning på trafikkforhold i området. Etablering av
fortau gir tryggere skolevei og økt trafikksikkerhet for my k e trafikanter.
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7 Andre temaer og grunnlagsdata

Temaene i forrige kapittel tar for seg forventede virkninger av tiltakene som planen angir rammer
for. I tillegg til nevnte temaer, er det en del andre forhold som må sjekkes ut for å avklare om
eiendommene er egnet for den ønskede utbyggingen.

7. 1 Geotekniske forhold

I følge berggr unnskartet til Norges geologiske undersøkelse ligger planområdet innenfor en
berggrunnsone bestående av diorittisk til tonalittisk gneis. Berggrunnsonen e r en del av det sørnorske
grunnfjellsområdet.

Løsmassedekket over ber g grunnen består av et tykt lag med hav - og fjordavsetninger. Disse
avsetningene har dannet løsmasseryggene som omkranser bebyggelsen på Haldenjorden.

B erggrunnskar t og løsmassekart . H entet fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Arkimedum AS v/Lars P. Tronrud har utført feltundersøkelser og tatt boreprøver i Krokenveien
23 og 40a. Med dette som grunnlag er det utarbeidet geotekniske vurderinger for de to tomtene.
Det er ikke avdekket forhold som tilsier at tomtene er uegnet for bygging. (Se vedlegg 5).

I Krokenveien 23 er terrenget i bakkant av tomta ganske bratt, og graving i skrenten vil kreve
prosjektering av sikring i byggegrop, og jordtrykk i kjellervegger. Det anbefale s kompensert
fundamentering med helt stiv såle. Leirlag i grunnen er setningsømfintlig, og fundamentering må
detaljprosjekteres av geotekniker.

I Krokenveien 40 anbefales tradisjonell fundamentering og stiv ringmur i armert betong. Her er
det ikke nødvend ig med spesielle tilta k

7. 2 Forurensing

7.2.1 Forurensing i vann og grunn
I Miljødirektoratets database Grunnforurensning ser det ut som planområdet ligger inntil areal
som er markert som kommunalt deponi. Dette er en unøyaktighet som skyldes at det gamle
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avfallsde poniet på Tyrimyra er registrert på h ele gnr.87/bnr.1 . I en rapport fra NGU er deponiet
beskrevet. D et dekker ca. 100 d aa på Tyrimyra og var i drift fra 1957 - 1985.

F ylkesmannen gjennomførte i 2011 et tilsyn på Tyrimyra , og det ble registrert at det ikke kunne
fremvises rutiner fra overvåkning av gass og sigevann. Bekkesystemet fra Tyrimyra går i sørøstlig
retning mot Hov barnehage og Hov ungdomsskole. Tyrimyra ligger ca. 1 km nord for
planområdet. Verken avgassing eller sigevann vil utgjøre en fare for den nye boligbebyggelsen i
Krokenveien . Se vedlagt ROS - analyse for mer informasjon.

Planområdet (sirkel i sør) Tyrimyra avfallsplass (sirkel i nord) og deler av lokaliteten Tyrimyra
avfallsplass på gnr.87/ bnr . 1 (gult område sentralt og øst). Hentet fra ROS - analyse.

7.2.2 Støy forurensing
D et er utarbeidet en temarapport som tar for seg fortettingens forventede virkning på
støysituasjonen i området. Vurderingene er gjort med grunnlag i støyberegninger , og er presentert
i sin helet i vedlegg 4 . Under følger et kort sammendrag av temarapporten.
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Veitrafikk er eneste kjente kilde til støy i området og det er kun inntil Sagaveien at
støybelastningen forventes å overstige anbefalte grenseverdier angitt i Retningslinje for
behandling av støy i arealp lanlegging , (T - 1442) .

Eksisterende boligbebyggelse med terrasser ligger utenfor gul sone/vurderingssone for tiltak. En
del av utbyggingsprosjektet i Sagaveien 56 ligger innenfor gul sone. Utredning og anbefaling av
tiltak er ivaretatt i arbeidet med regul eringsplanen for tomta, og d er skal det etableres
støyskjerming som en del av realiseringen av plan nr. 415.

Beregnet L den for år 2029 langs Sagaveien, uten støyskjermer.

Barnehagens utearealer berøres av vurderingssonen i en stripe langs gjerdet mot Sagaveien. Når
fortauet langs Sagaveien og Krokenveien skal etableres vil det bli nødvendig å flytte gjerdet langs
barnehagens utearealer. Dersom det er ønskelig kan gjerdet erstattes med en tett støyskjerm
fremfor åpent nettverksgjerde slik som det er i d ag.

For innendørs støy i de nye byggene vil det være tilstrekkelig med ordinære moderne fasade - og
vinduskonstruksjoner for å overholde krav til innendørs støy fr a utendørs kilder.

Både Krokenveien nr.23 og nr.40a har felles uteoppholdsarealer i hvit son e, selv uten
støyskjerming. Fortettingen av de to tomtene har liten negativ påvirkning på støyforhold i
området.

7.2.3 Luftforurensing
Biltrafikk er som oftest den viktigste k ilden til luftforurensning. D et er stort sett langs svært
trafikkerte trafi kkårer og i større byområder at en finner arealer som er utsatt for luftforurensning
som overskrider grenseverdiene som er angitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging, ( T - 1520 ) . For planområdet i Krokenveien er Hønengata (fv. 35) den nærme ste
trafikkåra med høy ÅDT .
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B eregninger som ble gjort i forbindelse med arbeidet med områderegulering for Øvre Hønenga ta
øst viser at gul son e/vurderingssone for tiltak strekker se g mindre enn 10 m fra vegkanten langs
fylkesvegen . Rød sone strekker seg mi ndre enn 5 m fra vegkanten . Sonenes utbredelse avhenger
blant annet av piggdekkbruk. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i en piggdekkandel på 50
%. Hvis piggdekkandelen er lavere enn dette, vil også luftforurensningssonene bli mindre (jfr.
Områderegule ring Øvre Hønengata øst, støy og luft, 10.06.2013)

Det ligger ingen bedrifter som bidrar til punktutslipp av forurensing til luft i nærområdet. Dette i
kombinasjon med at det er ca. en halv kilometer til nærmeste trafikkåre med høy ÅDT tilsier at
det er s vært lite sannsynlig at det er utfordring er knyttet til luftforurensing i planområdet.

7. 3 Teknisk infrastruktur

7.3.1 Vann og avløp
Eiendommene er tilknyttet eksisterende kommunalt ledningsnett for vann og avløp.
Hønefoss nord forsynes med vann fra komm unens hovedvannverk på Kilemoen. Det etablert e
grunnvannsanlegg et er under utbygging både kapasitetsmessig (to nye grunnvannsbrønner og
høydebasseng) og renseteknisk med et nytt behandlingsanlegg . Dette gir god sikring av både
vannkvalitet og kapasitet.

Løsning er for å sikre tilstrekkelig brann beredskap prosjekteres i samråd med ingeniør i
brannteknikk hos Roar Jørgensen AS .

A vløp fra området føres til Monserud Renseanlegg. Også dette anlegget er under utbygging.
Anlegget utvides for å kunne håndtere den forven tede befolkningsøkningen i regionen.
Byggearbeidene skal etter planen være ferdige våren 2019, og det nye renseanlegget forventes satt
i full drift i løpet av høsten 2019. Kapasiteten vil da være svært god.

7.3.2 Overvann
Overvannet er en ressurs som bidrar med vannforsyning til vegetasjon, fornyelse av grunnvann og
avrenning til vassdrag. Krokenveien 23 og 40 har i dag store hager med gress og vegetasjon. Det
er relativt lite harde flater i form av tak og asfalterte flater.

Ved e tablering av store tette flater i form av leilighetsbygg med takflater og asfalterte gårdsplas ser
blir arealene som i dag står for fordrøyning og infiltrasjon redusert. Dette kan langt på vei
motvirkes ved bevist overvannshåndtering.

O vervann fra tette flater bør i s tørst mulig grad løses etter naturens egne prinsipper ved å infiltrere
vannet i grunnen i stedegne masser. Dersom massene har dårlig infiltrasjonsevne kan situasjonen
avhjelpes ved å bytte ut massene med mer egnede masser, alternativt kan en anvende
steinm agasiner, kubeløsninger eller andre typer fordrøyningskammer.
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Prinsippløsning for infiltrasjon av takvann. Kilde: COWI AS

Eksempel på nedsenket infiltrasjonssone langs bebyggelse. Kilde COWI AS.

Det er lagt opp til at det skal etableres e t regnbed /infiltrasjonssone i utearealet til Krokenveien
40a. Utover dette er det ikke angitt eksakte løsninger . I reguleringsbestemmelsene er det satt krav
til lokal overvannshåndtering med fordrøy n ing og infiltrasjon så nære kilden som mulig .
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Utsnitt fra illust rasjonsplan for Krokenveien 40a.

Prinsippene for lokal overvannshåndtering er fulgt opp i planforslaget. Det forventes ikke at
fortettingsprosjektet vil gi negativ påvirkning på vannbalansen i området .

7.3.3 Kraftforsyning

Ringerikskraft Nett drifter distribusjonsnettet for EL - kraft i Ringerike. Strømforsyningen til
bebyggelsen i Krokenveien er lagt i jordkabler. Ved behov for ny trafo som følge av
fortettingsprosjektet avklares plassering med Ringerikskraft.

7.3.4 Fjernvarme
Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har tildelt Vardar Varme fjernvarmekonsesjon i
Ringerike kommune med varighet til 01.01.2032. Konsesjonsområdet dekker store deler av de
sentrale områdene i Hønefoss, og tettbebyggelsen rundt byen. Krokenveien li gger innenfor
konsesjonsom rådet og har følgelig tilknytningsplikt jf. Forskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss.

7. 4 Samfunnsberedskap/R OS - sanalyse

I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen er det gjennomført en risiko - og
sårbarhetsanalyse. Analysen e r gjort på bakgrunn av innhentet grunnlagsdokumentasjon,
lokalkunnskap og kunnskap om tiltaket som planlegges etablert. ROS - analysen er presentert i
vedlegg 2. Under følger et kort sammendrag.
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R isiko - og sårba rhetsanalysen tar utgangspunkt følgende grade ringskriterier :

Gradering av sannsynlighet:
Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:
Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp

til 100 000kr
En viss fare: Få og små pe rsonskader, mindre miljøskader. Økonomiske

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr.
Farlig: Opptil fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.
Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

De ulike kriteriene for sannsynlighet og konsekvens settes sa mmen til en risikomatrise

Ufarlig
(1)

En viss fare
(2)

Kritisk
(3)

Farlig
(4)

Katastrofalt
(5)

Meget sannsynlig (4) 4 8 12 16 20

Sannsynlig (3) 3 6 9 12 15

Mindre sannsynlig (2) 2 4 6 8 10

Lite sannsynlig (1) 1 2 3 4 5

1 - 4 Akseptabel risiko /liten risiko .

4 - 6 Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.

8 - 20 Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko.

På neste side gis en kort oppsummering av identifiserte farer og uønskede hendelser. De
avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan gjøres akseptabel. Det er dermed ikke fremkommet risikoforhold som gjør at Krokenveien 23
og 40a anses som ueg net for den planlagte fortettingen.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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Hendelser og farer Risiko Tiltak
Radon i grunnen. Liten risiko (lite

sannsynlig og ufarlig)
Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Trafikkstøy. Liten risiko (lite
sannsynlig og ufarlig)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Utslipp av giftige
gasser/væsker.

Liten risiko (lite
sannsynlig og ufarlig)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Avrenning og
avgassing fra deponi.

Liten risiko (lite
sann synlig og ufarlig)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Hendelser på vei. Liten risiko (mindre
sannsynlig og en viss
fare)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Overvann. Liten risiko (mindre
sannsynlig og en viss
fare)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Fare for ustabile
grunnforhold.

Risiko som bør vurderes
med hensyn til tiltak
(mindre sannsynlig og
kritisk)

Krokenveien 23 skal bygges i skrånende terreng, og
det er fare for utglidin g/ras. Problemstillingen er
grundig vurdert i temarapporter om grunnforhold.
Ved å følge anbefalinger gitt i rapportene er risikoen
minimert og under kontroll.

7. 5 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 mul igheter til samfunnsdeltagelse.
Bygninger og utomhusområder so m skal være tilgjengelige for allmennheten skal utformes slik at
de enkelt kan benyttes av alle brukergrupper.

I reguleringsbestemmelsene til planen settes det krav til at tiltak innenfor planområdet skal
utformes etter prinsippet om universell utforming. Ved prosjektering og oppføring av
leilighetsbyggene må byggeteknisk forskrift følges, og kravene som angis her gir ytterligere
sikring for at prinsippet om universell utforming følges opp.

Kravene til utforming etter prinsippet om universell utforming gj elder også for fortauet som skal
etableres langs Sagaveien og Krokenveien. Det utformes med nedsenk ved gangfelt om inn mot
avkjørsler slik at det blir enkelt å ta seg frem for alle.

7. 6 Gjennomføring av planforslaget og økonomisk følger

Planforslaget tilrettelegger i hovedsak for private formål, men berører også offentlige tiltak i form
av fortau og teknisk infrastruktur. Det er derfor aktuelt med utbyggingsavtale mellom u tbygger og
kommunen . Inngåelse av utbyggingsavtale gir forutsigbarhet for de invo lverte partene , og fordeler
utbyggers og kommunens ansvar og økonomiske forpliktelser. Kostnadsrammen er ikke avklart i
reguleringsfasen.
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8 Oppsum m erin g

Fortettingsprosjektet ligger innenfor byområdet med nærhet til Hønefoss sentrum og lokalsenteret
i Hønef oss nord, (Øvre Hønengata). Det er kort veg til kollektivholdeplass, skole, barnehage,
fritids - og aktivitetstilbud mv. Forholdene ligger til rette for et lavt bilbasert transportbehov.

Det er også lagt vekt på å tilrettelegge for bruk av sykkel fremfor b ilbruk til persontransport, blant
annet ved at antall oppstillingsplasser til bil begrenses, og at det settes krav til at boligbyggene
skal ha fasiliteter for vedlikehold av sykler. Videre tilrettelegger planforslaget for etablering av et
fortau som gir tr yggere skolevei og økt trafikksikkerhet for my k e trafikanter.

Fortetting i byområder, reduksjon av transportbehov, tilrettelegging for gange, sykkel og
kollektivtransport er målsettinger som er angitt i kommuneplanen, i energi - og klimaplanen, og i
folkeh elsemeldingen. De lokale styringsverktøyene samsvarer godt med regionale og statlige
styringsverktøy. Fortettingsprosjektet i Krokenveien er følgelig i tråd med bå de lokale, regionale
og nasjonale målsettinger og strategier for areal - og transportplanleggi ng.
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Vedl egg

Vedlegg 1: Illustrasjoner av planlagt bebyggelse , inkl. soldiagram (SG arkitektur).

Vedlegg 2: Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)

Vedlegg 3: Temarapport: Trafikk

Vedlegg 4 : Temarapport: Støy

Vedlegg 5 : Temarapport: Geoteknisk vurdering
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http://www.ringerike.kommune.no/

› Askeladden, Riksantikvaren s kulturminnesøk
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› Norges geologisk e undersøkelse, NGU .
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› Statens vegvesens håndbok N100 m.fl.
http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker

› Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO – Kilden .
http://www.kilden. skogoglandskap.no

› Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter .
http://www.miljøstatus.no

› Miljødirektoratet – grunnforurensning.
https://grunnforurens ning.miljodirektoratet.no/

› Nordeca, g eografisk informasjon og analysetjenester
https://insight.nordeca.com/

› Naturbase , kartfestet informasjon om utvalgte natur - og friluftslivstema .
http://kart.naturbase.no/

› Miljølære.no , verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling.
http://miljolare.no/

› Norges vassdrags - og energidirektorat, NVE .
http://www.nve.no

› SeNorge. Karttjeneste fra NVE og Kartver ket .
http://www.senorge.no

› Fo rskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune,
Buskerud , (Forskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss).
https://lovdata.no/dokument/BV/forskrift/2005 - 04 - 21 - 492



KROKENVEIEN 23 OG 40A

VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 0605_ 430

Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Buskerud fylkeskommune 11.12.2017
2 Statens vegvesen 07.12.2017
3 Norges vassdrags - og energidirektorat 11.12.2017
4 Ringerike kommune - Byggesakskontoret 15.11.2017
5 Ringerike kommune - Ullerål barnehage 22.12.2017
6 Brakar AS 13.12.2017
7 Pål Frodal, Krokenveien 40b 02.12.2017
8 Arne Kristoffersen, Krokenveien 25 06.12.2017

Op psummering av
uttalelser

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. Buskerud fylkeskommune.

- Forventer ikke at det finnes
bevarte automatisk fredete
kulturminner innenfor
planområdet, men ber om at
reguleringsbestemmelse om
varslingsplikt ved uforutsette
funn tas med.

- Fylkeskommunens forslag
til bestemmelse innarbeides.

Ivaretas i bestemmelsene.

- Vurderer bolighus og uthus i
nr. 23 til å ha middels verdi,
og overlater til kommunen å
avgjøre bevaringsspørsmålet.

- Bevaringsspørsmålet an ses
som avklart i vedtak om
oppstart av planarbeid, HMA -
sak 74/17 den 06.11.2017,
vedtakspunkt 3:

" … Ved positivt vedtak om
planoppstart avgjøres det
samtidig å ikke bevare
bolighus og uthus i
Krokenveien 23 (gnr 87/, bnr
65) … ".

Ivaretatt i for slagsst illers
kommentar .

Det settes krav i
reguleringsplanbestemmelser
som sikrer god tilpasning til
omgivelsene.
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2. Statens vegvesen.

- Trafikkmessige virkninger
av økt trafikk må
dokumenteres nærmere. For
større utbygginger vil det ofte
være nødvendig med en
trafikkanalyse.

- Det utarbeides en
trafikkanalyse som tar for seg
trafikkmessige virkninger av
tiltakene som planforslaget
tilrettelegger for.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar . Følges opp
videre.

- Forholdet til kollektivtrafikk
og trafikksikke rhet for myke
trafikanter (herunder
skoleveger) må avklares.

- Kollektivtrafikk og forhold
for myke trafikanter vil
omtales i trafikkvurderingen.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar . Følges opp
videre.

- I den grad planarbeidet
medfører nødvendige
endr inger av veg - og
trafikkforhold på riks – eller
fylkesveger må dette ivaretas
i planarbeidet. (Merknaden
følges opp av informasjon om
krav som stilles ved tiltak på
riks – og fylkesveg).

- Nærmeste riksveg er
Hønengata/rv.35 som ligger
0.5km fra planområde t. Det
forventes ikke at planarbeidet
medfører behov for tiltak på
rv.35 eller krysset mellom
Krokenveien og Hønengata.
Dette vil en se nærmere på i
planarbeidet.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar . Følges opp
videre.

- Det må påregnes innsigelse
fra Statens vegvesen mot
eventuelt planforslag som
ikke er i samsvar med
nasjonale hensyn eller viktige
parametere i vegnormalen.

- Tas til orientering. Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

3. Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE).

- Gir generel l informasjon om
at NVE er nasjonal
sektormyndighet innenfor
saksområdene flom - og
skredfare, allmenne interesser
i vassdrag og grunnvann, og
anlegg for energiproduksjon
og framføring av elektrisk
kraft. Gir videre generell
veiledning om karttjenester
og p lanleggingsverktøy.

- Merknaden tas til
orientering. Saksområdene
som NVE lister opp vil bli
ivaretatt i planarbeidet.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

Ved høring og offentlig
ettersyn skalkommunen
skrive tydelig i høringsbrevet
hva en ønsker bis tand til i den
denne saken.

4. Ringerike kommune -
Byggesakskontoret

-
Grunnforurensningsdatabasen
til Miljødirektoratet viser
mulig forurensning. Tidligere

- Det er sannsynlig at
markeringen i databasen er
knyttet til det nedlagte
avfallsdeponiet på Tyrimyra,

Krokenveien 23 grense r til
TYRIMYRA
AVFALLSPLASS
(Lokalitets ID 2384),
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aktivitet i planområdet må
kartlegges. Ved mistanke om
forurenset grunn skal
tiltakshaver under søke
grunnen. Ved funn skal
tiltakshaver lage tiltaksplan.

1 km nord for planområdet.
Dette vil en se nærmere på i
planarbeidet.

påvirkningsgraden 2 –
akseptabel forurensing med
dagens arealbruk.

RK viser til kap. 2 i
Forurensningsforskrift –
B ygging og graving i
forurenset grun n.
Forslagstilleren må gjøre
vurderinger om
forurensnin gsfare på og ved
eiendommen Krokenveien
23. Slik vurdering skal
foreligge før 1.gangs
behandling. Evt. tiltak skal
forankres i
rekkefølgebestemmelser. Det
forventes at forslagstilleren
baserer sine vurderinger på
grunnundersøkelser, jmf
Forurensningsforskr iften
kap. 2.

5. Ringerike kommune -
Ullerål barnehage.

- Blokker vil skygge for solen
på barnehagens uteområde.

- Det utarbeides en
sol/skyggeanalyse som viser
hvordan den planlagte
bebyggelsen påvirker
solforholdene på utearealene
til barnehagen.

Pla narbeidet skal i så stor
grad det er mulig å ivareta
solforholdene og trivsel på
utearealene til barnehagen.

- Ønsker lavere bygninger
som egner seg i et etablert
b oligområde (4 - mannsbolig).

- Forslagsstiller holder fast
ved intensjonen om å fremme
planf orslag med
blokkbebyggelse. (Se
kommentar til innspill nr. 7).

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

- Utbyggingen medfører økt
trafikk og dermed økt
eksosforurensning.

- Ringerike kommunes
overordnede visjon om vekst,
med 10 000 flere innbyggere i
komm unen innen 2030, tilsier
at det må bygges høyt og tett i
byområdene. Et slikt
utbyggingsmønster er også et
viktig grep i arbeidet med å
redusere utslipp fordi de som
bor i byen lettere kan benytte
kollektivtrafikk, og komme
seg frem med sykkel og til
fots fremfor å bruke privatbil.
Forslagsstiller ønsker å
oppføre bybebyggelse hvor
tilrettelegging for bruk av

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

Trafikkanalysen skal belyse
hvor stor økning av trafikk
som kan forventes iføl ge
realisering av planen. Et av
de trafikkreduserende
tiltak ene kan også være
avvik fra Parkerings forskrift
i Ringerike kommune , hvor
ikke alle b oenhetene skal ha
biloppstillingsplass.
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privatbiler er lavt prioritert.

- Antar at det vil bli mer støy
enn det er i dag.

- Lav fartsgrense og relativt
lav trafikkmengde tilsier at
det er lite sannsynlig at
støyforholdene kommer over
grenseverdiene som er angitt i
"T1442 – Retningslin je for
behandling av støy i
arealplanlegging".
Støyforhold vil bli utredet, og
krav vil bli innarbeidet plan
og bestemmelser dersom
utredningen viser at
grenseverdiene overskrides.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

RK ber om at det
innarbeides et kra v i
bestemmelsene om at alle
boligene skal ha støyverdier
som ikke overstiger Lden =
55 dB utenfor vindu i
støyutsatt fasade. Tiltak for å
oppnå tilfredsstillende
støyverdier må være
gjennomført og dokumentert
før det blir gitt brukstillatelse
til de planl agte boligene.

- Økt trafikk vil påvirke barns
sikkerhet når barnehagen
ferdes i nærområdet.

- Det skal etableres fortau
langs Krokenveien og
Sagaveien. Dette vil bedre
trafikksikkerheten for alle,
inkludert barnehagen.

Ivaretatt i for slagsstillers
komme ntar .

- Ber om at eksisterende stier
som fører fra barnehagen og
ut i nærmiljøet opprettholdes.

- Regulert friområde med stier
videreføres. Nytt fortau vil gi
tryggere forbindelse til
gangveg ved enden av
Sagaveien og til stier i
friområdet.

Ivaretat t i for slagsstillers
kommentar .

6. Brakar AS.

- Ber om at eksisterende
bussholdeplass ved
Krokenveien 19
opprettholdes og at
tilgjengelighet sikres i
anleggsfasen.

- Bussholdeplassen ligger
utenfor planområdet, og
påvirkes ikke av
utbyggingsprosjekte t.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

- Ved redusert
fremkommelighet i
anleggsfase må varsel sendes
til Brakar minst tre uker i
forveien slik at Brakar kan gi
kundene god informasjon.

- Det vil bli tatt hensyn til
fremkommelighet i
anleggsfasen.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

Hensyn til anleggsfasen må
belyses i
reguleringsbestemmelsene til
1.gangsbehandling.

7. Pål Frodal, Krokenveien
40b.

- Er sterkt imot
blokkbebyggelse/bebyggelse

- Forslagsstiller holder fast
ved intensjonen om å oppføre

Ett er informasjonsmøte med
naboer den 5. juli 2018 ble
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over 2.etasjer, og er imot
bebyggelse med terrasse r som
krager ut over skjermet
uteareal i nr.40b.

blokkbebyggelse, og vil
redegjøre for dette i materialet
som leveres til kommunen.
Administrasjonen/Rådmannen
og politikerne v/HMA og
kommunestyre t vil ta stilling
til både forslagsstillers planer
for blokkbebyggelse, og
merknadene som kommer inn
fra naboer. Politikerne vil ta
den endelige avgjørelsen med
hensyn til hvilken høyde som
aksepteres på ny bebyggelse i
Krokenveien .

forslagstilleren enig med
eierne i Krokenveien 40B
(86/457) om å kjøpe denne
tomten. Som følge av det
u tvides byggeprosjektet , og
det etableres større lekeplass
enn det var tenkt
opprinnelig.

Frodal er kjøp ut.

.

8. Arne Kristoffersen,
Krokenveien 25.

- Ber om at det tas hensyn til
friarealet som er regulert i
gjelden d e plan.

- Forbindelse mellom
friområdet og Krokenveien
skal sikres i planen.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

- Ber om at det tas hensyn til
solforhold i nr. 25.

- Sol - / skyggeanalyse vil
danne grunnlag for vurdering
av påvirkningen på
sol forhold .

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

Sol - / skyggeanalyse skal
legges ved saken til
1.gangsbehandling.



Arne Kristoffersen       Hønefoss 6/12- 2017 

Krokenveien 25 

3515 Hønefoss 

 

Ringerike kommune 

Areal og byplankontoret 

Postboks 123 sentrum 

3502 Hønefoss 

 

430 – Krokenveien 23 og 40a, innspill til planarbeidet. 

 

På gjeldende reguleringsplan nr. 65 – 06 Haldenjordet er det regulert til friareal mot 

Krokenveien 25. Dette friarealet skulle utvides når uthuset i Krokenveien 23 skulle rives. Jeg 

håper det blir tatt hensyn til dette når planarbeidet nå starter opp. 

Jeg håper også at det blir tatt hensyn til høyden på bygningen, slik at det ikke går ut over 

solforholdene i Krokenveien 25. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Arne Kristoffersen 
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Vår referanse:
Deres referanse:

20771t6904-2
77/736-LO

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Planf D 430 - Krokenveien 23 og4O a - Ringerike kommune - varsel

om oppstart - detaljregulering - uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev datert 10. november 2OI7 der det varsles om oppstart av planarbeid for
Krokenveien 23 og40 a i Ringerike kommune.

Buskerud fylkeskommune gir med dette et kulturminnefaglig innspill til planarbeidet. Vi viser til
vår tidligere befaring av Krokenveien 23 den 12. januar 20L7, samt vår uttalelse til forespørsel om
rivíng datert 2. februar 2OL7 (vär referanse: 2OL7l75t-4).

Kort om planen

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplaner nr. 65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka og

nr. 198 Kroken - Busterud. Her er det avsatt til formål som bolig, offentlig bebyggelse,
friområde/lek og kjørefelt og gangareal.

Hensíkten med planen er å t¡lrettelegge for to leilighetsbygg med tilhørende utearealer og

infrastruktur. Det planlegges å bygge to blokker med 50-60 enheter til sammen, inkludert
generasjonsboliger/ hybler med parkeríng i kjelleren.

Automatisk fredede ku lturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner i planområdet.
Planområdet er i stor grad allerede utbygd. Vi forventer derfor ikke at det finnes bevarte
automatisk fredete kulturminner her. Vi ber om at det í planens reguleringsbestemmelser tas med
en bestemmelse om varslingsplíkten ved uforutsette funn av automatisk fredete kulturminner jf.
kulturminnelovens S 8, 2. ledd, og harfølgende forslag tilformulering:

<<Dersom det under onleggsorbeid skulle fremkomme automotisk fredete kulturminner, må
orbeidet stroks stonses og utviklingsovdelingen ved fylkeskommunen kontoktes, jf.
kulturminnelovens 5 8,2. leddt.
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postad resse:

Postboks 3563
N0-3007 Drammen

Besøksad resse:

Hauges gate 89, Drammen
E-postad resse

postmottâk@ bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Ban kkonto
2200.0-Ì.73523

Foreta ksregisteret
NO 964 951 373



Bygningsvern

Planområdet ligger íet boligområde med nyere bebyggelse. Vi kjenner ikke tilverneverdig

bebyggelse i umiddelbar nærhet, som vil bli berørt av planen.

Vi viser til vår tidligere uttalelse vedrørende Krokenveien 23, som ligger innenfor planområdet.

Kommunen har vurdert bolighuset til å ha høy verdi og uthuset til å ha middels verdi i

kulturminneregistreringen for HØnefoss utenÍor sentrum, uttørt av Jo Sellæg i 2OO4. Vi støtter

delvis vernevurderingen gjort i 2004, men vår samlede vurdering er at bolighuset i dag har

middels verdi.

Da vi vurderer bolighuset og uthuset til å ha middels verdi, overlater vi tíl kommunen som

planmyndíghet å avgjØre bevaringsspørsmålet. Vi har t¡llit til at kommunen setter krav til nye

tiltak for å sikre god tilpasning til omgivelsene.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signøtur

Soksbehondlere: Lars Hovlond (orkeoloqi), Toro Flovik Aune (bygningsvern) og Saroh Wohlberg

Lund (bygningsvern).

Hvis du ønsker å svore elektronisk: www.bfk.no/edialos (kon også benyttes til sensìtive

opplysninger). Eventuelt www.bfk.no - under kontokt oss.

Kopitil:
Statens vegvesen Region Sør

Fylkesmannen i Buskerud

Serviceboks 723

Postboks 1604

4808

3007

ARENDAL

DRAMMEN
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Fra: NVE [NVE@nve.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 11.12.2017 15:06:46
Emne: Generelt innspill til varsel om oppstart av Krokenveien 23 og 40 a - PlanID 430 - Ringerike kommune, Buskerud
Vedlegg: image001.gif

Vår referanse: 201708980

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid av Krokenveien 23 og 40a.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom - og skredfare, allmenne interesser i vassdrag o g
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning og hvordan disse saksom rådene skal tas hensyn til ved
utarbeiding av arealplaner etter plan - og bygningsloven.

Flom, erosjon og skred er naturlige pro sesser. Derfor må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. Det beste
virkemiddelet for å begrense utfordringer med naturpåkjenninger, som flom og skred, er å styre arealbruken slik at man unngår ny utbygging i områder
utsatt for fare. Sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom - , erosjon - og skredfare er gitt i TEK10 §§7 - 2 og 7 - 3. På reguleringsplannivå må det utredes
om det er reell fare for flom og/eller skred. Dersom det konkluderes med at det er omr åder som er flom - eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet
som hensynssone jf. pbl § 12 - 6, og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak.

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for a llmenne interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter
vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte k onsesjon etter
vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20. Detal jreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan bli berørt må derfor sendes
til NVE for vurdering. I slike saker må kommunene være tydelig i oversendelsesbrevet at forholdet til vannressursloven skal v urderes.

Ved o ppstart av planleggingsarbeidet anbefaler vi at NVEs karttjenester, https://www.nve.no/karttjenester/ brukes. Her finnes oppdatert informasjon om
flom - og skredfare, vassdr ag og energianlegg innenfor aktuelt planområde.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan kan være et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert. NVE har utarbeidet en ny veileder (nr.
2/2017) Nasjonale og regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging . Ved å følge denne vil man kunne unngå at det fremmes innsigelse til
planen. Det finnes flere veiledere og verktøy på www.nve.no/arealplan .



Dersom planen be rører NVEs saksområder i vesentlig grad, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I plandokumentene må det være be skrevet
hvilke vurderinger som er gjort og gå tydelig fram hvordan hensynene er innarbeidet i planen. Send gjerne med utfylt sjekkl iste. Det er viktig at alle
relevante fagutredninger innen NVEs saksområder er vedlagt.

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og områdereguleringsplaner. I ti llegg vil vi prioritere
reguleringsplane r der kommunen ber om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Kommunene kan ikke forvente å få uttalelse til alle regu leringsplaner
som sendes på generell høring til NVE. NVE ber derfor kommunen om å skrive tydelig i høringsbrevet hva en ønsker bist and til i den enkelte saken.

Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no .

Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon dersom det er konkrete spørsmål om våre saksområder underveis i planprosessen.

Hilsen fra
Heidi Mathea Henriksen
Senioringeniør

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE)
Region Sør
Telefon: 09575 eller direkte: 22959759
E - post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no



Fra: pål frodahl [pfrodahl@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 02.12.2017 12:16:14 

Emne: Utbygging av Krokenveien 40A. 

Vedlegg:  

Hei. 
 

Vi så for oss et nytt hus på denne tomten, eller ved et oppkjøp av en utbygger i verste fall en firemannsbolig. 

Det er vanskelig å tro at kommunen kan godkjenne en blokk inne i en villabebyggelse.. 

Blokkene nr.17 og 19 ligger i ytterkant mot skråningen, som er noe helt annet. 

 

Vi vil uansett gå imot alt over to etasjer. 

Det er ikke aktuelt å ha terrasser hengende rett over vår hage og skjermede uteplass. 

 

Hilsen. 

Pål Frodahl 

Krokenveien 40B 
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Krokenveien 23 og 40 a - varsel om oppstart

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

Kommunedelplan

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent komm une(del) plan.

Trafikk analyse

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler ,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikka nalyse . Forholdet til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeide t. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk , og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.

Detaljplan

Langs riks - og fylkesveger kreves minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen

veggrunn – teknisk anlegg» .

Det må også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive

nødvendige kryssinger av riks - og fylkesveg.
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Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesv eger og

eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for

forhåndsvurdering før endelig planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

Gjennomføringsavtale

E ndringer på vårt vegnett må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk , og

det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.

Byggegrenser og støy

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /1 5 m med mulighet for

vegmyndigheten til å fasts ette økt generell byggegrense til 1 00 m / 50 m. Byggegrensen

skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For

regulering av støyømfintlig e formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7.

desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m.

A v slutning

Det må påregnes inn sigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
          

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/736-11 38058/17 PLN 430  15.11.2017 

 

Svar - 430 - Krokenveien 23 og 40 a 
 

Kartutsnitt fra Grunnforurensningsdatabasen til Miljødir. viser opplysninger om mulig 

forurensning/tidligere undersøkelser innenfor planavgrensningen, og tilgrensende 

naboeiendommer.  

 

 

 

Det er viktig å kartlegge tidligere aktivitet på eiendommen, og på tilgrensende 

naboeiendommer.  Se Miljødirektoratets Faktaark M-813 for oversikt over bransjer og stoffer 

hvor grunnforurensning kan oppstå. 

 

I henhold til forurensningsforskriften kap 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 

gravearbeider), skal tiltakshaver vurdere om det er forurensning i grunnen der det skal skje 

bygging og graving. Dersom det er, eller er mistanke om forurenset grunn skal tiltakshaver 

undersøke grunnen. Hvis det er forurensning skal tiltakshaver lage en tiltaksplan. Regelverket 
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gjelder også for gravearbeid og terrenginngrep der man ikke har søknadsplikt iht. plan- og 

bygningsloven. 

 

Det vil være viktig å vurdere om det er nødvendig med grunnundersøkelser samt tiltaksplan 

tidlig i prosessen, for ikke å forsinke, og for å unngå at området bebygges ferdig først –  blir da 

utilgjengelig for undersøkelser/ og uforholdsmessig kostbart å utføre tiltak. 

 

Les mer på http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Forurensent-grunn-i-

bygge-og-gravesaker/ 

 

 

 

Med hilsen   

    

 Ole Anders Moskaug 

 Rådgiver 
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1 . Innledning
Krokenveien 23 AS eier eneboligtomtene Krokenveien 23 (gnr.87/bnr.65, 303, 411) og
Krokenveien 40a og b (gnr.87/bnr.2, 486, 487). Entreprenørselskapet ønsker å oppføre
leilighetsbygg med flere enheter i Krokenveien 23 og 40a. For å tilrettelegge for
fortettingsprosjektet utarbeides det en regul eringsplan som angir rammene for utbyggingen.

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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2. Metode
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i graderingskriterier under. De ulike
kriteriene for sannsynlighet og konsekvens er satt sammen til en risikomatrise i Figur 1.

Gradering av sannsynlighet:

Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/e ller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp
til 100 000kr

En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr.

Farlig: Opptil fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. Økonomiske
konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.

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) 4 8 12 16 20

Sannsynlig (3) 3 6 9 12 15

Mindre sannsynlig (2) 2 4 6 8 10

Lite sannsynlig (1) 1 2 3 4 5

1 - 4 Akseptabel risiko/liten risiko.

4 - 6 Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.

8 - 20 Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko.

Figur 1. Risikomatrise.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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3. Områdebeskrivelse
Krokenveien 23 og 40a ligger ca.1.5 km i luftlinje for Hønefoss sentrum, og ca.0.5 km fra
Hønengata, se Figur 2. Planområdet er avmerket i Figur 3. Eiendommene ligger helt inntil
Krokenveien.

Figur 2. Planområdes beliggenhet, markert med sort linje.

Figur 3. Ortofoto over området. Plangrense markert med blå linje.
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3.1 . Gjeldende planer
Kommuneplanens samfunnsdel, der målsettingen er at Ringerike skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet, innebærer blant annet at 70 % av befolkningsveksten skal skje i
Hønefoss-området. Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk. Krokenveien 23 og 40a ligger innenfor areal avsatt til boligområde, se Figur 4. Utsnitt
fra arealplanen i Ringerike kommune.Figur 4.

Figur 4. Utsnitt fra arealp lanen i Ringerike kommune.

Figur 5 viser gjeldende arealplaner for Krokenveien 23 og 40a. Krokenveien 23 ligger innenfor
areal regulert til boliger i endret del av reguleringsplan nr.65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka m.m.
vedtatt 25.04.1996. Krokenveien 40a ligger innenfor areal regulert til eneboligbebyggelse i
reguleringsplan nr.198 Kroken–Busterud, vedtatt 22.02.1990. Gjeldende reguleringsplaner ble laget
før kravet om ROS-analyser kom. Det er derfor ikke laget ROS-analyse for området tidligere.

Figur 5. Reguleringsplaner for Krokenveien 23 og 40a.
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3.2. Grunnforhold
Grunnen består av tonalitt overdekt med løsmasser fra hav og fjordavsetninger, se Figur 6 og Figur
7. Berggrunnen kan gi opphav til radonavgass til luft . Aktsomhetskart for radon, se Figur 8 og
Tabell 1, punkt 5.

Figur 6. Kartutsnitt fra berggrunnskart. Kilde: NGU.

Figur 7. Kartutsnitt fra løsmassekart. Kilde: NGU.
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Figur 8. Aktsomhetsområde r for radon. Kilde: NGU.

3.3. Naturforhold
Området er allerede bebygd. Det er ikke registret viktige naturtyper i nærheten av Krokenveien.
Utover tilrettelegging for oppføring av to leilighetsbygg, hjemler planen etablering av fortau langs
eksisterende boliggate. Dette arealet er i dag delvis kjøreveg og delvis grøft/sideareal langs
kjøreveg. Planforslaget tilrettelegger ikke for andre endringer i området. Omreguleringen vil ikke
medføre endringer i naturforholdene.

Åsen i bakkant av Krokenveien 23 er avsatt til friområde i kommuneplanen, og regulert til samme
formål i gjeldene reguleringsplan. Dette videreføres i planforslaget for å sikre at
landskapssilhuetten ikke forringes. Planlagte bebygge lsen i nr. 23 skal være lavere enn tretoppene
bak, og vil føye seg inn i eksisterende bebyggelseslinje. Leilighetsbygget i nr. 40a blir lavere enn
blokka som ligger mellom 40a og åsen bak slik at den heller ikke vil forstyrre landskapsbildet.

Omreguleringen vil verken påvirke dagens grønt struktur eller befolkningens muligheter for
utøvelse av friluftsliv.

3.4. Kulturminner
Det er ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, og det regnes som
lite sannsynlig at det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet da det ligger i
utbygd boligområde ( www.askeladden.no og Buskerud fylkeskommune).
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4. Farer og uønskede hendelser
I dette kapittelet identifiseres mulige farer og uønskede hendelser. Målet er ikke å identifisere så
mange uønskede hendelser som mulig, men at de hendelsene som vurderes gir en grunnlag for å
vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for å ivareta samfunnssikkerheten i forslaget.
Ved vurdering av fare legges følgende kilder til grunn:

Arealplaner fra Ringerike kommune
Miljøstatus, miljøinformasjon fra offentlige etater ( http://www.miljostatus.no/kart )
Arealis, nasjonal arealinformasjon ( http://geo.ngu.no/kart/arealis/ )
Rapporter utarbeidet i forbindelse med reguleringen.

Det er lagt vekt på hendelser som direkte eller indirekte kan påvirke samfunnsverdier og
konsekvenstyper som liv, helse, stabilitet og materielle verdier. Det legges til grunn at absolutte
sikkerhetskrav ivaretas direkte i planforslaget.

For å identifisere uønskede hendelser er det tatt ut gangspunkt i sjekklisten i Tabell 1. Sjekklisten er
generell, veiledende og ikke uttømmende. Sjekklisten er utarbeidet med utgangspunkt i plan- og
bygningsloven og DSBs veiledere om samfunnssikkerhet i arealplanlegging. For hver
problemstilling er det gjort en overordnet vurdering av om problemstillingen en aktuell eller ikke.
Hvis det er avdekket en reel fare er sannsyn lighet og konsekvens vurdert etter kriteriene gitt i
kapittel 2. Der det er nødvendig er det gitt en vurdering og beskrivelse at avbøtende tiltak.



Tabell 1. Sjekkliste for RO S-analyse i reguleringsplaner

Nr Farer og uønskede hendelser A
ktuelt?

Sannsynlighet

K
onsekvens

R
isiko

Vurderinger og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

Naturgitte forhold
1 Er området utsatt for snø- eller

steinskred?
Nei

2 Er det fare for utglidning (er området
geoteknisk ustabilt)?

Ja 2 3 6 Gjennomgang av offentlig tilgjengelige databaser viser at
planområdet er stabilt. Undersøkelser gjort i området i forbindelse
med utbyggingen viser også dette. Utgraving og utbygging i bratt
terreng kan imidlertid medføre fare for utgliding, setninger, ras etc.
Dette er aktuelt ved Krokenveien 23. Farene er omtalt i de
geotekniske rapportene til Tronrud. Det er lagt til grunn at
beskrivelser om risikoreduserende tiltak i forbindelse med
fundamentering, marktrykk og helling på graveskråninger tas til
etterretning og følges.

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? Nei
4 Er området utsatt for flom i elv/bekk,

herunder lukket bekk?
Nei

5 Er det radon i grunnen? Ja 1 1 1 Eksisterende kartgrunnlag er usikkert med hensyn til radonfaren, se
Figur 8. Det registrert særlig høy radonfare øst for Hønengata. Det
skal være boder og garasjer i underetasjene både ved nr. 23 og 40a,
slik at ingen bor direkte på radonutsatt grunn. Det vil være
tilstrekkelig utlufting fra garasjen slik at radon luftes ut istedenfor å
trekke opp i boligene. Videre er det lovbestemte tiltak mot radon,
jamfør teknisk forskrift til plan og bygningsloven § 13-5. Dette
medfører liten sannsynlighet for høyt radoninnhold i boligene.
Enkelttilfeller anses som ufarlig.

6 Er området vindutsatt? Nei
7 Er området nedbørutsatt? Nei
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Nr Farer og uønskede hendelser A
ktuelt?

Sannsynlighet

K
onsekvens

R
isiko

Vurderinger og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser
som kan inntreffe på nærliggende
transportårer, utgjøre en risiko for
området?

8 Hendelser på vei Ja 2 2 4 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.35 etc.) som kan gi
ringvirkninger med hensyn til fremkommelighet til Krokenveien.
Med tanke på at området har adkomst fra flere kanter vil eventuelle
hendelser ha begrensede konsekvenser.
Et forbedringstiltak er at det etableres fortau langs Krokenveien og
Sagaveien.

9 Hendelser på jernbane Nei Jernbanen ligger over 400 meter fra Krokenveien 40a og anses ikke
som noen fare.

10 Hendelser på innsjø/vann/elv Nei Nærmeste åpne vannkilde er Ådalselva. Denne ligger ca. 600 meter
fra planområdet og anses ikke som noen fare.

11 Hendelser i luften Nei
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser
som kan inntreffe i nærliggende
virksomheter (industriforetak etc.),
utgjøre en risiko for området?

Nei

12 Utslipp av giftige gasser/væsker Ja 1 1 1 Det ligger to bensinstasjoner i Hønengata. Det vil alltid være en viss
fare forbundet med lagring av store mengder drivstoff. De som
drifter slike anlegg er pålagt strenge sikkerhetskrav og
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Nr Farer og uønskede hendelser A
ktuelt?

Sannsynlighet

K
onsekvens

R
isiko

Vurderinger og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

sannsynligheten for uhell vurderes som liten. Dersom det likevel
skulle forekomme er avstanden i luftlinje mellom Krokenveien og
anleggene over en halv kilometer. Dersom uhell skulle forekomme
ved et av anleggene vil det utgjøre liten fare boligene i Krokenveien.
Avbøtende tiltak anses ikke som nødvendig.

13 Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker

Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området:

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 brudd 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 anses ikke som nødvendig.

14 Elektrisitet Nei
15 Teletjenester Nei
16 Vannforsyning Nei
17 Renovasjon/spillvann Nei

Dersom det går høyspentlinjer
ved/gjennom området:

18 Påvirkes området av magnetisk felt fra
el.linjer?

Nei

19 Er det spesiell klatrefare i forbindelse
med master?

Nei
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Nr Farer og uønskede hendelser A
ktuelt?

Sannsynlighet

K
onsekvens

R
isiko

Vurderinger og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

Er det spesielle farer forbundet med bruk
av transportnett for gående, syklende og
kjørende innenfor området:

COWI AS har utarbeidet en trafikkrapport. Det er beregnet at det vil bli en liten økning i
trafikken. Forutsatt at de løsninger og tiltak som er beskrevet blir ivaretatt, vil fortettingen av de to
tomtene ha liten konsekvens på trafikken. Fare forbundet med bruk av trafikknettet, og da særlig
problematikk knyttet til myke trafikanter og biltrafikk, er en aktuell problemstilling i alle
boligområder hvor vegarealene deles mellom gående, syklende og motorkjøretøy. 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 i
boliggatene, 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. Et forbedringstiltak er at det etableres fortau langs
Krokenveien og Sagaveien.
Se for øvrig fare/hendelse nr 8.

20 Til skole/barnehage? Nei
Det er ikke avdekket særskilte problemstillinger knyttet til
transportnettet til skole, barnehage, nærmiljøanlegg, forretning,
busstopp etc.

21 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Nei
22 Til forretning etc.? Nei
23 Til busstopp? Nei

Brannberedskap
24 Omfatter området spesielt farlige

anlegg?
Nei

25 Har området utilstrekkelig
brannvannforsyning (mengde og trykk)?

Nei Brannvannforsyningen skal testes. Brannrådgiver Roar Jørgensen
AS vil prosjektere alternative løsninger for slukking i prosjektet
dersom trykket ikke er godt nok. Det vil si at eventuelt manglende
brannvannsforsyning for de to planlagte blokkene i dag, ikke vil
være en aktuell problemstilling ved ferdigstillelse av blokken.

26 Har området bare en mulig atkomstrute
for brannbil?

Nei Det er flere muligheter for innkjøring til området.



DETALJREGULERING FOR KROKENVEIEN 23 OG 40A – PLAN 430
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Sist revidert 29.08.2018

Side 14 av 19

14

.

Nr Farer og uønskede hendelser A
ktuelt?

Sannsynlighet

K
onsekvens

R
isiko

Vurderinger og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

Tidligere bruk
Er det mistanke om forurensning i
grunnen fra tidligere virksomheter?

Nei

27 Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

Nei

28 Mekanisk verksted Nei
29 Galvaniseringsverksted Nei
30 Impregneringsverk Nei
31 Avfallshåndtering/deponi Ja 1 1 I databasen Grunnforurensning kan det se ut til at deponiet på

Tyrimyra dekker et svært stort område, se Figur 9. Dette er ikke
riktig. I en rapport fra NGU er deponiet beskrevet. Deponiet har vært
i drift fra 1957-1985 og dekker ca. 100 dekar på Tyrimyra. Årsaken
til at området fremstår som så stort i Grunnforurensning er at
deponiet er registrert på hele eiendommen med gnr.87/bnr.1. Det kan
derfor fremstå slik at hele eiendommen er deponiet, hvilket er en
misforståelse. Deponiet består både av husholdningsavfall,
industriavfall og spesialavfall. Fylkesmannen gjennomførte i 2011 et
tilsyn på Tyrimyra. Det ble gitt avvik på at det ikke kunne legges
frem rutiner fra overvåkning av gass og sigevann. Tyrimyra ligger
ca. 1 km nord for planområdet. Avgassing fra fyllinga vil i så måte
ikke ha noen betydning for planområdet. Fylkesmannen skriver i sin
rapport at "ved den ene fyllingsfronten er det utsig av sigevann med
orangebrun bunnfelling. Sigevannet renner i friluft og følger en bekk
før hele bekken føres inn i kommunens renseanlegg". Bekkesystemet
fra Tyrimyra går i retning av Hov barnehage og Hov ungdomsskole.
Kommune skal ifølge pålegg fra fylkesmannen, gjennomføre
overvåkning av sigevannet. Tyrimyra deponi er ikke en fare for
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Nr Farer og uønskede hendelser A
ktuelt?

Sannsynlighet

K
onsekvens

R
isiko

Vurderinger og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

planområdet, verken via avgassing eller sigevann. Eventuell
grunnvannsforurensning fra deponiet er heller ingen aktuell
problemstilling i planområdet.

32 Gjentatte rivningsarbeider/ rehabilitering
av bygninger fra 1950 -1980

Nei

33 Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. Nei
34 Militære anlegg: fjellanlegg,

piggtrådsperringer etc.
Nei

Omgivelser
35 Er det regulerte vannmagasiner i

nærheten, med spesiell fare for usikker
is?

Nei

36 Finnes det naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup etc.)

Nei

Ulovlig virksomhet
Sabotasje og terrorhandlinger Det anses ikke som særlig sannsynlig at Krokenveien og

Haldenjordet utpeker seg som mål for sabotasje og/eller
terrorhandlinger. Eventuelle konsekvenser av en slik hendelse kan
være kritiske. Avbøtende tiltak er ikke nødvendig som følge av
lav/akseptabel risiko.

37 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål?

Nei

38 Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?

Nei

Støy
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Nr Farer og uønskede hendelser A
ktuelt?

Sannsynlighet

K
onsekvens

R
isiko

Vurderinger og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

39 Finnes et støykilder i nærheten? Ja 1 1 1 Krokenveien ligger inne i et boligfelt med liten trafikk. Det er ca.
600 meter til hovedveien Hønengata, og 500 meter til jernbanen. Det
er heller ingen støyende industri i nærheten. Lokaltrafikken er eneste
kilde til støy. COWI har gjennomført en støyvurdering, og det er
utarbeidet en temarapport støy. Fortettingen av de to tomtene har
liten negativ påvirkning på støyforhold i området. Forutsatt at
løsninger og tiltak som er beskrevet blir ivaretatt, vil ikke de nye
beboerne bli utsatt for støybelastning som overstiger de anbefalte
grenseverdiene i T-1442/2016.

Luftforurensning
40 Kan luftforurensningen utgjøre en fare? Nei I forbi ndelse med områderegulering «Øvre Hønengata øst» vises det

til at det er stort sett bare er langs svært trafikkerte trafikkårer og i
større byområder at større arealer er utsatt for luftforurensning som
overskrider grenseverdiene. I tillegg kan det forekomme punktkilder.
Forenklede beregninger i forbindelse med områdereguleringen viser
at den røde sonen vil strekke seg mindre enn 5 m fra vegkanten,
mens den gule sonen strekker seg mindre enn 10 m fra vegkanten.
Sonenes utbredelse avhenger blant annet av piggdekkbruk.
Vurderingene er gjort med utgangspunkt i en piggdekkandel på 50
%. Hvis piggdekkandelen er lavere enn dette, vil også
luftforurensningssonene bli mindre (jamfør Områderegulering Øvre
Hønengata øst, støy og luft, 10.06.2013). Planområdet i Krokenveien
ligger langt unna hovedveger og luftforurensning anses ikke som en
fare.

Overvann
41 Kan overvann utgjøre en fare? Ja 2 2 Oversvømmelse og utfordringer med bortleding av overflatevann er

gjerne knyttet til områder hvor det er bygningsmasse med store
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takflater i kombinasjon med store tette flater på bakkeplan.
Utbyggingen medfører flere tette flater i områder, og medfører økt
risiko for utfordringer knyttet til overvann. Det tas hensyn til god
infiltrasjonskapasitet, fordrøyning og flomveier i planleggingen.
Kommunen skal legge ny overvannsledning gjennom området. Dette
vil bidra til økt kapasitet for bortledning av overvann.



Figur 9. Planområdet (sirkel i sør) Tyrimy ra avfallsplass (sirkel i nord) og deler av lokaliteten Tyrimyra avfallsplass på gnr 87
bnr 1 (gult område sentralt og øst). Kilde, www.grunnforurensning.no .

4.1. Oppsummering av farer og uønskede hendelser
Følgende hendelser og farer er vurdert til liten risiko (lite sannsynlig og ufarlig):
Radon i grunnen (hendelse/fare nr. 5)
Trafikkstøy (hendelse/fare nr. 12)
Utslipp av giftige gasser/væsker (hendelse/fare nr. 31)
Avrenning og avgassing fra deponi (hendelse/fare nr. 39)

Følgende farer er vurdert til liten risiko (mindre sannsynlig og en viss fare):
Hendelser på vei (hendelse/fare nr. 8)
Kan overvann utgjøre en fare (hendelse/fare nr. 41)

Følgende farer er vurdert til risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko
(mindre sannsynlig og kritisk):
Fare for ustabile grunnforhold ved utgraving av Krokenveien 23 (hendelse/fare nr. 2).
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4.2. Risikoreduserende tiltak
Det er påpekt en hendelse der det er nødvendig å vurdere risikoreduserende tiltak. Krokenveien 23
skal bygges i skrånende terreng, og det er fare for utgliding/ras. Problemstillingen er grundig
vurdert i temarapporter om grunnforhold. Ved å følge anbefalinger gitt i rapportene til Tronrud, er
risikoen minimert og under kontroll.

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 fre mkommet risikoforhold som gjør at Krokenveien 23
og 40a anses som uegnet for den planlagte fortettingen.

6. Kilder
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/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): http://www.dsb.no
Miljødirektoratet – miljøstatus: http://www.miljostatus.no/
Miljødirektoratet – grunnforurensning: https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/

Lars P. Tronrud, Arkimedum AS – 2017 og 2018. Geotekniske vurderinger Krokenveien 23 og 40a.
Heidi Bergom, COWI AS – 2017 og 2018. Temarapport trafikk.
Øyvind Antonsen, COWI AS – 2018. Temarapport støy.
Tore Volden, NGU – 1989. Geokjemisk undersøkelse av Tyrimyra avfallsplass.
Marianne Seland, Fylkesmannen i Buskerud – 2011. Rapport etter forurensningstilsyn.
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Sammendrag

Dagens situasjon

I forbindelse med regulering av boligfortettingsprosjekt i Krokenveien 23 og 40a, redegjøres det
for dagens trafikksituasjon og fortettingens forventede virkning på trafikken i området.

Hovedruta fra Krokenveien til hovedveinettet er til Hønengata (fv.35) via Sagaveien og
Fossekallveien. Fartsgrensen på disse veiene er 30 km/t. ÅDT er beregnet til 80 kjøretøy/døgn i
øvre del av Krokenveien og 170 kjøretøy/døgn i nedre del. Sagaveien mellom Krokenveien og
Fossekallveien har beregnet ÅDT på 420 kjøretøy/døgn, og Fossekallveien har beregnet ÅDT på
1620 kjøretøy/døgn.

Trafikken til og fra boligveiene på Haldenjordet går i hovedsak via krysset Krokenveien x
Hønengata. Ut fra beregningene som er gjort er samlet ÅDT i krysset estimert til å være 2450
kjøretøy/døgn.

Langs gatene som har mest trafikk er det etablert fortau. Bom i Sagaveien og Krokenveien hindrer
gjennomkjøring og bidrar til å holde trafikkmengden nede. Det er forholdsvis trygt for gående og
syklende å bevege seg i området.

Haldenjordet er et av de best betjente områdene i Hønefoss by med hensyn til kollektivdekning.

I følge Nasjonal vegdatabank er det ikke regist rert ulykker i Krokenveien, Fossekallveien eller
Sagaveien siden midt på 1990-tallet. Krysset Krokenveien x Hønengata er ikke spesielt
ulykkesbelastet.

Planforslagets påvirkning på trafikkforhold

65 nye boenheter i Krokenveien vil gi en økning på ca.160-165 kjøretøy/døgn på strekningen
Krokenveien – Sagaveien – Fossekallveien. I krysset ved Hønengata betyr dette en økning på ca.
6,5-6,7 % sammenlignet med dagens trafikk. Økningen er liten og utløser ikke behov for tiltak i
krysset Krokenveien x Hønengata.

Det settes krav til sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler, samt tilrettelegging for
lading av EL-sykler. Disse tiltakene i kombinasjon med kort vei til godt kollektivtilbud gir
grunnlag for å begrense bilbruken til de nye beboerne i Krokenveien 23 og 40a.

Innenfor planområdet skal det etableres fortau langs nordsiden av Sagaveien og vestsiden av
Krokenveien. Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter, og særlig for barn- og unge
som får en tryggere skolevei til Hov ungdomsskole og Ullerål barneskole.

Oppsummering
Fortettingen av de to tomtene gi lite negativ påvirkning på trafikkforhold i området. Etablering av
fortau gir tryggere skolevei og økt traf ikksikkerhet for myke trafikanter.
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1 Innledning

COWI er engasjert av Krokenveien 23 AS for å utarbeide en reguleringsplan som skal
tilrettelegge for fortetting av to boligtomter i Krokenveien, Hønefoss nord. Flere fagtema skal
utredes. Dette skal gi grunnlag for å vurdere områdets egnethet for fortetting, og for å belyse det
ønskede tiltakets mulige virkninger på omgivelsene. I denne temarapporten redegjøres det for
dagens trafikksituasjon og fortettingens forventede virkning på trafikken i området.

Krokenveien 23 og 40a ligger ca.1.5 km i luftlinje for Hønefoss sentrum, og ca.0.5 km fra
Hønengata. De to eiendommene ligger helt inntil Krokenveien.

Planområdes beliggenhet, markert med sort linje.
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2 Trafikkforhold

2.1 Dagens situasjon

Hønefoss nord

Hønengata (fv.35) er hovedveien gjennom Hønefoss og knytter nord- og sørsiden av byen
sammen. ÅDT i Hønengata er oppgitt til å være 17.700 kjt/døgn i Nasjonal Vegdatabank (NVDB)
[1]. Fartsgrensen er 50 km/t, og det er fortau på begge sider av veien.

Vegsystemet i Hønefoss nord. (Kilde: Nasjonal Vegdatabank, NVDB.)

Hønengata ble oppgradert fra Nordre torv og frem til Krokenveien i 2009/10. Krysset mot
Krokenveien har eget venstresvingefelt for trafikken som kommer fra Hønefoss Sør.
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Krysset Hønengata x Krokenveien fra sør. (Kilde: Google Maps).

Krysset Hønengata x Krokenveien fra nord. (Kilde: Google Maps).

I forbindelse med planlegging av utvidelse av Ullerål barneskole og Hov ungdomsskole ved
Hovsmarkveien er det utarbeidet en trafikkanalyse som tar for seg trafikksituasjonen i Hønefoss
nord [2]. Videre er det utarbeidet en skoleveiutredning som tar for seg dagens situasjon og mulig
tiltak som kan medvirke til å øke trafikksikkerheten for skolebarna som sogner til de to skolene
[3].

Både skoleprosjektet ved Hovsmarkveien og forte ttingsprosjektet ved Krokenveien knytter seg til
det overordene veinettet via Hønengata (fv.35). Krysset Hovsmarkveien x fv.35 og krysset
Krokenveien x Hønengata (fv.35) ligger ca.450 meter fra hverandre. Utredningene som er
utarbeidet i forbindelse med skoleprosjektet ut gjør relevant kunnskapsgrunnlag ved vurdering av
fortettingsprosjektets påvirkning på trafikksituasjonen.

I arbeidet med detaljreguleringsplan for fv.35 Hønengata fra Jernbaneundergangen til Hovkrysset
utførte Statens vegvesen i 2012 trafikkanalyser hvor blant annet kryssene langs Hønengata ble
vurdert. Trafikkberegningene fra 2012 er basert på trafikkforhold registrert i april 2008. Da var
ÅDT ved jernbanebrua ca.16 000 kjøretøy/døgn. Jernbanebrua ligger ca.50 meter fra krysset
Hønengata x Krokenveien. Trafikkforholdene ble simulert for fremskrevet trafikkmengde, med
utgangspunkt i forventet trafikk i år 2023, og med fartsgrense 40 km/t. Biltrafikken ble beregnet
til å være 20 % større i 2023 enn i 2008, dvs. 19 200 kjøretøy/døgn.
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Krysset Krokenveien x Hønengata ved oppgradering av Hønengata i 2010. (Kilde: Google Maps).

Som tidligere nevnt er ÅDT på denne strekningen i dag 17 700 kjøretøy/døgn. På to tredjedeler av
framskrivingstiden har trafikken økt med 1 700 kjøretøy/døgn. Dersom trafikken fortsetter å øke
med samme tempo i den siste delen av framskrivingsperioden frem til 2023 vil trafikken i
Hønengata ligge på ca.18 550 i 2023. Det vil si at trafikkøkningen ikke har vært så stor som
estimert ved beregningene som ble utført i 2012.

I planbeskrivelsen til detaljreguleringsplanen fo r fv.35 har Statens vegvesen redegjort for at
trafikkøkning større enn 20-25 % vil gi kø i sideveier sør i planområdet, det vil si i Krokenveien,
Industrigata og Dronning Ragnhilds vei [4]. For å unngå køer i sideveier i maksimaltimen ved
trafikkøkning på 20-25 % anbefalte Vegvesenet etablering av venstre- og høyresvingefelt i
sideveiene. I Hønengata er det beskrevet at trafikkflyten forventes å være bra, men potensielt
ømfintlig, særlig for venstresvingende fra Hønengata. Dette medførte at Vegvesenet i sin
vurdering anbefalte at venstresvingefeltet i krysset ved Krokenveien ble beholdt.

Trafikkøkningen i Hønengata har som sagt vært under 20 % fra 2008 til i dag. En er ikke kjent
med forhold som tilsier at denne trenden vil snu. Tvert imot kan det hende at trafikken vil avta
noe når ny E16 mellom Nymoen og Olum er ferdigstilt. Oppstartstidspunkt for arbeid på parsellen
mellom Nymoen og Eggemoen er ikke avklart. Kommunestyret vedtok den 11.10.2018 hvilket
alternativ som skal legges til grunn for videre planlegging på parsellen. Arbeid på parsellen
mellom Eggemoen og Olum skal etter planen starte tidlig i 2019, og ferdigstilles i 2021[5].

Vedtatt trasé for E16 Nymoen-Eggemoen, "Redusert korridor C". (Kilde: Statens vegvesen).
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Krokenveien, Sagaveien og Fossekallveien

Veinett og trafikkmengde
Fartsgrensen i Krokenveien, Sagaveien og Fossekallveien er 30 km/t. Det er ikke foretatt
trafikktelling i samleveier og boligveier på Haldenjordet. ÅDT beregnes derfor ut fra
beregningsmetodikk utarbeidet av Statens vegvesen [6] og lokalkunnskap om hva som kan
forventes å være foretrukne kjøreruter i området. Hovedruta fra Krokenveien til hovedveinettet er
til Hønengata (fv.35) via Sagaveien og Fossekallveien.

Kjøreruter fra Krokenveien 23 og 40a til hovedveisystemet. (Fv.35 Hønengata).



TRAFIKK KROKENVEIEN 23 OG 40A 9

Å kjøre Rabbaveien og Hovsmarkveien for å komme utpå veinettet vil kun i unntakstilfeller
utgjøre attraktive alternativ til å kjøre til fv. 35 via Fossekallveien. De alternative kjørerutene vil
på grunn av lengre kjøreavstand utgjøre omveier, i tillegg til at de er smale, har fartsdumper, og en
del kryss mot boliggater. Videre må en forholde seg til en uoversiktlige situasjon med hus tett
inntil veien og mange private utkjørsler, særlig la ngs Rabbaveien. Det er derfor stor sannsynlighet
for at trafikken til og fra Haldenjordet i hovedsak går via Fossekallveien til krysset Krokenveien x
Hønengata (fv.35).

For å beregne ÅTD tas det utgangspunkt i beregni ngsmetode som er angitt i Statens vegvesens
håndbok for trafikkberegninger, (tabell side 55 - Turproduksjon pr. enhet pr. døgn) [6]. Med
turproduksjon menes i denne sammenhengen summen av turer ut av og inn til området. For
bilturer vil derfor gjennomsnittlig turproduksjon pr. døgn være det samme som ÅDT.

Foruten Ullerål barnehage og Ullerål kirke er det hovedsakelig boligbebyggelse i form av
eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse på Haldenjordet. Videre ligger det et næringsbygg med
utkjørsel i Krokenveien, like ved krysset mot Hønengata. (Regnorgården).

Utdrag fra tabell i Statens vegvesens håndbok for trafikkberegninger[6] :

TURPRODUKSJON

AREALBRUK ENHET Bilturer Variasjonsområde

BOLIG
Eget eller andres hjem pr. bolig

pr. person
3,5
1,0

2,5 - 5,0
0,5 - 1,5

HANDEL
Butikk
Kiosk
Apotek
Frisør
Bensinstasjon

pr. ansatt
pr. 100 m2 25,0

45,0
10,0 - 45,0
15,0 - 105,0

KONTOR
Post
Bank

Lege (Helse)
Offentlig og privat kontor

pr. ansatt
pr. 100 m2

2,5
8,0

2,0 - 4,0
6,0 - 12,0

pr. ansatt
pr. 100 m2

2,0 - 6,0
5,0 - 20,0
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I Regnorgården er det solstudio i underetasjen, dagligvare i 1.etasje (Kiwi) og helsetjenester som
legesenter, tannlegesenter og fysioterapeut i 2 etasje. Ettersom det er flere helsetjenestetilbud med
mange ansatte kan det forventes at det er en jevn strøm av brukere gjennom dagen. Det tas derfor
høyde for at turproduksjon ligger i det øvre sjikte t. Det er tatt utgangspunkt i 15 bilturer pr. 100
m² for funksjonene som ligger i 2. etasje. Her er bruksarealet antatt å være ca.800 m². Estimert
turproduksjon blir da ca.120 bilturer pr døgn.

For dagligvareforretningen i 1. etasje tas det utgangspunkt i gjennomsnittsverdien, det vil si 45
bilturer pr. 100 m². Med lager og areal for varemottak er bruksarealet antatt å være ca.1290 m².
Estimert turproduksjon blir da ca.580 bilturer pr. døgn.

Solstudio i underetasjen antas å ligge i det nedre sjiktet under helsetilbud, det vil si 5 bilturer pr.
100 m². Her er bruksarealet antatt å være ca.600 m². Estimert turproduksjon blir da ca.30 bilturer
pr. døgn.

Samlet ÅDT fra Regnoergården er estimert t il 730 bilturer pr. døgn. Med grunnlag i erfaring og
lokalkunnskap antas at mellom 65-70 % av denne trafikken kommer i krysset Krokenveien x
Hønengata, imens resten kommer i krysset Flattumveien x Hønengata. Det vil si at det estimeres
at Regnorgården bidrar med ca.500 kjørebevegelser pr. døgn i den siste delen av Krokenveien.

Ullerål barnehage har to avdelinger med til samm en 30 barnehageplasser og 11 ansatte. Dersom
transport til og fra barnehagen kun er bilbasert kan det forventes at kjøring og henting av barn vil
generere 60 bilturer. Ettersom mange av brukerne bor på Haldenjordet, i gangavstand til
barnehagen i et område med god kollektivdekning, forventes det ikke at alle bruker bil når de
leverer og henter. I tillegg tas det høyde for at noen av barna er søsken som leveres samtidig.
Turproduksjon ved kjøring og henting av barn er beregnet til å være 40 bilturer.

For de ansatte tas det også høyde for at noen av dem benytter kollektivtilbud fremfor å kjøre.
Turproduksjon for de ansatte er beregnet til å være 15 bilturer. Til sammen beregnes
turproduksjonen til barnehagen til å være 55 bilturer.

Trafikken til Ullerål kirke er liten på hverdager. I helgene er turproduksjonen fra
boligbebyggelsen lavere enn på hverdager. Barnehagen generer ingen trafikk i helgene. Ullerål
kirke og Ullerål barnehage benytter samme parker ingsplass. Trafikk til og fra kirka på søndag
formiddag forventes ikke å gi utslag som medfører at trafikken er større i helga enn ellers i uka.
Unntak kan forekomme ved spesielle høytider eller tilstelninger som kirkekonserter. Beregningen
gjøres ikke med utgangspunkt i slike spesielle tilfeller.

Når det gjelder variasjonsområdet for boliger tas det utgangspunkt i følgende:

Faktorer som fører til lav bilturproduksjon:
› små boliger med få personer
› blokkbebyggelse
› stor andel gamle
› godt kollektivtilbud
› beliggenhet nær sentrum
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Faktorer som fører til høy bilturproduksjon:
› store boliger med mange personer
› eneboliger
› stor andel barnefamilier
› dårlig kollektivtilbud

Det er variasjon i boligsammensetningen i området. For beregningen av turproduksjon fra
boligbebyggelsen er verdien 4 bilturer pr. bolig lagt til grunn for ene- og tomannsboliger, og 3 for
rekkehus. For leiligheter er verdien 2,5 bilturer pr. bolig benyttet. Det er gjort et unntak for
omsorgsboligene i Krokenveien 17 og 19, samt for bofellesskapet i nr. 21. Her er det bemanning
som genererer trafikk og det kan forventes at det kommer besøkende. Det er derimot ikke
sannsynlig at hver leilighet genererer 2,5 bilturer pr døgn. For disse enhetene er derfor verdien 1,5
benyttet for estimering av antall bilturer.

ÅTD angitt med blå tekst på kart som viser bolig sammensetning. (Kilde: Nordeca insight [8]).
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Trafikken til og fra boligveiene går som sagt via krysset Krokenveien x Hønengata (fv.35). Ut fra
beregningene som er gjort, estimeres ÅDT i krysset til å være 2450 kjøretøy/døgn i dagens
situasjon.

Gående og syklende
Det er lav fartsgrense og forholdvis lite trafikk langs boliggatene på Haldenjordet. Langs gatene
som har mest trafikk er det etablert fortau. Det gjelder Fossekallveien og delen av Krokenveien
som ligger nærmest Hønengata. En del av Sagaveien er stengt for biltrafikk. Dette sikrer en trygg
forbindelse over mot Hovsmarkveien. Det er også plassert en bom ved Krokenveien 17 som sikrer
at trafikken mellom Haldenjordet og Hønengata (fv.35) ledes via Fossekallveien hvor det er
fortau.

Avstengningene hindrer gjennomkjøring og bidr ar til å holde trafikkmengden nede. Det er
forholdsvis trygt for gående og syklende å bevege seg i området.

Fortau og gangveier, Haldenjordet og øvre del av Hønengata.

Krokenveien ligger innenfor skolekretsen til Ullerål barneskole og Hov ungdomsskole. For
barna som bor på Haldenjordet går skoleveien langs boliggater med lav fartsgrense, via
gangveidelen av Sagaveien, og over mot Hovsmarkveien. Fra Krokenveien 23 og 40a er raskeste
vei til skolene via denne gangveien.

De som bor nærmere Hønengata kan velge å gå langs fortauet i nedre del av Krokenveien og ta en
snarvei bak Regnorgården. Her kan det oppstå farlige situasjoner. I arbeidet med planene for
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Ullerål og Hov skoler ses det nærmere på mulige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for
skolebarn ved krysset Krokenveien x Hønengata (fv.35) [3].

Snarvei mellom Hønengata og Flattu mveien. (Kilde: Skoleveiutredningen
for Ullerål og Hov [3]).

Kollektivtransport
Brakars rute 228 Haldenjordet-Hvervenmoen ("Bybussen") betjener området med kollektivtilbud
med 15 minutters mellomrom fra litt før 07:00 til 23:00. Haldenjordet er et av de best betjente
områdene i Hønefoss med hensyn til kollekti vdekning. Bussholdeplassen i Krokenveien ligger
midt mellom nr. 23 og nr.40a.

Bussholdeplass ved Krokenveien 19. (Kilde: Google Street View).
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Brakars bussrute 228 på Haldenjordet.
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Trafikksikkerhet
Figuren under viser registrerte trafikkulykker i Hønengata mellom jernbaneundergangen og
Gummikrysset i perioden 01.01.08-01.03.18 (Nasjonal vegdatabank/NVDB) [1]. Det er registrert
relativt få ulykker i tiårsperioden, og de er jevnt spredt på strekningen. Det tyder på at det ikke er
spesielle utfordringer knyttet til kryssene langs Hønengata.

Trafikkulykker i perioden 01.01.2008 – 01.03.2018 (Kilde: NVDB).

Det er registrert to ulykker ved krysset Krokenveien x Hønengata (fv.35). Den ene er en påkjøring
i gangfeltet, hvor fotgjengeren ble lettere skadet. Den andre er en ulykke med to biler hvor føreren
av den ene bilen kjørte på bilen foran. En person ble lettere skadet.

I følge Nasjonal vegdatabank er det ikke regist rert ulykker i Krokenveien, Fossekallveien eller
Sagaveien siden midt på 1990-tallet.
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2.2 Planforslagets påvirkning på trafikkforhold

Trafikken som genereres av utbyggingen vil hovedsakelig påvirke ÅDT på strekningen
Krokenveien – Sagaveien – Fossekallveien til krysset Krokenveien x Hønengata (fv.35).

65 nye boenheter vil ut fra Statens vegvesens beregningsverktøy utgjøre en økning på ca.160-165
kjøretøy/døgn ettersom blokkbebyggelse og godt kolle ktivtilbud tilsier bilbruk i det nedre sjiktet i
variasjonsområdet, (2,5 bilturer pr. bolig).

Innenfor planområdet skal det etableres fortau langs nordsiden av Sagaveien og vestsiden av
Krokenveien. Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter, og særlig for barn- og unge
som får en tryggere skolevei til Hov ungdomsskole og Ullerål barneskole fra Haldenjordet.

Fortau og gangveier på Haldenjordet, med nytt fortau langs Sagaveien
og Krokenveien.

Eksisterende bussholdepla ss ved Krokenveien blir ikke berørt av tiltaket da den ligger på østsiden
av veien. I anleggsfasen vil det bli en del aktivitet langs veiene, særlig når fortauet skal etableres.
Dette kan påvirke fremkommelighet for bussen. Ved eventuelt behov for stenging av vei og/eller
omkjøring med midlertidig omplassering av busstopp vil løsninger bli drøftet og avklart i samråd
med Brakar og Ringerike kommune.
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Det settes krav til at parkeringsanleggene i de nye leilighetsbyggene skal ha sykkelparkering og
fasiliteter for vedlikehold av sykler. Det skal også tilrettelegges for lading av EL-sykler. Disse
tiltakene i kombinasjon med kort vei til godt kollektivtilbud gir et godt grunnlag for å begrense
bilbruken til de nye beboerne i Krokenveien 23 og 40.

Ved ÅDT på ca.20 000 kjøretøy/døgn i Hønengata kan det oppstå kø i Krokenveien mellom 16:00
og 17:00 på hverdager. ÅDT i Hønengata ligger i dag på 17 700 kjøretøy/døgn. Trafikkøkningen
har ikke vært på 20-25 % som forespeilet Statens vegvesens arbeid med detaljplan for fv.35 i
2012 [4]. Videre kan omlegging av E16 til ny trasé mellom Nymoen og Olum medføre at
forventet trafikkvekst blir ytterligere redusert. Med dette som grunnlag vurderer en at krysset
Krokenveien x Hønengata (fv.35) har tilstrekkelig trafikkavviklingskapasitet med dagens
utforming. Fortetting med 65 boenheter i boligområdet som benytter Krokenveien for å komme ut
på hovedveinettet gir en økning på ca. 6,5-6,7 % sammenlignet med dagens trafikk. Dette er en
liten økning som ikke utløser behov for tiltak i krysset.

Oppsummering
Fortettingen av de to tomtene gi lite negativ påvirkning på trafikkforhold i området. Etablering av
fortau gir tryggere skolevei og økt traf ikksikkerhet for myke trafikanter.
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Sammendrag

Veitrafikk er eneste kjente kilde til støy i området. Veitrafikktall er hentet fra COWIs
trafikkutredning for prosjektet. Tallene er i støyberegningen framskrevet til år 2029 i henhold til
T-1442/2016, basert på Transportøkonomisk Institutts prognoser for trafikkutvikling.
Støysonekartene er beregnet i høyde 1,5 meter over terreng. Denne høyden er valgt for å
synliggjøre støynivå på uteoppholdsarealer.

Det er kun inntil Sagaveien at støybelastningen forventes å overstige anbefalte grenseverdier
angitt i T-1442. Eksisterende boligbebyggelse med terrasser ligger utenfor gul
sone/vurderingssone for tiltak. En del av utbygging sprosjektet i Sagaveien 56 ligger innenfor gul
sone. Utredning og anbefaling av tiltak er ivaretatt i arbeidet med reguleringsplanen for tomta, og
her etableres støyskjerming som en del av realiseringen av plan 415. Barnehagens utearealer
berøres av vurderingssonen i en stripe langs gjerdet mot Sagaveien.

For innendørs støy i de nye byggene vil det være tilstrekkelig med ordinære moderne fasade- og
vinduskonstruksjoner for å overholde krav til innendørs støy fra utendørs kilder. Det anbefales at
alle boenheter planlegges for tilgang til både private utearealer og felles uteareal utenfor gul sone
langs Sagaveien. Både Krokenveien nr.23 og nr.40a har felles uteoppholdsarealer i hvit sone, selv
uten støyskjerming.

Fortettingen av de to tomtene har liten negativ påvirkning på støyforhold i området. Forutsatt at
løsninger og tiltak som er beskrevet blir ivaretatt, vil ikke de nye beboerne bli utsatt for
støybelastning som overstiger de anbefalte grenseverdiene.
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1 Innledning

COWI er engasjert av Krokenveien 23 AS for å utarbeide en reguleringsplan som skal
tilrettelegge for fortetting av to boligtomter i Krokenveien, Hønefoss nord. Flere fagtema skal
utredes for å gi grunnlag for å vurdere områdets egnethet for fortetting, og for å belyse det
ønskede tiltakets mulige virkninger på omgivelsene. I denne temarapporten redegjøres det for
dagens situasjon og prosjektets forventede virkning på støyforhold.

Krokenveien 23 og 40a ligger ca. 1.5 km i luftlinje for Hønefoss sentrum, og ca. 0.5 km fra
Hønengata. De to eiendommene ligger helt inntil Krokenveien. Veitrafikk er eneste kjente kilde til
støy i området.

Figur 1 – Vegsystemet i Hønefoss nord. (Kilde: Nasjonal Vegdatabank, NVDB.)
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2 FORSKRIFTE R OG GRE N SE VE RDIE R

2.1 Kommuneplanens arealdel (2017-2030)

I høringsutkast (mars 2017) for kommuneplanens arealdel for 2017 - 2030 for Ringerike
kommune vises det til T-1442 og støy med følgende bestemmelser:

§1. Bebyggelse og anlegg

§1.0.2 Lekeareal

› Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk, og være støyskjermet iht. T-1442.

§1.0.4 Støy

Anbefalte støygrenser i tabell 3 i ”Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen T-1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. I
områder avsatt til sentrumsformål, og spesielt ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tillate
avvik fra støygrensene under forutsetning av at følgende målsettinger legges til grunn: Alle
boenheter skal ha en stille side. En høyest mu lig andel – og mer enn 50 % - av oppholdsrommene
inkludert minst ett soverom skal vende mot stille side. Alle boenheter skal ha tilgang til både
private utearealer og felles uteareal som tilfr edsstiller grenseverdiene i retningslinjen T-1442.
Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er utsatt for støy fra
veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. De t stilles også krav om støydokumentasjon ved
planlegging av ny støyende virksomhet.

2.2 Forskrifter og grenseverdier for støynivå utendørs

I Byggteknisk forskrift, TEK 17, er det gitt funksjonskrav med hensyn på tilfredsstillende
lydforhold i bygninger. Veiledningen til forskriften viser til Norsk standard NS 8175 " Lydforhold
i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper " for tallfestede grenseverdier. Lydklasse C i NS
8175:2012 er preaksepterte minimumskrav i henhold til TEK 17, og legges derfor til grunn. Det
henvises her til nedre grenseverdi for gul sone i T-1442/2016, med grenseverdier for gul/rød
støysone som vist i Tabell 1.

Tabell 1 - Kriterier for soneinndeling iht. T-1442/2016.

Gul sone Rød sone

Støykilde Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden
kl 23-07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden
kl 23-07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB
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Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak
gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstille nde støyforhold. I gul støysone kan kommunen
velge å tillate avvik fra grenseverdiene i T-1442 dersom planen kan utformes slik at
støykompromissene blir begrenset.

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som er lite egnet til støyfølsomme bruksformål, og
hovedregelen er at etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. For øvrige områder (hvit sone),
vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til støy, og det kreves normalt ingen
særlige tiltak for å tilfredsstille krav til innendørs støy i teknisk forskrift.

Retningslinjen angir i tillegg anbefalte grenseverdier ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse
som boliger er gjengitt i Tabell 2, og tilsvarer nedre grense for gul støysone.

Tabell 2 - Høyeste anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse eller støyende
virksomhet. Tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med

støyfølsom bruksformål

Støynivå utenfor
soverom,

natt kl. 23 – 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

› Støynivået skal beregnes for situasjonen minst 10 år frem i tid.
› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
› Krav til maksimalt støynivå L5AF i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per

natt som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser.

2. 3 Forskrifter og grenseverdier for støynivå innendørs

Innendørs grenseverdi for boliger for støy fra utendørs lydkilder er vist i Tabell 3.

Tabell 3 - Utdrag fra NS 8175:2 012. Høyeste grenseverdier for bolig er for innendørs støynivå fra
utendørs støykilder.

Type brukerområde Målestørrelse Lydklasse C

I oppholds- og soverom Lp,A,24h 30 dB

I soverom Lp,AFmax

natt, kl. 23 – 07
45 dB

Kravet til maksimalt lydtrykknivå Lp,AFmax gjelder steder med stor trafikk om natta, ti hendelser
eller flere, og ikke enkelthendelser.
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3 STØYBE RE GNIN GE R

3.1 Grunnlag og beregningsmetode for veitrafikkstøy

Støyberegningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikk ved bruk av
støyberegningsprogrammet CadnaA versjon 2018. Digitalt kartgrunnlag fra 10.08.17 er benyttet
som grunnlagsmateriale i støyberegningsmodellen.

Støysonekartene er beregnet i høyde 1,5 meter over terreng. Beregningshøyden på 1,5 meter er
valgt for å synliggjøre støynivå på uteoppholdsar ealer på bakkeplan. Beregningshøyde 1,5 meter
er også benyttet på takterrasser.

Beregningene er utført med rutenett i avstand 2 x 2 meter, helningsgradienter på veier er
hensyntatt og beregningene inkluderer 2 lydrefleksjoner.

3.2 Trafikktall

Veitrafikktall i Tabell 4 er hentet fra COWIs trafikkutredning for prosjektet. Tallene er
framskrevet til år 2029 i henhold til T-1442/2016, basert på Transportøkonomisk Institutts
prognoser for trafikkutvikling i Ringerike. Støy fra veier som ikke er nevnt i Tabell 4 anses som
neglisjerbart.

Tabell 4 - Benyttede trafikktall for veitrafikk.

Vei ÅDT 2029 Andel
tungtrafikk

Hastighet

(km/t)

Krokenveien, ved nr. 23 200 1 % 30

Krokenveien, ved nr. 19 320 1 % 30

Krokenveien, sør for bom mot Sagaveien 200 1 % 30

Sagaveien, ved nr. 40A 700 1 % 30

Fossekallveien 1920 1 % 30
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4 RE RSU LTATE R OG VU RD E RIN GE R

4.1 Utendørs støy fra veitrafikk

Støysonekart X001 i vedlegg 2, samt Figur 2 og Figur 3, viser beregnet Ldenfor år 2029 på fasader
og uteoppholdsområder uten bruk av støyskjermer for nybyggene i Krokenveien 23 og Sagaveien
40A.

Støynivået på største del av utearealer på bakkepl an, samt takterrasser, ligger innenfor hvit sone.
Takterrasse i Krokenveien 23 har tilfredsstillende støynivå, også uten tette rekkverk.

Alle boenheter må planlegges for tilgang til både private utearealer og felles uteareal som
tilfredsstiller grenseverdiene i retningslinjen T-1442.

Støynivå fra veitrafikk er under grenseverdien (Lden= 55 dB) for alle fasader. Høyeste fasadenivå
er Lden= 54 dB mot nordvest for nybygg i Sagaveien 40A, se Figur 3.

Figur 2 – Beregnet Ldenfor år 2029 på fasader og uteoppholdsområder for nybygg i
Krokenveien 23, uten støyskjermer. (Bygget er noe endret i endelig planforslag, men har
hovedsakelig lik plassering i forhold til potensiell støykilde).
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Figur 3 - Beregnet Lden for år 2029 på fasader og uteoppholdsområder for nybygg i Sagaveien
40A, uten støyskjermer. (Bygget er noe endret i endelig planforslag, men har hovedsakelig lik
plassering i forhold til potensiell støykilde).

Støysonekartet viser videre at eksisterende bebyggelse langs Krokenveien og Sagaveien ikke
utsettes for støy som overskrider de anbefalte grenseverdiene. Dette inkluderer eksisterende
terrasser på sørsiden av de tre boligene (Figur 4). Planlagt bebyggelse m/tilhørende utearealer i
Sagaveien 56 er berørt av gul sone. Avbøtende tiltak i form av støyskjerming langs veien er
ivaretatt i detaljplanen er vedtatt for dette utbyggingsprosjektet. (Plan 415 – Sagaveien 56, vedtatt
05.12.2017, KS sak. 137/17).
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Figur 4 - Beregnet Lden for år 2029 langs Sagaveien, uten støyskjermer.

Barnehagen er ikke utsatt for veitrafikkstøy som overskrider de anbefalte grenseverdiene.
Barnehagens utearealer berøres av vurderingssonen i en stripe langs gjerdet mot Sagaveien. Dette
utgjør en liten del av barnehagens totale uteoppholdsareal på ca. 2,5 daa.

4.2 Krav til lydisolasjon for vinduer/fasader

Det er foretatt en vurdering av innendørs st øynivå med tanke på krav i NS8175:2016 klasse C.

For begge nybyggene er det vurdert at Leq,24her dimensjonerende for beregningene av innendørs
støynivå. Eneste unntak kan være fasadene i 1. og 2. etasje i Sagaveien 40A merket med «Lmax_1» og
«Lmax_2» i støysonekart X001. Her er det beregnet fl ere enn 10 støyhendelser utendørs i nattperioden
som oversiger maksimalt støynivå L5AF. Dersom nevnte fasader har vi ndu mot soverom, vil det være
maksimale støynivå som er dimensjonerende for vurdering vindu/fasade og tilhørende innendørs støy.

Normalt vil det være tilstrekkelig med ordinære moderne fasade- og vinduskonstruksjoner for å
overholde krav til innendørs støy fra utendørs kild er iht. NS 8175:2012. For å sikre at innendørs
støynivå overholdes, bør det i byggesaken gjøres nærmere vurdering av dette.

Beregningene forutsetter balansert ven tilasjon uten passive ventiler i fasaden.
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5 Oppsummering og konklusjon

Det er kun inntil Sagaveien at støybelastningen forventes å overstige anbefalte grenseverdier
angitt i T-1442. Eksisterende boligbebyggelse med terrasser ligger utenfor gul
sone/vurderingssone. Utbyggingsprosjektet i Sa gaveien 56 ligger innenfor gul sone, men er
utredet i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for tomta. Støyskjerming etableres som
en del av realiseringen av plan 415, og det angis derfor ikke avbøtende tiltak for Sagaveien 56 i
detaljplanen for Krokenveien 23 og 40a. Barnehagens utearealer ligger i hovedsak utenfor
vurderingssonen for støytiltak.

Fortettingsprosjektene har både terrasser og utear eal på bakkeplan som selv uten støyskjerming
ligger i hvit sone. Det anbefales at alle boenheter planlegges for tilgang til både private utearealer
og felles uteareal innenfor hvit sone. For innendørs støy i de nye byggene vil det være tilstrekkelig
med ordinære moderne fasade- og vinduskonstruks joner for å overholde krav til innendørs støy
fra utendørs kilder.

Fortettingen av de to tomtene har liten negativ påvirkning på støyforhold i området. Forutsatt at
løsninger og tiltak som er beskrevet blir ivaretatt, vil ikke de nye beboerne bli utsatt for
støybelastning som overstiger de anbefalte grenseverdiene i T-1442/2016.
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Vedlegg 1 – Definisjoner av trafikktall og lyd

Nedenfor følger definisjoner og forklaringer til aktuelle parametere og uttrykk som blir benyttet i
dette notatet.

Lden er et A-veid ekvivalent lydnivå over et døgn, bestående av dag (day, d), kveld (evening, e) og
natt (night, n). Dag er definert i tidsrommet 07 – 19, kveld 19 – 23 med ekstra tillegg på +5 dB, og
natt 23 – 07 med ekstra tillegg på +10 dB. Beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som
gjennomsnittlig støybelastning over ett år.

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 % av hendelsene.

L p,AF,max er det maksimale lydnivået som er et mål for de høyeste, vanlige toppene i en varierende
støy. Størrelsen er en øyeblikksverdi.

ÅDT : Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, regnet over et år.
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Vedlegg 2 – Støysonekart i følger i A3-format

› Støysonekart X001, Ldenfra veitrafikk i 2029, uten skjerming. (Gjennomsnittlig over ett år)

› Støysonekart X002, L5AF fra veitrafikk i 2029, uten skjerming. (Maks nivå, øyeblikksverdi)
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Rekvirert av Skrevet av

E. Brørby & sønn AS Arkimedum AS

Per Erik Brørby Lars P. Tronrud

per@brorby.as lars@arkimedum.no

+47 924 62 306 91 82 44 36

Det vises til tidligere grunnundersøkelser utført av oss i mars 2017

Grunnundersøkelsen viser fas te masser ned til ca kote 95/96, og et lag med bløtere leire fra kote ca 93 til 95.
Planlagt f erdi g gulv er på kote 96,8.

Det ble den 25.04.2018 gravet 2 stk dype prøvegroper på tomta , ett i hver ytterende ne av bygget i bakkant
( Hjørne av utstikkende leilighet og hjørne av heissjakt )

Punktene ble stukket ut av Brørby etter koordinater fra arkitekt .

Tils tede var:

• Per E rik Brørby
• Kristoffer Brørby
• Lars P. Tronrud

Formålet med prøvegropene var t re sidig:

1) Påvise kotehøydene for laget med bløtere leire – og evt sandlag .

2) Vurdere stabiliteten i gropsidene ift planlagte graveskråninger i bakkant av bygget

3) Se etter vannsig
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Punkt A og B – ca pla ssering

Tegningen vist her er ikke helt riktig. Bygget har blitt endret og flyttet litt , men dette er siste mottatte tegning .
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Grop A
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Grop B
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Vurderinger

Prøvegropene viser at det er skille mellom et tynt sandlag over litt bløtere leire på kote 98 (A) og kote 96 (B).

Dette stemmer godt overens med totalsondering i punkt 2 (samme punkt som B) fra tidl igere
grunnundersøkelser .

I pkt A er tilsvarende forhold, men 2m høyere opp.
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Anbefalinger

Fundamentering

Man kan fundamentere på 2 måter:

1) Hel, stiv bunnplate

Fordeler:

• Laver e marktrykk
• Mindre utgraving
• Enkler e forskaling og støp

U lemper:

• Mer betong.
• Fundamentert på bløtere leirelag la vere bæreevne
• Ujevne s etninger ( Leirelaget er skrått - faller nord - vestover )

2 ) Tradisjonelle s tripe - og søyle fundamenter

Fordeler:

• Mindre betong
• Fundamenteres på fast lag høyere bæreevne
• Mindre setninger

U lemper:

• Høy ere marktrykk
• Sålene må graves dypere
• Graveskråning i bakkant blir høyere
• Mer kostnader ifm f orsterkningslag med duk, geonett og kult
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Graveskr åning

I det man bygger opp forskaling for kjellerveggene i bakkant av byg get blir g raveskråninge n å anse som en grøft ,
og grøfteforskriften gjelder.

Forskrift om graving og avstivning av grøfter, 1985:



Krokenveien 23 10198 - N - 01

Hønefoss 25.04.2018

10

Beregning av udren ert skjærstyrke i leir masse ne ned til ca kote 96
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Forholdene er ikke vanskelige, men gravedybden blir mer enn 3,0 m.

Leira over ca kote 98 (A) og 96 (B) er fast (Su = 70 kPa) mens lavere n ed er det et lag med litt bløtere leire.
Vingeborprøve på kote 96 i det bløtere leirlaget i pkt A viser skjærfasthet på ca 35 kPa – dvs mi ddels fast. Ut fra
totalsonderingsplott er det fastere lag fra ca kote 94 og økende motstand nedover

Etter en helhetlig vurdering anbefal es helling på g raveskråning er til å være 45 °

Det kan være fare for ut vasking av skråningen ved nedbør, og denne bør derfor tildekkes med pre senninger.
T errenget i overkant av skråning skal renses og sikres med steng sli k at ikke stein osv kan trille ned i trauet .

Hønefoss, 25. april 2018

Lars P. Tronrud
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Rekvirert av Skrevet av

E. Brørby & sønn AS Arkimedum AS

Per Erik Brørby Lars P. Tronrud

per@brorby.as lars@arkimedum.no

+47 92462306 91 82 44 36

Adresse Krokenveien 23

3515 Hønefoss

Kommune 0605 Ringerike

Gnr 87
Bnr 65

Oppdrag

Krokenveien 23 AS skal oppføre leilighetsbygg i Krokenveien 23 i Ringerike.

Arkimedum AS er engasjert for å forestå grunnundersøkelse og utarbeide rapport om grunnforholdene på
tomten.

Det er utført

• Forundersøkelser
• Feltundersøkelser
• Laboratorieundersøkelser
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1 Forundersøkelser

Løsmassekart
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Løsmassetabell

Nr Type Beskrivelse

11
Morenemateriale, sammenhengende
dekke, stedvis med stor mektighet

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket,
dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse
fra 0,5 m til flere ti - talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

12
Morenemateriale, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med
grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer .

15 Randmorene/randmorenebelte
Rygger eller belter av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er
usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet
finnes i veksling med breelvmateriale .

20
Breelvavsetning (Glasifluvial
avsetning)

Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag
av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare
overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti - talls meter.

30 Bresjø - /eller brekammeravsetning
(Glasilakustrin avsetning)

Finkornig materiale avsatt i bresjø eller vannfylt brekammer hvor tykkelsen er mer enn 0,5 m
og arealdekningen er sto r nok til å danne figur på kartet. Mektigheten kan være flere ti - talls
meter.

36 Bresjø - /brekammer og innsjøavsetning
(Glasilakustrin og lakustrin avsetning)

Benyttes hvis en ønsker å slå sammen de to avsetningstypene. I tilfelle brukes ikke separate
farg er for bresjø og innsjø på det samme kartbladet.

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighet.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkl eireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

42
Marin strandavsetning,
sammenhengende dekke

Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge - og
strømaktivitet i strandsonen, st edvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt
sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst.
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre
sedimenter.

43
Hav - og fjordavsetning og
strandavsetning. Usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Grunnlendte områder med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt
mindre enn 0,5 m men den kan lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav - og
strandavsetninger. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk

50
Elve - og bekkeavsetning (fluvial
avsetning)

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vift er. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m

54
Flomavsetning, sammenhengende
dekke Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved plutselig uttapning av bresjøer.

70
Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter
mektighet

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Gradvis
overgang til underliggende fast fjell. Brukes når en ikke skiller mellom sammenhengende og
usammenhengende dekke av denne avsetningstypen.

72
F orvitringsmateriale,
usammenhengende dekke eller tynt
dekke over berggrunn

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Grunnlendt
område med tallrike fjellblotniger

90 Torv og myr (Organisk materiale)
Organisk jord dannet av døde planterester, med mektigheter større enn 0,5 m. Det skilles
ikke mellom ulike torvtyper.

100
Humusdekke/tynt torvdekke over
berggrunn

Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av humusdekket er
vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike
områder.

120 Fyllmasse (antropogent materiale) Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av mennesker aktivitet, vesentlig i urbane strøk

130 Bart fjell
Brukes om områder som stort set t mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er fjell i
dagen.
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Befaring

Befaring ble gjort den 03.03.17

Tilstede var:

• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Tomt, området, vegetasjon og vannføring ble vurdert.

Kritiske snitt vurdert

Satt ut 4 peler

Vurderinger:

Tomt er bratt i bakkant. Bjørk og furu i skrent.

Nytt bygg skal ha P - kjeller med ok gulv ca 0,5m under vei (Krokenveien)

Program

4 stk totalsonderinger til 10m dybde

Poseprøver der det er lavere motstand på TS - plott.

• Beskrivelse
• Vanninnhold
• Kornkurve
• Telefarlighetsgruppe

Vingeborprøver hvis mulig.

• Udrenert skjærstyrke
• Omrørt skjærstyrke
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2 Feltundersøkelser

Borekart .

Punkter er innmålt av Berntsen plan og oppmåling AS den 07.03.17
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Totalsonderinger
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Borelogg
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Vingeboringer
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3 Laboratorieundersøkelser

Poseprøver

1 stk poseprøve ble levert for undersøkelser hos Multiconsult på Skøyen.
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4 Geoteknisk e vurdering er

Konsistens

Feltundersøkelser og laboratorieundersøkelser viser et lag med bløt til middels fast leire fra ca kote 95 til
90 . L eira er i telefarlighetsgruppe T4, dvs meget telefarlig. Enkelte tynne sandlag innimellom . Ser ut som
det er overgang fra sand til leire på kote ca 95.

Det er ikke tegn til kvikkleire.

Kompensering

Det er ifølge tiltakshaver planlagt leilighets bygg med p arkeringskjeller. Kompensering kan oppnås , men
det vil for et stort bygg være større avlasting i bakkant enn i forkant, pga tomtens helling . Man bør
vurdere å oppføre flere, mindre bygg. Dette tillater fundamenter på ulike kot er, og dermed bedre balanse
i kompensering.

Tillatt marktrykk

Le ira fra kote 95 og ned er bløt /middels fast , d v s udrenert skjærstyrke på ca 20 - 30 kPa

Tillatt marktrykk vil konservativt ligge i området 100 - 120 kPa (10 – 12 tonn/m2)

Setninger

Prøveserie viser leire med vanninnhold på ca 30 %.

Modultall for setningsanalyse vil ligge i området m = 20

Plastisk analyse

Fundamentering

Det anbefales kompensert fundamentering med hel stiv såle. Leirlag er setningsømfintlig, og
fundamenteringen må det alj prosjekteres av geotekniker.

Terreng i bakkant av tomt er ganske bratt, og evt graving inn i skrent vil kreve prosjektering av sikring av
byggegrop , og jordtrykk mot kjellervegg er .
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Sjekkliste grunnundersøkelser

Eurokode 7 - 1 Kap. 3: Geoteknisk e data

Sjekkpunkter Dato

Er det lagt inn korrekt informasjon om tomt og aktører i prosjektet 24.02.17

Er det gjort nødvendige forundersøkelser for å bedømme byggeplassens generelle egnethet? 03.03.17

Foreligger de t målsatte tegninger som angir plassering av bygninger på kart med koter? 03.03.17

Er det gjort befaring av tomten og området rundt? 03.03.17

Er det vurdert om områder utenfor byggeplassen har betydning for prosjektet? 03.03.17

Er det innhentet geotekniske rapporter eller andre relevante opplysninger fra tomter i
nærheten?

-

Er det utarbeidet program for grunnundersøkelser? 03.03.17

Er grunnundersøkelser gjennomført ihht til program og evt. supplert under utførelse? 06.03.17

Er resultatene tolket og drøftet for usikkerhet? 20.03.17

Er jord og jordlag klassifisert og beskrevet ? 20.03.17

Er det laget en tydelig sammenstilling av resultatene som kan brukes i den videre
prosjekteringen?

20.03.17

Dato Firma Navn Signatur

20.03.17 Arkimedum AS Lars P. Tronrud
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Rekvirert av Skrevet av

E. Brørby & sønn AS Arkimedum AS

Per Erik Brørby Lars P. Tronrud

per@brorby.as lars@arkimedum.no

+47 92462306 91 82 44 36

Adresse Krokenveien 40A

3515 Hønefoss

Kommune 0605 Ringerike

Gnr 87
Bnr 2

Oppdrag

E, Brørby & sønn AS skal oppføre leilighetsbygg i Krokenveien 40A i Ringerike.

Arkimedum AS er engasjert for å forestå grunnundersøkelse og utarbeide rapport om grunnforholdene på
tomten.

Det er utført

• Forundersøkelser
• Feltundersøkelser
• Laboratorieundersøkelser
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1 Forundersøkelser

Løsmassekart
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Løsmassetabell

Nr Type Beskrivelse

11
Morenemateriale, sammenhengende
dekke, stedvis med stor mektighet

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket,
dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse
fra 0,5 m til flere ti - talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

12
Morenemateriale, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med
grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer .

15 Randmorene/randmorenebelte
Rygger eller belter av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er
usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet
finnes i veksling med breelvmateriale.

20
Breelvavsetning (Glasifluvial
avsetning)

Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag
av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare
ov erflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti - talls meter.

30 Bresjø - /eller brekammeravsetning
(Glasilakustrin avsetning)

Finkornig materiale avsatt i bresjø eller vannfylt brekammer hvor tykkelsen er mer enn 0,5 m
og arealde kningen er stor nok til å danne figur på kartet. Mektigheten kan være flere ti - talls
meter.

36 Bresjø - /brekammer og innsjøavsetning
(Glasilakustrin og lakustrin avsetning)

Benyttes hvis en ønsker å slå sammen de to avsetningstypene. I tilfelle brukes ikke separate
farger for bresjø og innsjø på det samme kartbladet.

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighet.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

42
Marin strandavsetning,
samme nhengende dekke

Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge - og
strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt
sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og g rus er vanligst.
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre
sedimenter.

43
Hav - og fjordavsetning og
strandavsetning. Usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Grunnlendte områder med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt
mindre enn 0,5 m men den kan lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav - og
strandavsetninger. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk

50
Elve - og bekkeavsetning (fluvial
avset ning)

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m

54
Flomavsetning, samm enhengende
dekke Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved plutselig uttapning av bresjøer.

70
Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter
mektighet

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Gradvis
overgang til underliggende fast fjell. Brukes når en ikke skiller mellom sammenhengende og
usammenhengende dekke av denne avsetningstypen.

72
Forvitringsmateriale,
usammenhengende dekke eller tynt
dekke over berggrunn

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemis k nedbryting av berggrunnen. Grunnlendt
område med tallrike fjellblotniger

90 Torv og myr (Organisk materiale)
Organisk jord dannet av døde planterester, med mektigheter større enn 0,5 m. Det skilles
ikke mellom ulike torvtyper.

100
Humusdekke/tynt torvd ekke over
berggrunn

Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av humusdekket er
vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike
områder.

120 Fyllmasse (antropogent materiale) Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av mennesker aktivitet, vesentlig i urbane strøk

130 Bart fjell
Brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er fjell i
dagen.



Krokenveien 40A 10199

Hønefoss 20 .03.2017

4

Befaring

Befaring ble gjort den 03.03.17

Tilstede var

• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Tomt, området, vegetasjon og vannføring ble vurdert.

Satt ut 4 peler

Vurderinger

Tomten er tilnærmet flat.

Det er ikke tegn til skredflater på tomt eller i området rundt tomten.

Områdestabiliteten vurderes som god.

Program

Bore 4 stk totalsonderinger til 10m dybde

Ta opp poseprøver der det er lavere motstand på TS - plott, og på ca kote for fundamenter.

• Beskrivelse
• Vanninnhold
• Kornkurve
• Telefarlighetsgruppe

Vingeborprøver hvis mulig.

• Udrenert skjærstyrke
• Omrørt skjærstyrke
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2 Fel tundersøkelser

Borekart . Punkter er innmålt av Berntsen plan og oppmåling AS den 07.03.17
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Totalsonderinger
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Borelogg
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3 Laboratorieundersøkelser

3 stk skovleborprøver fra hull 2 ble lagt i poser og levert til undersøkelse hos Multiconsult på Skøyen
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Geoteknisk e vurdering er

Konsistens

Feltundersøkelser og laboratorieundersøkelser viser middels fast til fast leire til 10m dyp. L eira er sandig
og siltig, og er i telefarlighetsgruppe T4, dvs meget telefarlig. Enkelte tynne sandlag. Forholdsvis
homogene forhold over tomten.

Masser på skovlebor var generelt meget faste. Vanskelig å trykke inn tommel.

Skovleborprøve på ca 3,5 m viste våt prøve. Det antas v ann førende lag på kote 91 - 92

Kompensering

Det er ifølge ti ltakshaver planlagt bygg med p arkeringskjeller, dvs avlastning ca 3m x 20kN/m3 = 60 kPa .
Dette tilsvarer omforent pålastning fra 5 etasjer .

Tillatt marktrykk

Le iren i grunnen er til dels fast, dvs udrenert skjærstyrke på ca 50 - 75 kPa

Tillatt marktrykk vil konservativt ligge i området 250kPa

Setninger

Prøves erie viser leire med vanninnhold på ca 15 - 25%.

Modultall for setningsanalyse vil ligge i området m= 25 - 30

P lastisk analyse

Fundamentering stype

For denne grunntypen kan anbefales tradisjonell fundame ntering med såle og stiv ringmur i armert
betong . I bunn av sålegrøfter bør legges duk, geonett og minimum 25 cm komprimert pukk.
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Sjekkliste grunnundersøkelser

Eurokode 7 - 1 Kap. 3: Geotekniske data

Sjekkpunkter Dato

Er det lagt inn korrekt informasjon om tomt og aktører i prosjektet 24.02.17

Er det gjort nødvendige forundersøkelser for å bedømme byggeplassens generelle egnethet? 03.03.17

Foreligger de t målsatte tegninger som angir plassering av bygninger på kart med koter? 03.03.17

Er det gjort befaring av tomten og området rundt? 03.03.17

Er det vurdert om områder utenfor byggeplassen har betydning for prosjektet? 03.03.17

Er det innhentet geotekniske rapporter eller andre relevante opplysninger fra tomter i
nærheten?

-

Er det utarbeidet program for grunnundersøkelser? 03.03.17

Er grunnundersøkelser gjennomført ihht til program og evt. supplert under utførelse? 06.03.17

Er resultatene tolket og drøftet for usikkerhet? 20.03.17

Er jord og jordlag klassifisert og beskrevet ? 20.03.17

Er det laget en tydelig sammenstilling av resultatene som kan brukes i den videre
prosjekteringen?

20.03.17

Dato Firma Navn Signatur

20.03.17 Arkimedum AS Lars P. Tronrud



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-6   Arkiv: PLN 000  

 

 

Oppstartssak for detaljereguleringsplan nr. 430 - Krokenveien 23 og 40 a  

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

Krokenveien 23 og 40a. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 

Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_430, Krokenveien 23 og 40. 

 

3. Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres det samtidig å ikke bevare bolighus og 

uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65). 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i eksisterende boligområde. Planen 

vil legge til rette for oppføring av leilighetsbygg i Krokenveien 23 og 40a. 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei-, bolig og friareal innlemmet i planen. 

 

Planen er privat initiert, og fremmes som detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller.  

 

Oppstart av plan kan anbefales da den er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel om 

fortetting av Hønefoss. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplaner i området.   

 

Innledning  
Forslagstiller E. Brørby & Sønn ønsker med denne planen å få en bedre utnyttelse av to 

boligtomter i Krokenveien. Planarbeidet vil tilrettelegge for fortetting ved å oppføre 

leilighetsbygg med tilhørende utearealer og lekeplass i Krokenveien 23, gnr. 87, bnr. 65, 303, 

411, samt Krokenveien 40a, gnr. 87/2 og 87/487. 

 



- 

Detaljreguleringen skal sikre en god prosess omkring økning av utnyttelsesgraden for de to 

eiendommene. Planen skal ivareta god tilrettelegging for utbyggingsområdets uteoppholdsareal 

samt areal til veg- og fortau. Det skal også sikres at friområde ivaretas på en god måte.  

 

Det er nødvendig med omregulering fordi forslaget er i strid med gjeldende reguleringsplaner 

og gjeldende bestemmelser i kommuneplan. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Tomtene som i planforslaget søkes endret, er i dag bebygd med småhus med lav 

utnyttelsesgrad.  

 

Krokenveien 23, bestående av tre eiendommer, er i dag bebygd med en liten en-etasjes 

enebolig og garasje. Boligen er i det kommunale registeret for verneverdige hus i kategori 

middels verneverdi. Samlet har de tre eiendommene et areal på ca. 2 daa, hvorav noe er avsatt 

til veiformål samt friområde.  

 

Krokenveien 40a er i dag bebygd med en tomannsbolig i to fulle etasjer, samt loft og kjeller. I 

tillegg ligger det tre hus med garasje/uthusfunksjon på eiendommen. Eiendommene 87/2 og 

87/487 har et areal på ca. 2.0 daa. 

 

Tilgrensende eiendommer har varierte bygningsuttrykk og utnyttelsesgrad. Mellom 

Krokenveien, Sagaveien og Fossekallveien er det i stor grad romslige eneboligtomter. Mens 

sørover fra Krokenveien 23, langs østsiden, ligger to blokker. Disse eies av Ringerike 

Boligstiftelse og benyttes i dag i hovedsak til omsorgsboliger, blokkene har høyde 5 og 6 

etasjer. Vest for Krokenveien 23 og videre mot nordvest ligger det flere 3-etasjes blokker.   

 

I umiddelbart nærhet til planforslagets tomter ligger Ullerål kirke og Ullerål barnehage. Hov 

ungdomsskole og Ullerål barneskole ligger innenfor 500 meters rekkevidde.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Krokenveien 23: 

Forslagstiller ønsker å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller, delvis under bakken. Foreløpig planlegges 

det med fem fulle etasjer. På bakkenivå fra Krokenveien – fremstår det som 6 fulle etasjer. Det 

foreslås å oppføre lekeplass på felles terrasse foran fasadeparti til 1.etasje opp på bodene 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 23). 

 

Krokenveien 40a: 

Forslagstiller ønsker også her å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller. Forslagstilleren ønsker å oppføre bygg på 5 

fulle etasjer. Forslagstilleren foreslår en skjermet løsning for lekeplass på eiendommen 87/487 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 40a). 

 

For planområdets øvrige arealet ønskes en videreføring av arealformål, men med forbedringer 

mellom annet mht. infrastruktur og bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Friområde, som i 

kommunens temaplan Grønn plakat er avsatt til område med stor verdi, skal sikres i plan.  

 



- 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering, og det fremgår av 

samfunnsdelen, vedtatt 30.04.2015, at det er en ønsket utvikling med fortetting og høyere 

bebyggelse med både nærings- og boligformål i Hønefoss. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan nr. 65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka, m.m, vedtatt 

25.04.1996 og deler i gjeldende reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 

22.02.1990.  

 

Arealformål som inngår i eksisterende planer for omsøkt planområdet er boligformål, offentlig 

bygninger, friområde/lek samt kjørevei og gangareal. For plan nr. 65-06, fra 1996 tillattes 

utnyttelsesgrad 0,20 og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. For plan nr. 198, fra 1990 er 

det angitt i planbestemmelsene at utnyttelsesgraden for evt. nye prosjekt fastsettes av 

bygningsrådet og at eneboliger kan oppføres inntil 2 etasjer. 

 

Planer under arbeid i området 

I krysset mellom Fossekallveien og Sagaveien ligger et areal som i dag er regulert til 

forretning/kontor. Det er igangsatt reguleringsarbeid for dette arealet samt for areal som er 

regulert til veg. Per i dag er vegarealet ikke opparbeidet til veg og ønskes i stedet omregulert 

til boligformål. Plan nr. 415 – Sagaveien 56 blir liggende sømløst inntil detaljplan for 

Krokenveien 23 og 40a. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller. Forslag til 

planavgrensning følger saken som vedlegg. 

 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei- og boligareal innlemmet. Krokenveien 19 og 21 

samt omkringliggende veiareal foreslås lagt inn i planen. Friområdekorridoren nord for 

Krokenveien 23 skal også sikres. Plangrensen mot nord foreslås å følge gjeldende plangrense 

plan nr. 65-06. Deler av friområde mellom Krokenveien og Sagaveien som er med i gjeldende 

reguleringsplan foreslås også inkludert. 

Det foreslås også at planområdet tar med seg areal som er regulert til veg og fortau i plan nr. 

198, ved Ullerål barnehage og Ullerål Kirke. Det gjøres oppmerksom på at fortausarealene, 

som er angitt i gjeldende plan for østre del av Sagaveien og nordover langs Krokenveien, ikke 

er opparbeidet.  

 

Plangrensen legges videre inntil plan nr. 415 Sagaveien 56 i sørøst og følger grensa til 

gjeldende reguleringsplan nr. 198 inn mot omsorgsboligene i Krokenveien 17. Det tas høyde 

for at plangrensa kan bli noe snevret inn i løpet av planprosessen. 

 

Areal innenfor foreslått plangrense er på ca. 24 daa.  

 

Det er gjort utredning omkring eneboligen i Krokenveien 23. Buskerud fylkeskommune har 

vært på befaring og gitt sin uttalelse i saken. Eneboligen er i kommunens register over 

verneverdi bebyggelse registrert med høy verneverdi. Bygningen er tilført nyere bygningsdeler 

og fremstår derav med noe redusert autentisitet. Etter en samlet vurdering anses den å ha 

forringet sin verneverdi til middels verneverdi. Buskerud fylkeskommune overlater til 

Ringerike kommune å ta stilling til om bygningen skal rives, vedlagt saken følger brev fra BFK.  



- 

 

Ringerike kommune så behov for en mer helhetlig plan som sikrer både grønnstruktur, vei- 

samt fortaus areal. Dermed ble avgrensningen av plan utvidet etter oppstartsmøte slik at det vil 

være mulig at fortau kan inngå som en del av planen.  Det viktig å se på veg- og fortaus 

utforming i sammenheng med naboplanen «Sagaveien 56» og omkringliggende områder. 

Dersom fortau skal inngå i planen, vil det utløse krav om utbyggingsavtale, da fortauet blir en 

del av den tekniske infrastrukturen som kommunen overtar ansvaret for.  

 

Eiendomsforhold 

Foreslått planområde omfatter deler av hovedbølet til Hov gård, gnr.87/1 (Friområder) som 

eies av Ringerike kommune. Kommunen eier også Krokenveien 17 og 19, og veiene i området. 

 

Peder E. Moen eier Sagaveien 47 (gnr.87/542). 

Pål Frodal og Merete B. Oslund eier Krokenveien 40b (gnr.87/486). 

André og Elin S. Kristiansen eier Krokenveien 38 (gnr.87/457,65). 

Kjetil Huseth og Christel Helene Andres eier Sagaveien 50 (gnr.87/528). 

Espen Grøtnes eier Sagaveien 52 (gnr.87/524). 

Ako Karem Wahed eier Sagaveien 54 (gnr.87/527). 

Krokenveien 23. (87/65, 87/411, 87/303) overskjøtes til E. Brørby & Sønn AS i juli 2017. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering; Ringerike skal ha 

en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.  

Det fremgår av bl.a. av kapittel 5, at Hønefoss skal fortettes:  

Kap. 5.1 

o) Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og 

boligformål. 

 

Kommuneplanens arealdel 

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

bygninger og friområde; Arealbruken i gjeldende kommuneplan samsvarer i stor grad med 

arealbruken som er vist i de i dag gjeldende reguleringsplanene. 

 

Område som her ønskes regulert ligger innenfor temaplan grønn plakat. Det bebygde areal 

innenfor planområdet er avsatt som område med en del verdi, mens friområde er avsatt som 

område med stor verdi.  

 

Planforslaget omhandler ikke kommunedelplan for gående og syklende, men bidrar positivt da 

det planlegges å bygge gangveger/fortau innenfor planområdet.   

 

 

Juridiske forhold  
Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  



- 

 

Denne saken anses å ikke være i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram 

for behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Dette iht. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

Det skal i saksdokumentene ved 1. gangs behandling redegjøres for hvordan de miljørettslige 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 blir fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Realisering av planene vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form 

av infrastruktur. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Ringerike kommune oppfordrer forslagstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioden. Det er 

enighet om at det bør gjennomføres møte med naboene, samt representanter fra Ullerål 

barnehage, Ullerål kirke og Ringerike boligstiftelse. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak:  

 

a. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_430 detaljregulering for Krokenveien  

23 og 40a.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å øke utnyttelsesgrad på eiendommene med adresser 

Krokenveien 23 og Krokenveien 40A ved hjelp av omreguleringen, samt legge til rette for 

forbedring av infrastruktur, sikkerhet og fremkommelighet etter nåtidens forhold.  

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

I planprosessen skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det er nødvendig å ikke beholde 

allergifremkallende trær på eiendommen 87/2.  
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Rivning av verneverdig bebyggelse 

I Krokenveien 23 ligger det i dag et verneverdig hus og uthus. Kulturminnemyndighet ved 

Buskerud Fylkeskommune har vurdert det dit hen at bolig som har vært registrert med høy 

verneverdi har svekket verdi som følge av ombygginger. Dermed er boligen gitt en middels 

verneverdi. (vedlegg brev fra fylkeskommune av 02.02.2017). Fageksperter overlater til 

kommunen som planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. Rådmann anser at  eiendommen 

i sin helhet har svekket sin verdi og kan dermed anbefale riving av bolig og uthus. 

Rådmannen foreslår følgende punkt i vedtak: «Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres 

det samtidig å ikke bevare bolighus og uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65)».  

 

Skredfare 

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene. 

Krokenveien 23 ligger tett inntil en bratt skråning. Planen skal vise frem sikringstiltak mot 

skråning.  

Det er foretatt grunnundersøkelser både for Krokenveien 23 og Krokenveien 40a. (vedlegg). 

Rådmannen kan ikke se at de anbefalingene som gitt i rapportene er fulgt opp i skisseforslaget. 

Det påpekes at prosjektet i sin helhet med dets volum og høyde skal samsvare med geotekniske 

forhold. Dette skal være tilstrekkelig utredet frem til 1.gangsbehandling. Vedlegg Rapport 

grunnundersøkelser Krokenveien 23, 4. Geoteknisk vurdering.  

 

Flomfare og flomveier 

Forslag til planområde ligger ikke innenfor flomutsatt området, allikevel går det flomveger 

innenfor foreslått plangrensa. Rådmannen ser derfor behov for ytterlige utredninger for 

overvannshåndtering før 1. gangs behandling. Overvann håndteres lokalt.    

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 

Rådmannen vil påpeke avklaringsbehov for følgende tema: 

- kapasitet VA. 

- Langs Krokenveien og ved aktuelle eiendommer går trase for fjernvarm. Det skal tas 

hensyn til ledningsnettet med eventuelle opparbeidelse av fortau. 

- Utforming og samordning med naboplanen nr.415 «Sagaveien 56» og omkringliggende 

områder. For å få gode og sammenhengende fortauløsninger på Krokenveien og 

Sagaveien, samt med tanke på overvannshåndtering og flomveger vil det være mulig å 

føre gangveien enten på den ene siden eller på den andre. Man skal være oppmerksomt 

på at gangveg vil anlegges i kantsone vei og følgelig vil utløse kompensasjons behov 

for infiltrasjon av overvannet fra vegen.  

 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Rådmannen vurderer at 5 etasjers høye bygg, både i Krokenveien 40a og Krokenveien 23, kan 

fremstå noe skjemmende for naboeiendommer, både med tanke på solforhold, spesielt for 

barnehages utearealer, og den helhetlige landskapskarakter i området.   

 

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som viktig at ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer 

og krav om universell utforming. 
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Uteoppholdsarealer og lekearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode uteoppholdsarealer i 

forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en optimal størrelse og funksjon og være utformet 

med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til praktiske gjøremål, materialvalg, 

beplantning, overvannshåndtering og annet. 

 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Det gjøres oppmerksom på tilknytningsplikten for fjernvarme i området for boliger fra 1000m2 

BRA, ihht Formskriften nr.492. 

Realisering av prosjektet gir ønsket fortetting i byen. umiddelbar nærhet av bussholdeplass, 

kort avstand både til skoler, legekontor, butikker og mm., gir mulighet til å velge å ikke 

disponere/bruke bil. Dette bidrar positivt til klima og miljø i byområdet.  

Prosjektet vil også ta høyde for helhetlig tilrettelegging og oppføring for gangveger i 

tilknytning til prosjekters utbyggingstomter.  

 

Samlet vurdering 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanen på eiendommene innenfor 

planområde. Ved å bygge med høyere utnyttingsgrad ivaretar man bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplan om fortetting i sentrale strøk, samt Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. 

 

Rådmannen vil imidlertid påpeke at det er usikkerhet omkring de geologiske forholdene i 

Krokenveien 23, og dermed byggehøyde og volum. Utnyttelsesgraden i forslag til 

skisseprosjekt oppleves også litt for stort i forhold til stedets karakter. I tillegg kan skissert 

forslag i Krokenveien 40a, med fem fulle etasjer gi skygge på barnehages uteområder.  

Løsning for fortau og eventuelle fotgjengeroverganger er også et moment som må ses i et 

større perspektiv for hele området og ikke bare innenfor plangrense.  

En utredning for overvannshåndtering inkludert forholdet til flomveger og innfiltrering langs 

fortau skal foreligge frem til 1.gangs behandling.   

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 23 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 40 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 23 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 40 

4. Gjeldende reguleringsplaner 

- Reguleringsplan 198 Kroken – Busterud 

- Reguleringsplan 65-06 Haldenjordet Trygdeblokka 

5. Brev fra Buskerud fylkeskommune, Krokenveien 23 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konstituert avdelingsleder Areal- og byplan: Line Østvold 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Saksbehandlere: Olena Alizi og Mari Solheim Sandsund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-9  Arkiv: PLN 430  

 

Sak: 74/17 

 

Saksprotokoll - 430 - Krokenveien 23 og 40 a Oppstartssak  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

Krokenveien 23 og 40a. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 

Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_430, Krokenveien 23 og 40. 

 

3. Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres det samtidig å ikke bevare bolighus og 

uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65). 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag: 

«Foreslår at pkt.3 strykes». 

 

Avstemming:  

Punktvis avstemming: 

Anders Braatens forslag oppnådde 3 stemmer SP, V og AP) og falt 

 

Rådmannens forslag til pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til pkt 3 ble vedtatt mot 3 stemmer (AP, SP og V) 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3556-20   Arkiv: PROS 15014  

 

 

Nes i Ådal - etappe 2 avklaring mht saneringsform  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i områdene Østsidevegen, 

vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt bebyggelse sør for Veikroa. 

Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de husstander som ligger i naturlig 

nærhet til den offentlige ledningen. 

  

Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret 

rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon. 

 

 

2. Økonomi: 

 

a. Det bevilges 2,5 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2, 

prosjektnummer 15014.   

 

b. Det bevilges 1,6 mill som går til tilkobling av Valdresporten.  

 

c. Det bevilges 0,6 mill som går til tilkobling av TGC.  

Mht alternativ b og c er dette halvparten av den reelle kostnaden. Det forutsettes derfor at vi 

får en omforent avtale mht resten av beløpet med de to aktuelle bedriftene.  

 

Totalt bevilges det kr 4,7 mill som dekkes inn via prosjekt 15014. Totalt får vi ca. 50 nye 

abonnenter til det kommunale avløpsnettet som gir ca. 170 000 i økte årlige inntekter på avløp. 

Evt nye vanntilkoblinger kommer i tillegg.  

 

 

 

  

 

 

Sammendrag 

 



- 

På bakgrunn av betydelig foruresning fra private avløpsanlegg på Nes i Ådal har Ringerike 

kommune startet prosessen med å sanere private avløpsanlegg som ligger i stor nærhet av det 

nye avløpsanlegget som ble bygget i 2015.  

Kommunen har utredet flere alternativer for traseer og løsninger. 

 

Det ene innebærer at kommunen legger hovedledninger med trykk og sender saken til 

forurensingsmyndighetene som pålegger de som ligger i nær ledningene å koble seg på. Dette 

alternativet krever en ekstrabevilgning på 2,5 mill. Dersom næringene Valdresporten og TGC 

også skal kobles på offentlig avløp vil det kreve en bevilgning på 2,2 mill ekstra. Totalt gir 

dette en merkostnad på 4,7 mill. 

  

Det er også mulig å velge en selvfallsløsning. Dette vil gi 3 kommunale pumpestasjoner og en 

ekstra total kostnad på 11 mill i tillegg til større usikkerhet, dvs en ekstrabevilgning på 13,5 

mill. Inkludert Valdresporten og TGC gir dette en totalbevilgning på 15,7 mill. 

 

Ringerike kommune har dårlige erfaringer med å ta på seg en rolle og arbeid knyttet til private 

stikkledninger, det er erfart kostbart og ressurskrevende både for kommunen, entreprenører og 

grunneiere.  

 

Kostnadsnivået som en grunneier må forvente ved kommunal tilkobling vil det komme en egen 

sak på. Pr i dag har kommunen fulgt en praksis på ca. 2 G (ca. 180 000), og dette er i nedre 

sjiktet i forhold til hva nabokommuner forholder seg til og også hva det vil koste ved å 

oppgradere private avløpsanlegg.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Som et ledd i utbyggingen av vann- og avløp har kommunen investert og bygget nytt 

renseanlegg for avløp med hovedledninger og stikkledninger på Nes i Ådal. Hensikten med 

dette er å rydde opp i dårlige/ulovlige infiltrasjonsanlegg og få et renere miljø og elv som kan 

brukes i enda større grad enn i dag.  Det nye avløpsanlegget er dimensjonert for 650 personer. 

Nytt kommunalt vannverk sto ferdig i mars 2018. 

 

Etappe 2 er siste fase i prosjektet med offentlig vann og avløp til Nes. Når dette er gjennomført 

vil hele Nes være dekket med kommunalt vann og avløp.  

I den siste etappen som gjenstår vil saneringen omfatte den delen av Nes som har den største 

forurensingen fra dårlige private avløpsanlegg.  

 

Det er et betydelig forurensningsbidrag fra disse private anleggene til elva som er en sårbar 

resipient. Alle i Ringerike er tjent med at forurensingen fra disse boligene reduseres og 

utslippene blir lovlige.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er avhold tre informasjonsmøter på Nes om offentlig vann og avløp i fase 2.  

I disse informasjonsmøtene så har det blitt informert om: 

- Hvilke områder som vil bli omfattet av saneringen (se vedlegg 1)  

- Ca. trase og kostnadskalkyle for de ulike alternativene som er vurdert.  

- Informasjon fra forurensningsmyndigheten i kommunen om de private anleggene (Se 

vedlegg 2) 



- 

- Informasjon fra skatt og avgifts kontoret om hvilke støtteordninger som finnes. 

 

Det er engasjert rådgivende firma for prosjektering og sammen med kommunen er det vurdert 

flere alternativer og løsninger vedrørende trasevalg og hvilke eiendommer som er 

kostnadseffektive å koble på avløp.  

 

Løsningene som er vurdert som kommunale hovedledninger er: 

 

1. Gravitasjonsledninger (selvfall) med etablering av tre kommunale pumpestasjoner. 

2. Trykkavløpsledninger.  Trykkavløp er ledninger som ikke krever selvfall da avløpet blir 

pumpet. 

 

Løsningen med gravitasjonsledninger (selvfall) er kalkulert til vel 26 mill kr.  ca. 11 mill. kr 

dyrere enn trykkledninger. I tillegg vet vi fra etappe 1 på Nes at det er usikkerhet i forhold til 

utfordrende grunnforhold og kan gi en merkostnad i forhold til usikkerhet på kr 2 mill.  

Størrelsen på grøfter vil kreve et vesentlig terrenginngrep og vil gi betydelige skader i private 

hager og terreng. 

 

Trykkavløp som hovedledning er en løsning som ikke krever fall på ledningene, men 

avløpsvannet pumpes via private villapumpestasjoner (små pumper) gjennom hovedledningene, 

se prinsippskisse under.  

Dette gir også grunnere grøfter, mindre dimensjoner på ledningen og dermed rimeligere 

grøftekostnader.   

   
Skisse 1: Prinsippskisse trykkavløp. 

 

Forurensningssituasjonen 

 

Alle private anlegg som er med i prosjektets avgrensning har en høy alder og flere anlegg 

slipper kloakk tilnærmet direkte ut i elva ifølge Ringerike septikservice som tømmer og utfører 

kontroll av disse anleggene for kommunen. Derfor er det stort behov for tiltak for å gjøre elva 

og miljøet renere.  

 



- 

 

Generelt om tilknytning til offentlig hovedledning og stikkledninger 

 

Kommunen eier og drifter hovedledningsnettet med tilhørende installasjoner for vann og avløp. 

Private grunneiere / huseiere har ansvar for egne vann- og avløpsledninger fra sin bolig / 

bygninger til kommunal hovedledning.  

  

Dagens praksis i Ringerike kommune har vært at når kommunen utfører sanering av eldre 

ledningsnett, eller legger nye kommunale ledninger i nye områder så har man forsøkt å inngå 

stikkledningsavtaler med grunneiere, for å sikre tilknytning til offentlig ledningsnett.  

Videre så tilbyr kommunen gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør  

 

Flere andre steder i landet legger kommunen frem offentlig ledningsnett og tilrettelegger for 

tilknytningspunkt utenfor offentlig vei. Hus/grunneiere må selv planlegge, ordne avtaler og 

bekoste stikkledningene. 

 

Det har ikke vært noe politisk vedtak i Ringerike kommune på hva maks kostnad på 

stikkledninger kan være før man definerer det som uforholdsmessige kostnader. Kommunen 

har fulgt en praksis på at tilknytningen ikke skal overstige kostnadene ved å etablere private 

løsninger som infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg. 

 

Kostnaden med et minirenseanlegg fra en enkel enebolig vil koste i størrelsesorden 160 000 eks 

mva. Her vil også kostnader med prosjektering, søknadsprosesser og ugunstige forhold som 

fjell/høy grunnvannstand vil komme i tillegg. Et infiltrasjonsanlegg vil kunne koste ca. 200 000. 

I tillegg til dette kommer evt innvendig arbeid.   

 

Kommunen har fulgt en praksis på 2G (grunnbeløpet 1G er ca. 90 000) og mener dette er en 

kostnad som en huseier / grunneier må kunne forvente som en maks kostnad før man vurderer 

private løsninger. 

Rådmannen vil komme tilbake med egen sak på hvilket nivå kommunen skal legge seg på her. 

 

 

Konsekvenser og erfaringer ved dagens ordning 

 

Private stikkledninger er grunneiers eiendom og ansvar, frem til tilkoblingspunkt på offentlig 

hovedledning. I tilfellene hvor kommunen har påtatt seg oppgaven med å anlegge stikkledning 

fra offentlig hovedledning til tilkoblingspunkt på bygning på privat grunn, forutsettes det at 

eierskapet til stikkledningen går over til grunneier når anlegget ferdigstilles.  

 

En ordning hvor kommunen påtar seg oppgaven med omlegging, etablering eller utbedring av 

privat stikkledning vil imidlertid innebære at kommunen påtar seg en større risiko og kostnad.  

 

For det første bidrar stikkledninger til betydelig arbeid og utgifter til for – og 

detaljprosjektering, både pga grunneiers ønske om endringer og at de praktiske forholdene er 

annerledes enn forutsatt. Dette gir både økte kostnader for kommunen og innleid 

prosjekterende. 

 

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger for husstander langs 

hovedledningstraseene, innebærer altså en ekstrakostnad for kommunen i prosjektering. 



- 

 

Kommunens rolle som mellomledd mellom entreprenør og huseier innebærer også en ekstra 

økonomisk risiko. Eksempelvis ble det i forbindelse med prosjekt på Nymoen-Hen inngått 91 

stikkledningsavtaler med et tidsforbruk for prosjektleder på 250-350 timer. 

 

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger innebærer betydelig merarbeid for 

kommunen. 

 

I tillegg er det krevende å lage avtaleverket mot grunneier tilstrekkelig presist, slik at vi unngår 

ekstrautgifter knyttet til alle kostnadene som prosjektet må forskuttere. Erfaringene kommunen 

sitter med så langt gjør at det er at denne utfordringen krever både ressurser og kostnader.  

 

Tilknytning til hovedledninger for vann og avløp for Nes. 

 

Kommunen ønsker flest mulig innenfor det området som saneres skal tilknyttes hovedledninger 

og sende avløpet til det kommunale renseanlegget. 

 

På Nes så ønsker de aller fleste kommunalt vann og avløp, men når det kommer til løsningene 

med private stikkledninger er det motstand både med hensyn til foreslått løsning og kostnader. 

 

På Nes så har kommunen forsøkt å komme beboerne i møte med å foreslå en 

«spleiselagsløsning» etter anleggsbidragsmodellen.  Det betyr at beboerne innenfor område 

deler likt på investeringskostnaden for å få etablert sine stikkledninger uavhengig av avstand til 

hovedledning.  Kostnaden for hver enkelt ble kalkulert til kr 125 000,- 

Dette skal utbetales til anlegget i form, av et anleggsbidrag. 

Kommunen tar da alle kostnader med hovedledningsnettet (Trykkavløp), mens anleggsbidraget 

dekker kostnaden fra hovedledningsnettet (stikkledningen) og frem til Villapumpestasjonen. 

Selve villapumpestasjonen skal den private selv eie og drifte. 

 

For å kunne få til en forsvarlig gjennomføring av denne løsningen så må det være 80-90% 

tilslutning for å få dette til. Det ble gitt god svarfrist på dette og etter at svarfristen gikk ut så 

var det ca. 50 % tilslutning til dette. 

Innenfor noen delfelt ser man at det er nærmest 100% tilslutning.  

 

Juridiske forhold og økonomiske 

 

Kommunen har hjemmel til å pålegge tilkobling jmfr plan og bygningslovens paragraf 27-2; 

«Når offentlig vann/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, 

eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til 

vannledningen.» 

Alle de aktuelle boligene på Nes har anlegg som er eldre enn 15 år og vil derfor forurense i 

betydelig grad. I henhold til forurensingsloven er kommunen forurensningsmyndighet og skal 

føre tilsyn med at disse private anleggene slik at de ikke forurenser mer enn loven tillater.  

 

Prosjektet har i dag en ramme på 12,5 mill, en bevilgning som ble gitt i 2015 og er ikke 

indeksregulert for prisvekst. Denne utgjør kr 1 125 000,- på tre år. 

 

I kostnadsoverslaget utarbeidet av Cowi ser vi at dette kun er tilstrekkelig dersom man velger 

en løsning med trykkavløp og legger på prisvekst.  



- 

 

Økonomiske behov: 

 

Tidligere bevilgning  kr 12 500 000,- 

Prisvekst   kr   1 125 000,- 

Tilleggsbevilgning kr   1 375 000,-   

Totalt   kr 15 000 000,- 

 

 

På Nes er det to større næringer; Valdresporten og TGC. Begge ønsker tilkobling til offentlig 

avløp. Det er gjort et kostnadsoverslag på å legge en sjøledning til Valdresporten til 3,2 mill. 

Det er imidlertid usikkert om kommunen vil få tillatelse til å legge sjøledning pga elvemusling.  

Tilkobling av TGC vil koste om lag 1,3 mill. I den foreslåtte summen på 15 mill ligger disse 

kostnadene ikke inne.  

 

 

Alternative løsninger 

1. «Spleiselagsløsning». Kommunens tilbud med kommnal prosjektledelse også for 

stikkledninger. Kommunens kostnader vil være ca. 14 mill, pluss en risiko i forhold til 

overstigelse av kostnadsestimatet av stikkledninger (i størrelsesorden 500 000), samt 

prosjektering og prosjektledelse. Kostnad for grunneier vil være 125 000 pluss 

tilkoblingsavgift og evt andre kostnader inne i huset eller fra hus til villapumpe.  

2. Kommunen legger hovedledning med trykk og sender ut pålegg til de aktuelle.  

a. Kommunen legger hovedledning så langt det er boliger på hver strekning, samt 

skifter ut den eksisterende hovedvannledningen. Kommunens kostnad: ca. 14 mill. 

b. Kommunen avslutter hovedledningen ved bygdehuset og siste bolig ved 

Østsidevegen og skifter kun ut eksisterende hovedvannledning. Dette er en anbefalt 

løsning dersom det ikke er mulig å få på plass grunneieravtaler med de aktuelle. 

Alternativt må man benytte ekspropriasjon. Kommunens kostnad: ca. 9 mill. Dvs vi 

trenger ikke noe ekstra bevilgning.  

3. Saken sendes til foruresningsmyndigheten som vil sende ut pålegg om å utbedre alle 

private anlegg og skifter kun ut eksisterende vannledning. Kommunens kostnad: 

Administrasjon ved å sende ut pålegg og følge dette opp. Grunneieres kostnad: 100 – 

200 000,-. I tillegg kommer utskifting av anlegg etter 15-20 år, samt usikkert om det fins 

løsninger som gir gode nok renseeffekter.  

4. Kommunen legger selvfallsledninger som hovedledninger på Nes. Dette innebærer 3 ekstra 

kommunale pumpestasjoner til en kostnad av ca. 5 mill. i tillegg til mer krevende og 

kostbare grøfter. Samtidig vil kommunen få en betydelig risiko ved denne type anlegg, 

jmfr erfaringer fra forrige fase på Nes. Totalt blir dette en ekstra kostnad på ca. 7 mill. 

5. Alternativt vedtak går ut på at kommunens hovedledninger blir kortere, som en 

konsekvens dersom man ikke kommer i mål med hovedledningsavtaler med aktuelle 

grunneiere. Denne løsningen gir ca 1,6 km kortere ledninger og dermed blir også 

totalkostnaden betydelig lavere. Ved dette alternativet kreves det ingen ekstrabevilgning 

selv om både trase mot Valdresporten og TCG inkluderes.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Det er pr i dag investert betydelige beløp på Nes i offentlig infrastruktur og offentlige 

formålsbygg, ny brannstasjon, nytt vannverk og renseanlegg og det startes arbeider med å 

rehabilitere skolen i 2019. Det gjenstår nå kun å få på plass saneringen av etappe 2. 

Rådmannen beklager at dette arbeidet har tatt tid og at kostnadskalkylen for utførelsen av dette 

arbeidet har økt. Men dette har sin årsak i prisvekst og grunnforholdene på Nes. 

 

Det er blitt brukt mye tid på å prøve å få på plass en løsning som gjør at man kan få tilknyttet 

alle som gjenstår innenfor det planlagte området. I og med at kommunen ikke kan benytte vann 

og avløpsgebyret til å subsidiere private stikkledninger har man forsøkt å få gjennomført dette 

ved å tilby en løsning etter anleggsbidragsmodellen (spleiselagsløsning). Dette innebar at man 

måtte få til 80-90% tilslutning til denne løsningen og det klarte man ikke. 

Rådmannen vil derfor anbefale at man bygger ut hovedledningsnettet med trykkavløp og at 

man tilrettelegger for tilknytning i kum på hovedledning.  Beboerne må selv sørge for å få 

koblet på sine stikkledninger.  Rådmannen vil derfor etter at anlegget er ferdigstilt sende saken 

videre til utslippsmyndigheten for å sende ut pålegg om tilknytning i henhold til plan og 

bygningslovens § 27-2.   

Rådmannen anbefaler videre at det bevilges kr 4 700 000,- slik at totalt budsjett blir kr 16,9 

mill. Dette inkluderer tilkobling til boligfeltene og at kommunen er med å finansiere halvparten 

av stikkledninger til bedriftene Valdresporten og TGC. Det forutsetter at kommunen får en 

avtale med de aktuelle bedriftene om finansiering av resten av beløpet.  

 

 

Alternativt vil rådmannen fremme løsning 2 b (se alternative løsninger).  

 

Kommunen avslutter hovedledningen (Trykkavløp) ved bygdehuset og siste bolig ved 

Østsidevegen og skifter kun ut eksisterende hovedvannledning. Dette er en anbefalt løsning 

dersom det ikke er mulig å få på plass grunneieravtaler med de aktuelle. Alternativt må man 

benytte ekspropriasjon. Kommunens kostnad: ca. 9,5 mill. Inkludert vann og avløpsledning til 

Valdresporten og TGC (2,2 mill) vil totalbudsjettet være på 11,7 mill. 

Ved denne løsningen vil det ikke være nødvendig med noe ekstrabevilgning.   

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Kart Områdeavgrensning Nes etappe 2 

2. Utslipp fra informasjonsmøte Nes 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 



- 

saksbehandler: Lene Grimsrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Områder som omfattes av sanering etappe 2

Nes i Ådal 2018



10 NOVEMBER 2015

COWI POWERPOINT PRESENTATION2

VA-ANLEGG NES I ÅDAL



10 NOVEMBER 2015

COWI POWERPOINT PRESENTATION3

ÅDALSVEIEN  NORD



10 NOVEMBER 2015

COWI POWERPOINT PRESENTATION4

ØSTSIDEVEGEN



10 NOVEMBER 2015

COWI POWERPOINT PRESENTATION5

ÅDALSVEIEN  SØR



Informasjonsmøte Nes 12.9.18

Ole Anders Moskaug, rådgiver Vann og miljø



Kommunens hovedmål for avløp

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike ha en 
avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende 
forurensningsregelverk og rensekrav.»

Privat anlegg eller tilknytning til offentlig ledning.



Strategi for opprydding i spredt avløp

Vedtatt av kommunestyret i 
2011

Tilsyn og oppfølgning 

Ca 4000 private anlegg 

Ca 70 % vil på sikt få pålegg om 
tilknytning eller oppgradering

7 soner 

Prioritert ut fra miljøtilstand 
og brukerinteresser

Nes ligger i sone 5



Når må man ha godkjent utslipp?

Boliger og hytter der 
det er:

Innlagt vann

Vannklosett/tett tank 

Hva er innlagt vann?

Når vann blir ført inn via 
slange eller rør (inkl. 
også sommervann)

Innvendig røropplegg

Innvendig fastmontert 
tank over 25 liter



Generell om dagens anlegg

Ca. 90 separate avløpsanlegg

Slamavskillere med diffust utslippssted

Økologisk tilstand i Sperillen (God) skal ikke forverres 

Brukerinteresser badevannskvalitet, drikkevann

Tilfredsstiller ikke dagens krav til rensing: 

Fosfor (Tot-P) = <1,0 mg/l Dette tilsvarer en 
renseeffekt på >90 % 

Organisk stoff (BOF5 ) = <25 mg/l. Dette tilsvarer en 
renseeffekt på >90 % 



Hva koster privat avløpsanlegg?

Pris fra rørlegger: 
Infiltrasjonsanlegg: ca. kr 200 000,-
Minirenseanlegg: ca. kr 160 000,-
Gråvannsrenseanlegg:           ca. kr 160 000,-
Tett tank (kun toalettavløp): ca. kr   20 000,-

+ Prosjektering/grunnundersøkelser
+ Elektrikerarbeid + innvendig sanitær + 
saksbehandlingsgebyr: 

kr 9200,- (kr 12 400,- med dispensasjon, hvis mindre enn 
100 meter fra vann)

+ Service og tømming
Levetid for slike anlegg er begrenset!





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4719-1   Arkiv:   

 

 

Skoleveistiltak Ullerål skole  
 

Forslag til vedtak: 

 
1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er prioriterte i 

saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål skole. 

3. Tiltak i henhold til rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1-.2.3.4 i 271 Områderegulering Øvre 

Hønengata øst gjennomføres parallelt. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Denne saken viser foreslåtte infrastrukturtiltak i Hønefoss Nord som utløses av skolebygget. 

Det er foreslått 10 tiltak som gjennomføres før Nye Ullerål skole åpner. Kalkylen for tiltakene 

er 9 millioner kroner som dekkes innenfor vedtatt økonomisk ramme for Ullerål skole. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i K-sak 86/18 å bygge ut Ullerål skole med en økonomisk ramme som 

også inkluderte skolevei/infrastruktur. 

I saken het det at en «Skoleveisanalyse med «rekkefølgebestemmelser» vil angi 

infrastrukturtiltak som utløses av skoleprosjektet. Disse er ikke kostnadsberegnet. Rådmannen 

vil derfor fremme egen sak om finansiering av infrastruktur som utløses av skolebygget.» 

I prosjekteringsfasen ble det i forbindelse med ny reguleringsplan for Ullerål og Hov skoler 

foretatt en trafikkanalyse som tok for seg trafikksituasjonen nær skolene. 

Det ble også satt i gang arbeid med en utvidet skoleveisanalyse som skulle ta for seg skolevei 

også for fremtidige elever ved nye Ullerål skole. 
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Ringerike kommune og Cowi as gjennomførte et åpent møte med medvirkning fra skoler, FAU 

og naboer/ foreldre våren 2018. Dette resulterte i en liste med punkter som Cowi tok med seg 

inn i arbeidet med skoleveisutredningen.  

På bakgrunn av dette ble det levert en grundig utredning der man tok for seg alle elevveier 

frem til skolen, og ut fra dette satte Cowi opp en uprioritert liste med tiltak (se vedlegg 2) 

Senere er listen priset av Cowi til en total kostnad på 125 millioner inkl. mva.  

Dette er både kortsiktige tiltak som er foreslått å gjennomføres nå, og langsiktige tiltak som 

bør vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. Det vil i samme prosess 

tilrettelegges for gjennomføring av rekkefølgekrav satt i ny Områderegulering for Øvre 

Hønengata øst. 

 

30.10.2018 ble det holdt et informasjonsmøte for skolene og FAU ved Hønefoss og Ullerål 

skoler der man la frem Cowis uprioriterte liste og prosjektets tiltaksliste. Møtereferat vedlagt 

saken (Vedlegg 5). 

Tiltakslisten er gjennomgått og vurdert, og rådmannen har foreslått å prioritere10 tiltak som 

gjennomføres. Oversikt inkludert økonomisk kalkyle for disse tiltakene følger som vedlegg 3 i 

saken.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Prioriterte tiltak for å øke sikkerheten langs skoleveien til Ullerål skole. Punktene er og 

beskrevet i vedlegg 3 og vises i kart (vedlegg 4) 

1. Lysregulert kryssing av Ådalsveien nord for Hønengaten. 

Elever nord og øst for hhv Hvalsmoveien (E16) og Ådalsveien (E16) har ingen «hjelp» 

for kryssing av vei mot skolen. Kryssing forgår uten sikring, «på eget ansvar». 

2. Lysregulere eksisterende gangfelt i Hønengaten nord for Hovsmarkveien. 

Bedrer sikkerheten for alle elever fra Hvalsmoområdet. 

3. Lysregulere eksisterende gangfelt/overgang syd for jernbane ved kryss 

Hønengaten- Asbjørnsensgate. 

Bedrer sikkerhet for alle elever fra østsiden av Hønengaten syd, nord for eksisterende 

lyskryss Hønengaten-Vesterngaten. 

4. Flytte gangfelt i Hovsmarkveien og Hov Allé 5 meter lenger vekk fra Hønengaten. 

Bedrer oversikten for biler i krysset og derved sikkerheten for alle gående og syklende i 

gangfeltene. 

5. Tiltak fra lysregulert gangfelt ved Hønen Allé inn til skolen. 

Omfatter enkle tiltak som adskillelse av bil og elev samt stengning av Elling M 

Solheims vei i forlengelse av fortau i Klinikkveien. 

6. Opphøyde gangfelt i Hovsmarkveien på sydsiden. 

Ved kryssing av Olav Duuns vei, Elling M. Solheims vei og Flattumveien. 
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7. Tydeliggjøre adskillelse av biler og myke trafikanter nord for jernbanen i 

Hønengaten. 

Bedre oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter. 

8. Tydeliggjøre vikeplikt i Slettåkerveien og veiforløp v Kiwi i Flattumveien. 

Bedre oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter. 

9. Utbedre sti mellom Krokenveien og Flattumveien. 

Stien brukes av mange skoleelever og bør opprustes. 

10. Trafikksikkerhetstiltak i Parkgata. 

Øyeblikkelige tiltak vil være å enveisregulere Parkgata slik at utålmodige bilister ikke 

kan kjøre inn Grensegata for å «lure» køen inn mot sentrum. 

 

Til info nevnes at Parkgata i 2019 vil bli gjenstand for en større oppgradering av 

vann og avløpsnett. Hele gata vil måtte graves opp. Ved istandsetting vil man se på 

ulike løsninger for å ivareta myke trafikanter, det være seg gatetun, fortau o.lign.  

 

Det er også medtatt et tiltak nr. 11 i vedlegget. Tiltaket er en del av «Sak 433, Reguleringsplan 

for Ullerål og Hov skoler.», som ble vedtatt i 22.05.2018, og gjelder gang- sykkelvei på 

nordsiden av Hovsmarkveien.  Tiltaket bør vurderes og evt. legges inn i prosjektkostnad Hov 

ungdomsskole, da dette er et tiltak som ikke gagner trafikksikkerheten for Ullerål skoles 

elever.  

I stedet for å benytte gangfelt ved Hønengaten for å komme over til fortau på sydsiden av 

Hovsmarkveien, vil elevene da med stor sannsynlighet krysse Hovsmarkveien utenfor gangfelt 

på sin vei opp mot Ullerål skole. 

 

Forholdet til overordnede planer 

De 11 punktene baserer seg på Cowi sine anbefalinger (Cowi 01.06.18, s.69) 

Statens vegvesen har i sine kommentarer til prosjektet anbefalt å ikke bygge ut krysset 

Hønengaten-Hovsmarkveien for økt biltrafikk. Dette punktet fra Cowi er derfor ikke med i de 

11 punktene ovenfor. 

 

Det legges ikke opp til økt tilrettelegging for biltrafikk inn mot skolen.  

Ringerike kommunestyre har tidligere vedtatt planer for sykkelbyen Hønefoss og det er en 

holdning for at det skal legges til rette for at både unge og voksne skal bevege seg mer enn nå. 

Derfor bør man ikke legge forholdene bedre til rette for biltrafikk helt inn til skolen, så sant 

dette ikke bidrar til å sikre myke trafikanter. Man kan ikke se at det er tilfelle her.  

Det finnes gode muligheter for å sette av elever sydfra i Hønengaten nord for 

jernbaneundergangen. De har da adkomst til skolen uten å krysse Hønengaten ved å benytte 

sidegatene syd for skolen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 «Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som 

vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av 

«2013»-bygget og inkluderer skolevei/infrastruktur.» (K-sak 86/18) 

 

Kommunestyret vedtok i 2014 at «Ullerål skole bygges raskt ut for å få kapasitet til ca. 600 

elever. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål».  
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Trafikksikkerhetstiltak for Ullerål skole sett opp mot rekkefølgebestemmelser i 271 

Områderegulering for Øvre Hønengata øst 

I nylig vedtatte Omårderegulering for Øvre Hønengata øst er det lagt inn rekkefølgekrav som 

skal ivareta trafikksikkerhet ved kryssing og ferdesel ved Fv. 35 Hønengata.   

Det vil være hensiktsmessig å kjøre samme prosess for tiltak i og langs Hønengata i 

skoleveistiltak sammen med tiltak tilknyttet rekkefølgebestemmelser i Områderegulering Øvre 

Hønengata øst. 

 

Dette gjelder spesielt tiltak i punkt:  

 7 (tydeliggjøre adskillelse av biler og 

myke trafikanter nord for jernbanen i 

Hønengata), punkt 7 samsvarer med 

rekkefølgebestemmelsene i 271. 

 og delvis 8 (Tydeliggjøre vikeplikt i 

Slettåkerveien og veiforløp v Kiwi i 

Flattumveien) i henhold til 

skoleveisutredning.  

 

Statens vegvesen har forespeilet at konkrete 

tiltak innenfor planen vil bli bestemt i en 

gjennomføringsavtale.  

 

Reguleringsplan for FV. 35 vil kreve 

følgende tiltak (i tråd med 

rekkefølgebestemmelse i 

områdereguleringen §§ 2.3.1-2.3.4):  

• Stenging av avkjørsler  

• Tydeliggjøring med rabatter (o.l.) 

mellom myke trafikanter og 

kjøreveg, se tjukk svart strek på 

illustrasjon  

• Busstopp i kjørebane  

• Opphøyd kryssing med fotgjengerstyrt lysregulering ved KIWI/Krokenveien. 

• Belysning, spesielt ved kryssinger  

• Tydliggjøring av kjørebane i kryss 

• Nedsatt fartsgrense til 40 km/t (søkes separat) 

 

 

Viser til illustrasjon som viser hvilke tiltak reguleringsplan for Fv. Hønengata krever. Tiltakene 

bør løses i samme gjennomføringsavtale med SVV (tilknyttet skolevegsutredning og 

områderegulering), med kostnadsfordeling der tiltakshaver tar sin andel for tiltakene i tråd med 

rekkefølgebestemmelsene i 271. 

 

Økonomiske forhold 

  

Se vedlegg 3 

Det er pr i dag en sunn økonomi i hovedprosjekt Ullerål skole og idrettshall. Å tillegge 
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prosjektet store påplussinger i en så tidlig fase vil kunne føre til at den vedtatte budsjettrammen 

må utvides i form av tilleggsbevilgninger. 

Anbefalte tiltak som er forslått mener rådmannen vil kunne håndteres innenfor vedtatt ramme 

og tidsplan uten vesentlige kutt i skoleprosjektets omfang. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at de foreslåtte tiltak vil gi bedret trygghet for elever langs 

skoleveien til nye Ullerål skole. Det ligger an til at tiltakene kan gjennomføres innenfor tidsplan 

i forhold til overflytting av elever fra Hønefoss skole. 

I Rapporten fra Cowi foreslås det mange tiltak som vil bedre sikkerheten til og fra Ullerål 

skole. Alle tiltakene her er totalt kostnadsberegnet til kr 125 mill.  Et slikt omfang og kostnad 

av trafikksikkerhetstiltak vil ikke Ullerål skole som enkeltprosjekt tåle økonomisk.  

Rekkefølgekrav tilknyttet 271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst bør gjennomføres 

parallelt med skoleveistiltak tilknyttet Ullerål skole. Tiltakene tas med inn i avklaring om 

gjennomføring med Statens vegvesen og andre berørte parter.  

Rådmannen har derfor gått igjennom rapporten og vurdert det slik at de 10 tiltakene som 

forslås gjennomføres ved utbyggingen av ny Ullerål skole. Disse vil gi en økt sikkerhet langs 

skoleveien også i forhold til dagens situasjon for elevene ved skolene. De mer langsiktige tiltak 

som rapporten peker på vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. 

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1 – 10001 Ullerål skole, Trafikkanalyse Hønefoss nord 

Vedlegg 2 – Skoleveiutredning Ullerål og Hov skoler, 2018.06.01  

Vedlegg 3 – Økonomisk oversikt sikring av skolevei til nye Ullerål skole, september 2018 

Vedlegg 4 – Kart over foreslåtte tiltak 

Vedlegg 5 – Møtereferat fra møtet med skoler og FAU. 

 

 

 Ringerike kommune, 06.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Arne Andersen 
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1 Innledning

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål og Hov skoler i Ringerike

kommune ønskes det utført en trafikkanalyse. Analysen skal belyse endringer og

konsekvenser for trafikken i området som følge av økt elevtall ved skolene. Ved

Ullerål barneskole skal kapasiteten utvides ti l 600 elever og 65 ansatte, mot

dagens 355 elever og 40 ansatte. Ved Hov ungdoms sk ole skal kapasiteten økes

fra 22 0 elever og 30 ansatte i dag til 280 elever og 40 ansatte (24 årsverk) i

RIN GERIKE KOM MUN E

TRAFI K KAN ALYS E H Ø N E F O S S
N O RD
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2022.

2 Dagens situasjon

2. 1 Eksisterende formål

Skolene er lokalisert no rd for Hønefoss sentrum, rett sør for E16 mot

Gardermoen. Hovedatkomst til området er via Rv35 Hønengata og videre inn i

Hovsmarkveien. Videre innover i Hovsmarkveien er det et industriområde, og

veien har tilknytning til Follumveien i vest og videre til E 16.

2. 1 . 1 Ullerål skole
Ullerål skole har i dag 355 elever og 40 ansatte. Skolens elever kommer fra

nordlige deler av Hønefoss sentrum, og grensen for skolekretsen går nå ved

toglinjen sør for området .



TRAFIKKAN ALYSE HØNE F OSS NORD 3

http://projects.cowiportal.com/ps/A096372/Documents/03 Pr osjektdokumenter/Trafikkanalyse Hønefoss Nord.docx

Figur 1 Ullerål skole med arealer for parkering og Kiss&Ride

Figur 2 Hovedinngang ved Ullerål skole mot Hovsmarkveien. Foto: COWI
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Figur 3 Kiss&Ride ved Ullerål skole. Foto: COWI

2. 1 . 2 Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole har i dag 220 elever og 30 ansatte. Inntak til Hov

ungdomsskole er elever ved Ullerål og Hønefoss skole.

Figur 4 Hov ungdomsskole med parkering, bussplass og varelevering til skolen
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Figur 5 Snarvei fra Hovsmarkveien til Hov ungdomsskole. Skiltet med "Skole" lengre opp i

Hovsmarkveien. Foto: COWI

2. 2 Veinett og trafikkmengder

Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hønefoss sentrum sammen.

ÅDT i Hønengata er oppgitt til å være 17.700 kjt/døgn i Nasjonal Vegdatabank

(N VDB) . Fartsgrensen er 50 km/t på strekningen, og det er fortau på begge

sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata er det ikke kan t stein som

skiller kjørebane og holdeplass fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 - sone. I Hovsma rkveien er

det fortau på sørsiden av veien

2. 3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har 2 områder på hver side av hovedinngangen som

kan benyttes for parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes

for kjøring av elever til og fra skolen. Det vi rke r å være varelevering og taxi som

benytte r seg av det samme arealet.
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Figur 6 Parkeringsplass for ansatte ved Ullerål skole med innkjøring fra Elling M.

Solheims vei. Det parkeres også langs selve veien. Foto: COWI

Ved Hov ungdo msskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som

benyttes som ansattparkering og parkering for besøkende. Det er skiltet med

innkjøring forbud t opp mot skolen i tidsrommet 07.30 - 15.00 for andre enn

varetransport. Det ble observert parkerte biler i b akken opp mot skolen i dette

tidsrommet, så det er mulig at det ikke blir overholdt.

2. 4 Kollektivtransport

Skolebuss til Ullerål og Hov skole stopper i Flattumveien rett ved Ullerål skole.

Det kjøres en buss samlet for begge skolene.

Skolebuss til Ullerål/Hov

Rutebuss: brakar.no
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2. 5 Gående og syklende

Figur 7 Tilrettelegging for myke trafikanter i området rundt skolene. Kartkilde:

kart.1881.no

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av veien. Kryssingsmuligheter

over Hønengata er vis t i figur 7 . Det er ett lysregulert gangfelt ved Hønen Allé

som fortsetter i en gang - og sykkelvei inn mot Olav Duuns vei. Det er ikke

oppmerket gangfelt ove r Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs

Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei og så gangfelt over til Ullerål skole.

Langs Elling M. Solheims vei er det fortau på strekningen fra gangfeltet og

sørover langs grøntområdene ved skolen. I Flattumvei en, på vestsiden av

skolegården, er d et kun buss som har lov å kjøre på deler av strekningen

sørover mot Dronning Ragnhilds vei. Nord for stengningen er det en

vendehammer .
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Figur 8 Gangfelt over Hønengata nord for Hovsmarkveien. Foto: COWI

Figur 9 Gangfelt over Hovsmarkveien ved krysset til Hønengata. Foto: COWI

Figur 10 Lysregulert gangfelt over Hønengata. Foto: COWI
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Figur 11 Gang - og sykkelvei mellom H ønengata og Olav Duuns vei og Klinikkveien.

Foto: COWI

Figur 12 Fortau i Klinikkveien og videre gangfelt over Elling M Solheims vei. Foto:

COWI

Figur 13 Fortau i Elling M Solheims vei. Foto: COWI
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Figur 14 Flattumveien sett mot nord forbi Ullerål skole med vendehammer til høyre

i bildet . Veien stengt for andre kjøretøy enn buss videre sørover. Foto:

COWI

Figur 15 Bussholdeplass i Hovsmarkveien nedenfor Hov ungdomsskole. Gang - og

sykkelvei opp mot Sagaveien. Foto: COWI

Figur 16 Innkjøring til parkeringsareal til Hov ungdomsskole. Opphøyd gangfelt over

Hovsmarkveien. Foto: COWI
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Figur 17 Adkomst til Hov ungdomsskole. Kun lov for varekjøring mellom 07.30 og

15.00. Foto: COWI

2. 6 Trafikksikkerhet

Figur 1 8 Politiregistrerte personskadeulykker de siste 10 år (2005 - 2014) fra

Nasjonal vegdatabank (NVDB). Kartkilde: kart.1881.no
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Figur 1 8 viser politiregistrerte personskadeulykker for området i perioden 2005 -

2014. Det er ikke registrert ulykker videre innover i Hovsmarkveien. De

nærmeste ulykk ene til Ullerål skole har skjedd i k rysset mellom Dronning

Ragnh i lds vei og Elling M. Solheims vei. Begge ulykkene er bilulykker med

kryssende kjøreretninger som skjedde i henholdsvis 2007 og 2008.

I krysset mellom Hønengata og Dronning Ragnhilds vei er 2 av 4 registrerte

ulykker med fotgjenger involvert. Videre sør i Hønengata er det ytterligere en

fotgjengerulykke ved Flattumveien og to fotgjengerulykker ved Krokenveien.

Alle med lettere skade som alvorligste skadegrad.

Det er ingen strekninger eller krys s på kartutsnittet ovenfor som er ulykkes -

strekning eller – punkt etter Statens vegvesen sin definisjon. Strekningen rett

sør for jernbanen på Hønengata er definert som ulykkesstrekning etter Statens

vegvesen sin definisjon for perioden 2009 - 2013. Over en s trekning på 1 km har

det vært 11 ulykker på 5 år, med totalt 1 drept, 2 alvorlig skadet og 11 lettere

skadet. Fem av ulykkene er sykkelulykker, inkludert den med alvorligste

skadegrad drept og en med skadegrad alvorlig skade. Den andre ulykken med

alvorlig skade var en M C - ulykke, mens de resterende 5 ulykkene alle er

bilulykker. Fire av bilulykkene er uhell med påkjøring bakfra.

3 Fremtidig situasjon

Et ter utbyg g ing av skolene på Hovsmarkveien overflyttes alle elever fra

Hønefoss skole til Ullerål.
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Figur 19 Hønefoss skole lukkes og elever flyttes til Ullerål.

3. 1 Veinett og trafikkmengde

Som følge av at det oppføres to nye, st ørre skoler på de to lokalitetene på

Hovsmarkveien , må det forventes at trafikken på veinett et i skolenes

næromr åde vil øke tilsvarende. Den mertrafik k en som skolene er bere g net med ,

har utgangspunkt i en vurdering av transportmiddelfordelingen blant elever og

ansatte på skolen e .

For elever på Ullerål skole antas det at 50 % av elevene bli r kjørt til/fra skole i

bil. På Hov ungdomsskole antas det at kun 40 % bli r kjørt i bil til/fra skole, da

el eve ne her er eldre . Det vurderes derfor at en høyere andel elever komm er seg

til denne skolen på egen hånd . F or de ansatte på skolene anta s det at 60 %

kjør e r i bil.

Med utgangspunkt i forutsettingene over , vil den øk te biltrafik k en på

Hovsmarkveien i 2022 bli 630 ekstra biler/døgn.
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Tabell 1 Generert bil trafikk pr. døgn i 2022 som følge av flere e lever og ansatte på

de to skolene .

Økt bil trafikk fra
elever/døgn

Økt bil trafikk fra
ansatte/døgn

Økt bil trafikk
i alt/døgn

Ullerål skole 490 30 520

Hov Ungdomsskole 9 5 1 0 10 5

I alt 58 5 4 0 62 5

Hovedparten av biltrafikken til skolen kommer via krysset Hønengata /

Hovsmarkveien. Hønengata er ad komst til Hønefoss by og h er passerer daglig

17.700 kjøretøyer . En beregning av trafikkavviklingen i krysset har vist at

allerede på n å værende tidspunkt er det store problemer med avviklingen av

sidevei strafikken. Med den øk te trafikk en i 2022 må problemene forventes å

vokse seg enda større .

De t betyr at krysset har behov for ombygging , om de t skal bli en akseptabel

trafikkavvikling . Ber eg ning av kapasiteten i krysset viser at de t kan oppnås en

akseptabel trafikkavvikling ved følgende endring:

› O mbyg g ing til signalisert kryss .

› Krysset u tvides med separate høyresvingsbaner.

› G angfeltet nord for krysset anbefales å bli tatt med som en del av et ny t t

lysregulert kryss.

Resultater av kapasitetsberegninger er dokumentert i bilag A .

3. 2 Parkering

3. 2. 1 Bilparkering

Langtidsparkering , primært for ansatte

For å imøtekomme de ansattes bil parkeringsbehov ved skole n e må de t anlegges

0,6 p - plasser pr. ansatt svarende til i alt ca. 40 p - plasser i tilknytning til Ullerål

Skole og ca. 25 p - plasser ved Hov Ungdomsskole.

Ved ombygningen av Ullerål skole vil det være hensiktsmessig å samle a l l

bilparkering på én plass , av hensyn til å begrense antallet av overkjør sler på

Hovsmarkveien. Noe n av plassene kan være tidsbe grenset i perioden 7.30 - 8.30

for å gi mulighet for kortvarig parkering ved henting og kjøring av barna til

skolen .

Det anbefales at den eksisterende p - plass en ved Hov Ungdomsskole bli r

værende slik den er i dag .
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Kiss & Ride

Det er ikke til å unngå at mange av b arna transporteres i bil til og fra skol en.

D et er derfor viktig å skape gode og sikre løsninger slik at bilistene som skal

lever e eller hent e barna er til minst mulig ulempe . Det anbefal es at de t anlegges

et såkalt Kiss & Ride område for begge skolene .

Ved Hov ungdomsskole vil den mest hensiktsmessige plass ering en av en Kiss &

Ride være øst for bussholdeplassen og det n å værende opphøyde gangfelt et.

Dette av hensyn til å ikke lede unødig m ye bil trafikk på tvers av

kry sn ingspunktet hvor de myke trafikantene fra Sagaveien krysser

Hovsmarkv eien. Det foreslås derfor at det etableres et Kiss & Ride anlegg hvor

den n å værende stien mellom Hov ungdomsskole og Hovsmarkveien ender på

Hovsmarkveien . Stien må oppgraderes med fast belegning samt belysning.

Løsningen er skissert på figur 20 . Det bemerkes at det kan være

terrengrelaterte utfordringer med l øsningen.

Figur 20 Illustrasjon a v Kiss & Ride ved Hovsmarkveien. Stiforbindelsen opp til Hov

Ungdomsskole må samtidig oppgraderes .

P lassering av Kiss & Ride ved Ullerål skole kan i prinsippet fastholdes som det er

i dag, men vil avhenge av den nye skole inngangen . Et helhetlig forslag til

prinsipp for utforming av atkomst til skolen inklusiv Kiss & Ride beskrives i

avsnitt 3.4 .

3. 2. 2 Sykkelparkering
Utover de ansattes bil parkeringsbehov, vil det være behov for etablering av

sykkelparkering til både elever og ansatte. I rapporten " Situasjon Sykkel

Hønefoss" fra 2013 er dagens situasjon for sykkelparkering i Hønefoss registrert .

Herav fremgår det at der ikke er funnet sykkelparkering på Ullerål skole og Hov

Ungdomsskole. Det anbefales at det etableres sykkelparkering ved begge skoler,

dels for å signalere at man ønsker at elever og ansatte sykler, dels for at unngå

at sykler parke res på uhensiktsmessige steder .
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Antall nye syk k el parkeringsplas ser

Det antas at ca. 3 0 % av elevene som skal til Ullerål Skole vil s ykl e til skolen. Til

Hov Ungdomsskole må det forventes en lit t høyere andel da elevene er eldre.

Det antas her at ca. 4 0 % a v elevene som skal til Ho v Ungdomsskole sykler til

skolen . På begge skolene antas det at 25 % av de ansatte sykler .

Tabell 2 Behov for sykkelparkering

Elever Sykkel P Ansatte Sykkel P I alt

Ullerål skole 600 180 65 15 195

Hov Ungdomsskole 280 110 40 10 120

Med utgangspunkt i de anslåtte andelen e av elever og ansatte som vil s ykle

til /fra skole, må det anlegges minimum et tilsvarende antall

sy k kel parkeringsplas ser. På Ullerål skole svarer det til ca. 200

s yk kelparkeringsplas ser og på Hov ungdomsskole til ca. 1 2 0

s yk kelparkeringsplas ser.

Plass ering og utforming av sykkelparkering

For å sikre at sy k kel parkeringsplas sene brukes , er det viktig at disse plass eres

og utformes riktig .

› Sykkelparkeringen e bør pla ss eres te t t på inngan gen til skolen.

› S ykkelparkeringen må være synlig og godt belyst .

› Da de t er parkering i mange timer hver dag, anbefales det at

sykkelparkeringen e utformes med tak .

3. 3 Kollektivtransport

Det er informert om at busstrafikk en til skolen e ikke vil økes i forhold til dagens

situasjon. Plassering av bussholdeplass ved skole n e fastholdes slik de t er i dag .

3. 4 Gående og syklende

Ullerål Skole Plass ering av inngangene til den nye Ullerål skole vil være avgjørende for de

myke trafikanters rutevalg til skolen. B iltrafikken til/fra skolen må primært

avvikles via Hovsmarkveien , og fotgjengerne og syklister via de mindre

beferdede lokalveien e til skolen . D e to trafikantgruppene separeres på den

måten mest mulig . Følgende tiltak anbefales:

› Ombygge krysset Hønengate/Hovsmarkveien.

For å sikre at biltrafikken i minst mulig grad b ruker de mindre lokalveiene ,

er det viktig at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ombygges så det er en

god trafikkavvikling . Bilistene vil da b ruke Hovsmarkveien som pri mær

ad komst.
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› Kiss&Ride og parkeringsarealer etableres med adgang fra Hovsmarkveien.

› Plassering av hovedinngang

Sikkerheten til myke trafikanter til Ullerål skole kan sikres ved strategisk å

pla ssere skolens hovedinngangen og sykkelparkering bort fra

Hovsm arkveien. Det foreslås at skolens hoveda t komst for myke trafikanter

etableres fra Flattumveien og Elling M. Solheims Vei via en stiforbindel s e på

tv e r s av skolens område . Ved å føre den myke trafikk en mo t Elling M.

Solheims Vei , vil flere også benytte de t lysregulert e gangfelt et ved krys s ing

av Hønengata.

› Opphøyd gangfelt ved Klinikvei

Det vurderes at de fleste myke trafikanter kommer fra sø r. Kryssing av

Elling M. Solheims Vei ved Klinikkveien vil derfor bli et viktig

krysningspunkt . Det anbefales at dette krysset bygges om med opphøyd

gangfelt. Dette tiltaket vil tydeliggjør e krysningen samt sikre at biltrafikken

passere r med lav hastighet

F igur 21 Forslag til prinsipper for utforming av trafikk arealer på Ullerål skoles

område.

Hov ungdomsskole Den n åværende tilkomsten til Hov ungdomsskole fastholdes, også som primær

tilkomst for myke trafikanter. Myke trafikanter fra sø r og nord vil fortsatt

benytte Hønengata og Hovsmarkveien . Her bør det sikres en sammenhengende

stiforb indelse f or fotgjenger og syklister på strekningene .

Dersom det blir etablert en sammenhengende gang - og sykkelveg la ngs

Hovsmarkveien og Hø n engata, vil dette sikre en trygg skoleveg. Syklende og

gående vil da bli ledet igjennom et lysregulert kryss i H ø n engata som vil sikre en

trygg kryssing av vegen. Dette vil ha en viktig betydning for de som flyttes fra

Hønefoss sko le til Ullerål skole.
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Figur 22 Det foreslås at det etabler es g ang - og sykkelveg i 'missing links', så det

skapes sammenheng i g ang - og sykkelvegnettet .

3. 5 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhetsmessige utfordringene på Hønengata

primært relaterer s e g til trafikkavviklingen . Trafikkmengdene på strekningen er

store og kryssene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle sidevei strafikken

(de fleste av kryss ene er vikeplik tsreguler t e ). Det gir opphav til en mer

risikobetont kjørsel , og leder trafikken ut på det omkringliggende lokal veinett et .

En forbedring av trafi k k sikkerhet en på strekningen som helhet vil derfor kreve

en betydelig ombygging .

Ombygging i krysset Hov s mark veien / Hønengat a vil bidra til en forbedring av

trafikksikkerheten generelt, men vil også bety en bedre avvikling av trafikken i

skolenes nærhet. Dermed vil færre benytte de mindre beferdede lokalveiene

nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjengere og syklister er størst.

De anbe falte tiltak ene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede

parkeringsløsninger, sykkel - og gangveie r m.m. vil også bety forbedring av

trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på vei til skole ne .
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4 Konklusjon

Et ter oppførelse og i driftsettelse av de to ny e skolene på Hovsmarkveien i 2022

forventes trafikken p å Hovsmarkveien å stige med ca. 630 kjøretøyer /døgn,

foruten den alminnelige trafikkvekst en på veinett et. De n økende trafikk mengde n

vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmar kveien ikke kan avvikle trafikken i

morgen - og ettermiddagsrush et uten store forsinkelser og kødannelser på

sideveiene . Det vil derfor være nødvendig å ombygge krysset til et lysregulert

kryss med separate høy resvingsbaner på Hønengata , for å sikre en akse ptabel

trafikkavvikling .

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning .

M ed de to nye skole ne vil en da flere elever ha behov for å ferdes langs og på

tv e r s av Hø n engata . Det anbefales at strekningen gjennomgår en helhetlig

ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker . D e t omfatter etablering av

sikre forhold for myke trafikanter i form av gang - og sykkelvei samt løsning av

trafikk av viklingsproblemene i kryssene som vurder e s å være hovedårsaken til de

mange ulykkene .

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkveien om til et

signaregulert kryss med høyresvingsbaner og det etableres en

sammenhengende gang - og sykkelvei langs Hønengata.

Ullerål skole

V ed Ull erål skole er det mulighet for å sikre en bedre adskillelse av bilister og

myke trafikanter , og dermed skape en mer sikker skolevei i fremtiden.

Biltrafikken vil fortsatt primært benytte Hønengata og Hovsmarkveien hvor

tilkomst til p - plass og Kiss & Ride også må være fra Hovsmarkveien i fremtid en .

Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparkeringsplasser.

Det anbefales at skolen s inngang og sykkelparkering plasseres med ut gang mot

sø r omtrent midt på tomt a med g ang - og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling

M. Solheims Vei. Kryss ingen ved Elling M. Solheims Vei og Klinik k ve ien vil være

svært viktig for de myke trafikantene . Det anbefales her at krysset etableres

med opphøyd gangfelt for å markere kry sningsområdet samt redusere

kjøretøyenes hastighet .

Hov Ungdomsskole

Ved Hov ungdomssko le anbefales det å etablere en Kiss & Ride øst for det

eksisterende krysningspunkt et på Hovsmarkveien , hvor bilister som skal

levere /he nte elever ikke le d es for b i kry sningsstedet . Det krever en oppgradering

med fast belegning og belysning av den n å væren de stiforbindelsen mellom

Hov smarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer til

parkering, vil den eksisterende parkering fastholdes slik den er i dag. 120 nye

s ykkelparkering splasser bør etableres tet t på skolens inngang .

Den myke t rafikk en til ungdomsskolen fra sør , vil også i fremtiden benytte

Hønengata og Hovsmarkveien . D et anbefales derfor at det skapes sammenheng

i g ang - og sykkelvegnettet på strekningene ved å etablere gang - og sykkelvei ,

hvor det i dag er to 'missing links'.
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Bilag A Kapasitetsberegninger

Følgende forutsetninger ligger til grunn for de utførte kapasitetsberegninger i

krysset Hønengata/Hovsmarkveien :

› 60 % av de ansatte transpo rterer seg i bil

› 50 % av elleverne fr a Ullerål skole transporterer se g i bil

› 40 % av elleverne fra Hov Ungdomsskole transporterer se g i bil

› ÅDT på Hov Alle er estimert til 1500 kjt /døgn

› Trafikk fordelingen på Hov Alle er: 60 % til venstre, 30 % til høy re og 10 %

rett frem

› 90 % av elever/ansatte som kjøre r i bil til/fra skole an kommer via

Hønengata/Hovsmarkveien.

› Av de 90 % som benytter Hønengata til Hovsmarkveien kommer 50 % fra

sør og 50 % fra nord.

› Det er vurdert at den ekstra trafikk en til skolen e sk j er innenfor for rush

timen

› Noe t rafik anter k jører med den nåværende utform ingen ikke via krysset ,

om de kommer fra Hovsmarkveien og skal ut på Hønengata . D et vurderes

derfor at kun 30 % av den nye trafikk kjøre r til krysset . De 30 % fordeler

se g 50/50 mellom høyresving og venstresving . I bere g ningen av krysset

ombygd til lysregulert krys s , antas det at 90 % av trafikantene kjører til

krysset .
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A. 1 Morgenrush 201 7
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A. 2 Ettermiddagsrush 201 7
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A. 3 Morgenrush 2022
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A. 4 Ettermiddagsrush 2022

A. 5 Morgenrush 2022 – lysregulert

Der er l age t et overslag med et lysregulert anlegg for å undersøke om det kunne

hjulpet avviklingsproblemene på sideveiene samt hvilke konsekvenser det ville

hatt for tr afikken på Hønengata. Ved utbyg ning av krysset med se arate

høy resvingsbaner kan krysset avvikle trafikken . Den presise utforming en a v

krysset og programmering av signalene må gj øres på bakgrunn a v en nærmere

undersøkelse med et m ere detaljert trafikkgrunnlag.
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1 Bakgrunn

COWI bistår Ringerike kom mune med utarbeidelse av reguleringsplan for Ullerål

og Hov skoler. I den forbindelse har Ringerike kommune bedt COWI utarbeide

en skoleveisanalyse for området.

Når n ye Ullerål skole er ferdig er det vedtatt i Ringerike kommunestyre at

Hønefoss skole nedle gges og at elevene fra Hønefoss skole flyttes til Ullerål

skole. Dette medfører, at det meste av Hønefoss skolekrets legges sa mmen med

Ullerål skolekrets.

Dermed må skolebarn fra et større område komme til Ullerål sko le, og Ringerike

kommune ønsker derfor utredet hvordan man sikrer trygge skoleveier for alle

elever til Nye Ullerål skole . I denne rapporten vurderes derfor fremtidige

skoleveier og det beskrives tiltak til forbedring av sikkerhet og trygghet på

skoleveiene.

Til slut t i rapporten listes anbefa linger til tiltak som kan gjennomføres for å gjøre

skoleveiene sikrere og tryggere. Tiltakene er beskrevet på overordnet nivå, og

dersom det besluttes å arbeide videre med dem, må det foretas prosjektering og

planlegging, før tiltakene kan etableres.

Det e r Ringerike kommune som beslutter hvilke tiltak det bør arbeides videre

med, og tidsplanen for det videre arbeidet. Formålet med denne rapporten er

således å gi beslutningstakerne et faglig fundert grunnlag å beslutte ut fra.

1 . 1 Målsettinger for skoleveiutred ningen

Det te inngår i skoleveiutredningen:

› Overordnede vurderinger av mulige fremtidige skoleveier i separate gang -

og sykkelveger eller i veier med begrenset trafikkmengde og lav hastighet .

› Overordnede beskrivelser av tiltak i eksisterende veinett som kan medvirke

til økt trygghet og sikkerhet på skoleveiene.

› Tiltak rettet mot å få elevene til å gå eller sykle til skole n . Ringerike

kommune har et ønske om at skolebarn beveger seg i hverdagen, og turen

til og fra skolen er en opplagt måte hvor dette kan opp nås.

Formålet med skoleveiutredningen er også å foreslå tiltak t il forbedring av de

lokaliteter som skole r og foreldre utpeker. Det er derfor avholdt et

medvirkningsmøte mellom COWI og en rekke interessenter, se avsnitt 4 , hvor

en del lokaliteter er utpekt . En del av disse anvendes sannsynligvis i begrenset

omfang som skoleveier, men de er allikevel behandlet i avsnitt 7 .
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2 Leseveiledning

Dette notatet behandler en lang rekke veier i Hønefoss og er derfor relativt

omfattende.

Avsnitt 3 beskrive r hvordan de t forventes hvilk e skoleveier barn fra ulike

områder i Hønefoss i fremtiden vil benytte. Dette dann er grunnlag for en

vurdering av hvilke veier som i fremtiden vil være mest relevante som

skoleveier.

Det er avholdt et medvirkningsmøte , hvor bl.a. represent anter for skoler,

Ringerike kommune og andre har deltatt. På medvirknings møtet har det vært

mulighet for at deltakerne kunne utpeke utrygge veier samt foreslå mulige

løsninger til forbedring av skoleveiene. Flere opplysninger om møtet finnes i

avsnitt 4.

I avsnitt 5 beskrives kortfattet trafikkdata for større veier i dagens situasjon.

I avsnitt 6 vurderes muligheten e for alternative skoleveier som ikke anvender

Hønengata, herunder ved etablering av ny kryssing av jernbanen.

I avsnitt 7 gjennomgås de veier s om er utpekt av COWI som relevante

skoleveier samt de veier som er utpekt av deltakerne på medvirkningsmøtet.

Veiene behandles uprioritert og på samme måte, uansett om de er utpekt av

COWI eller på medvirkningsmøtet. Avsnitt 7 kan sees som e n katalog over

mulige tiltak som kan gjennomføres i veinettet for å forbedre sikkerhet og

trygghet for skolebarn og andre trafikanter. Leseren kan derfor velge hvilke

veier han eller hun ønsker å lese om.

Avsnitt 8 omhandler andre tiltak som ikke er fysiske, men som kan medvirke

til en tryggere skolevei for barna i Hønefoss. Det er snakk om tiltak foreslått av

COWI eller på medvirkningsmøtet. Tiltakene behandles uprioritert.

I avsnitt 9 sees en anbefaling over de tiltak som vurderes som mest

hensiktsmessige i forhold til å sikre en forbedring av skoleveien for Ullerål og

Hov skoler , både på kort og lang sikt .
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3 Fastleggelse av fremtidig skole krets og skoleveier

Med omleggingen av skolene vil skoleveien endre seg for barn i flere områder.

Med henblikk på å kunne peke ut de mest vesentlig e skoleveiene tas det

utgangspunkt i eksisterende skolekretser for H ønefoss skole og Ullerål skole.

Skolekretsene oppdeles i relevante områder, og de mest direkte /

hensiktsmessige veier mellom områdene og skolen vurderes med bakgrunn i

kartmateri ale.

Figur 3 . 1 Eksisterende skolekretser for Hønefoss og Ullerål oppdelt i mindre områder

med henblikk på fastleggelse av overordnede skoleveier. Også vist er

Hønengata og jernbanen.

For hvert område vurderes heretter de mest h ensiktsmessige gangveier til/fra

skole n :

Område A . Skolebarn i dette området kan gå til skolen via bl.a. Sagaveien og

Hovsmarkveien samt gang - /sykkelveg er i områder .

Område B . Fra dette område t vi l det være mest direkte å gå til skolen via

gangsti en mello m Krokenveien og Flattumveien , eller via den nordlige delen av

Hønengata. Grensen mellom område A og B er utflytende.

Område C . Fra dette område t er den mest direkte vei en til skolen via

Hønengata under jernbanen og videre via Flattumveien til skolen .

Områ de D . Den mest direkte vei en til skolen er via Hønengata til nordsiden av

jernbanen .
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Område E . Felles for dette området er at alle skolebarn må krysse Hønengata

på skoleveien. Elevene fra området omkring Vesterngata kan krysse i

signalanlegget Hønengata x Vesterngata, mens elevene som bor leng re mot

nord kan krysse enten i gangfeltene langs Hønengata eller i signalanlegget i

krysset Hønengata x Hønen Allé.

Område F . Felles for dette området er at alle skolebarn må krysse Hønengata

på skoleveien. Det er stor t sett kun i den nordligste delen av området at det

finnes boliger. Elevene herfra vil sannsynligvis krysse i det signalregulerte

gangfeltet ved Hønen Allé.

Område G . Skolebarn som bor her må krysse E16 for å komme til skolen. Det

er ikke planfri kryssing av E16, heller ikke gangfelt.

Område H . Relativt få personer bor i dette området. Det er forbindelse med

gang - /sykkelveg i egen trasé fra 100m nord for avkjøring til Almemoen med

planfri kryssing av E16. Skolebarn som bor leng e r vekk fra skolen transporter es

med skoleskyss .

Skolesky ss tilby s som utgangspunkt i dag for barn i 1. klasse som bor mer enn 2

km f ra skolen. Fra 2. klasser tilby s skoleskyss for barn som bor mer enn 4 km

fra skolen. I områdene vist i figur 3 . 1 vil det derfor kun være barn i 1. klasse

som bor lengst vekk i område E omkring Vesternbakken, som kan få skoleskyss

til Ullerål skole.



SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV 7

http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

4 Medvirkningsmøte med skole og foreldre

Det ble tirsdag 24. april 2018 kl. 16.00 – 18.00 avholdt et medvirkningsmøte

om fre mtidens skoleveier. Følgende var invitert til møtet:

› SU Hønefoss skole

› SU Ullerål skole

› SU Hov skole

› Privatpersoner som har sendt uttalelser til planforslaget

› Rådet for funksjonshemmede

› Barnas representant

› Kommunelegen (miljørettet helsevern)

› Kommunals jef skole og kultur

› Kommunens sykkelbykoordinator

› Kommunens saksbehandlere

› Kommunens konsulent: COWI

I alt 24 personer inkl. kommunens konsulent deltok i møtet. På møtet

gjennomgikk COWI kort bakgrunnen for skolevei utredningen samt innhold og

prosess.

D ere tter ble det gjennomført en workshop, hvor deltakerne var oppdelt i fire

grupper. Gruppene ble bedt om å diskutere følgende emner:

1 Utpeking av fremtidige, overordnede skoleveier

2 Utpeke lokaliteter/strekninger som oppleves utrygge/farlige for skolebarn

3 Kort fattet beskrivelse av eventuelle tiltak/løsninger som ønskes undersøkt

Deltakerne kunne tegne på et oversiktskart og nedskrive vurderinger og forslag.

Til slutt på møtet presenterte gruppene kortfattet deres diskusjoner og forslag,

og møtedeltakerne drøfte t kortfattet gruppenes forslag i plenum.

Det var mellom gruppene generelt enighet om:

› Hønengata er utrygg, særlig ved kryssene

› Rabbaveien er utrygg
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› Det er viktig at barn a beveger seg, o g derfor bør det legges opp til at barna

transporterer seg selv til og fra skole n

› Det bør undersøkes om skoleveien kan flyttes vekk fra Hønengata, f. eks. til

de parallelle, mindre gatene . Som en del av dette bør det inngå vurdering

av mulighet for nye krysninger av jernbanen for myke trafikanter

› Det oppleves at trafikken i de mindre gatene er økende fordi en del bilister

kjører her for å unngå kø i Hønengata

› Boligområdet som ligger mellom de to arme ne av E16 (Hvalsmoveien og

Ådalsveien) har ikke sikre muligheter for å krysse E16

I vedlegg ene finnes resultatene av workshop - en. Andre konkrete bemerkninger

og forslag beskrives for de konkrete kryss og strekninger i avsnitt 7 .
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5 Trafikkdata

5.1 Trafikkmengder

Det er gjennomført trafikkregistrerin ger for veiene omkring skolen våren 2018.

Tellingene suppleres med data fra Nasjonal Vegdat abank (N VDB).

Figur 5 . 1 Trafikkmengder i utvalgte veier i Hønefoss. Kilde: Nasjonal Vegdatabank

eller registreringer fortatt våren 2018 av Ringerike kommune.

Vei ÅDT % Tunge År Kilde
Hønengata v. Hovsmarkve ien 13.589 10 2018 Registrering
Hønengata 17.700 10 2017 NVDB
Hønefoss Bru 20.200 10 2017 NVDB
Kongens g at e 20.200 10 2017 NVDB
Vesterngata 4.800 5 2017 NVDB
Hovsmarkveien v. Hønengata 2.336 8 2018 Registrering
Hovsmarkveien v. Flattumveien 2.476 10 2018 Registrering
Elling M Solheims vei 358 3 2018 Registrering

Trafikkmengden i Hønengata – Kongens g at e er med mellom 13 . 500 og 20.200

kjøretøyer i døgnet relativt høy, og det er en andel tunge kjøretøyer på 10% .

Hovsmarkveien har en årsdøgntrafikk (Å DT) på knapp e 2.500 kjøretøyer ved

skolene med en tungtrafikkandel på ca. 10%.

5.2 Fartsgrenser

Fartsgrensen i Hønengata er 50 km/t mellom E16 - krysset og jernbanebroen. Fra

jernbanebroen er fartsgrensen i Hønengata, Hønefoss Bru og Kongens g at e på

40 km/t.

Si deveie ne til Hønengata er generelt regulert som 30 km/t - sone, mens

Vesterngata har en f artsgrense på 40 km/t. Sideveie ne til Kongens g at e er øst

for Kongens gate generelt 30 km/t - sone, mens det ikke er særskilt skilting i

flere veier vest for Kongens g at e .

5.3 Bussbetjening

Hønengata betjenes av flere bussruter. Skolebuss til Ullerål skole kan kjøre til

skolen via Flattumveien, og det er busstopp i Hovsmarkveien ved Hov skole.

Det er også bussbetjening i Krokenveien og Haldenveien.

5.4 Trafikkulykker

Trafikkulykke r for perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 trekkes fra Nasjonal

Vegdatabank (N VDB). Ulykkene beskrives for hver lokalitet / strekning i

kommende avsnitt.

I vedlegg sees oversiktskart som viser registrerte ulykker i perioden.
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6 Alternative, fremtidige skoleruter

Høne ngata er utpekt som den mest utrygge skoleveien. Derfor kan det være

hensiktsmessig at skoleele vene kan anvende de mindre veiene parallelt til

Hønengata som skolevei. Her er mindre trafikkmeng de og biltrafikkens hastighet

lavere.

Det er viktig at en altern ativ skolevei er direkte og enkel å anve nde for barna .

Ellers vil den ikke bli anvendt.

6. 1 Analyse

Det er gjennomført en befaring av området 24. april 2018 ved skoledagens

begynnelse og slutt med fokus på å fastlegge hvordan elevene ferdes i veinettet.

Det k unne på befaringen konstatere s at skoleelevene i vesentlig omfang

anvender snarveier på vei til og fra skole n .

Figur 6 . 1 Snarveier som anvendes av skolebarn til og fra Ullerål og Hov skoler. 1:

Bak KIWI mel lom Krokenveien og Flattumveien. 2: Sti mellom Krokenveien

og Flattumveien.

Elevene som kommer fra arealet sør for jernbanen går og sykler i stort omfang i

Hønengatas vestlige side og krysser via bilforhandleren nord for banen og videre

via forbindelse bak KIWI til Flattumveien (1).
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Figur 6 . 2 Snarvei bak KIWI.

Mellom Krokenveien og Flattumveien finnes en sti som krysser det grønne

området (2). Stien er i jord og har store høydeforskjeller. Derfor er den ikke

særlig egnet til syklister. Snø og kraftig regn vil også gjøre anvendelse av stien

besværlig.

Hønengata er i dagens situasjon eneste hensiktsmessige kr yssing av jernbanen

for elevene som bor sør for banen. Jernbanestrekningen anvendes til godstog i

et rel ativt begrenset omfang. Det finnes en kryss ing av banen mellom

Grensegata og Lundveien. Kryssingen er uregulert og fotgjengere må selv

orientere seg etter tog. Dermed er kryssingen ikke anvendelig som skolevei ,

med mindre den kan sikres med bom eller etabl eres planfri.

Figur 6 . 3 Uregulert kryssing av jernbanen ved Grensegata. På skiltet står: "STOPP –

se og lytt etter tog".
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6. 2 Ny kryssing av jernbanen

Pga. manglende kryssingsmuligheter av jernbanen må elevene i dag anvende

Hønengata på en del av skoleveien. Myke trafikanter er følsomme overfor

omveier, og derfor vil elevene sannsynligvis i begrenset omfang anvende de

mindre parallellveier til Hønengata, såfremt det medfører en omvei.

Vest for Hønengata

For å få e levene til å anvende de mindre trafikkerte veie ne vil det derfor være

nødvendig å etablere en ny, sikker kryssing av jernbanen. I figuren under er det

skissert 3 mulige nye forbindelser med kryssing av jernbanen. Eksempel A

anvender Parkgata og den eksisterende snarvei en bak KIWI, men B og C

anvender stien mellom Krokenveien og Flattumveien. Eksempel B og C er derfor

mindre relevant for syklister, som vil søke å unngå stien ved Krokenveien pga.

manglende belegning og høydeforskjellene. Dersom det etableres fast belegnin g

på stien, kan den være relevant for syklister også , selv om det er vesentlige

terrengforskjeller . Se nærmere beskrivelse i avsnitt 7 .4.

Figur 6 . 4 Forslag til mulige, fremtidige skoleveier med sikker kryssi ng av jernbanen.

Kartgrunnlag 1881.no.

Det er i utarbeidelse av eksemplene ikke tatt hensyn til private områder langs

banen, terrengforskjeller mv. Det må derfor undersøkes nærmere, hvor det er

mulig å etablere en eventuell ny kryssing av jernbanen.

Det er viktig å påpeke, at Parkgata og de øvrige, mindre veier parallelt med

Hønengata i dag i begrenset omfang har fasiliteter til myke trafikanter, og

v eiene er generelt for smale til at det kan etableres fortau samtidig med toveis

biltrafikk . Såfremt biltrafi kken i disse veiene økes, f.eks. som følge av økt

kødannelse i Hønengata, kan det være uhensiktsmessig å benytte veiene som

skolevei, med mindre det gjennomføres tiltak til reduksjon av trafikkmengde.
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Tiltak til reduksjon av trafikkmengde kan eksempelvis v ære fartsdempere,

etablering av enveiskjøring og fotgjengerareal i mulig omfang i de mindre veier.

Ringerike kommune opplyser at det foreligger planer om etablering av

enveiskjøring i deler av Parkgata og anvende en del av eksisterende veiareal til

fortau/ fotgjengerareal. Bakgrunnen for dette tiltaket er et ønske om å redusere

gjennomfartstrafikk i Parkgata inn mot byen, når det står kø i Hønengata – men

løsningen er o gså i god sammenheng med en evt. fremtidige kryssing av

jernbanen.

Øst for Hønengata

En ny krys sing av jernbanen øst for Hønengata mellom Ull erålsgata og

Industrigata kan også fungere som ny skolevei, særlig dersom områd et omkring

Industrigata på leng re sikt omdanne s fra eksisterende industriområde til

eksempelvis boligområde . Denn e forbindelse n vil gi en mulig, fremtidig skolevei

for de barn som bor på østsiden av Hønengata. Forbindelsen vil muliggjøre at

elevene kan gå via Ullerålsgata og jernbanekryssingen samt de mindre veier øst

for Hønengata frem til det signalregulerte gangfeltet ved Hønen a ll é. Alternativt

kan de eksempelvis krysse ved Krokenveien. Forbindelse n vil lede barna

gjennom et område nord for b anen hvor det i dag er industri og handel, og

området er preget av relativt mye tung trafikk. Før den østlige forbindelse n blir

relevant som s kolevei , bør det derfor enten etableres gang - / sykkelveg langs

veiene i industriområdet og sikre kryssingsmuligheter , eller skje en omdannelse

av området, så mengden av tung trafikk reduseres. S amtidig gjennomføre l s e av

tiltak i Ullerålsveien, f. eks. etable ring av fortau, kan ytterligere forbedre

Ullerålsveien som skolevei.

Figur 6 . 5 Prinsippskisse som vise r mulig fremtidig skolevei med ny

kryssingsmulighet av jernbanen.
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6. 3 Overordnede betraktninger om behov for kryssing av
Hønengata

Planfri kryssing av Hønengata vil av de fleste oppfattes som den mest trygge og

sikre løsningen. Plassforholdene i Hønengata gjør det urealistisk å etablere en

undergang under veien, og planfri kryssing må evt. i stedet etableres som en

fotgjengerbro, dersom det skal være planfri kryssing. Det vurderes generelt for

Hønengata, at det vil være urealistisk å få fotgjengere til å benytte en

fotgjengerbr o eller lignende. Dette skyldes at det finnes mange gangfelter i

Hønengata i dag og det er kryssingsbehov på hele strekningen , som ligger i

bymessig bebyggelse . Fotgjengere er følsomme overfor omveier og stigninger ,

og en fotgjengerbro vil medføre en omvei for en stor del av fotgjengerne. Derfor

vil fotgjengerne kun i begrenset omfang anvend e en fotgjengerbro.

Det vurderes også uhensiktsmessig å fjerne eksisterende gangfelter, idet

fotgjengerne sannsynligvis fortsatt vil krysse Hønengata i plan. En fotgjengerbro

vil derfor sannsynligvis kun være en hensiktsmessig løsning for de minste barn,

og det er risiko for, at disse barn "lærer" av de eldre barn eller voksne og

begynner å krysse veien i plan allikevel.

For skolebarn vil et signalregulert gangfelt derfor være den mest

hensiktsmessige måte n å krysse Hønengata på . I da g er dette kun mulig v ed

Hønen a llé og ved Vesterngata. Dette medfører at skolelever fra området sør for

jernbanen og øst for Hønengata må gå langs Hønengata på en relativt lang

strekning for å komme til en signalregulert kryssingsmulighet. Dette føles utrygt

for elevene og for eldre, og det kan derfor være hensiktsmessig å etablere en ny

signalregulert kryssing omkring jernbanen. På den måten kan elevene komme

seg trygt til vestsiden av Hønengata og gå benytte en av d e mindre veier og

stier i området vest for Hønengata til skole n.

Figur 6 . 6 Fremtidige skoleveier og mulige lokaliteter for nytt signalanlegg i

Hønengata. Kartgrunnlag 1881.no.
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Figuren over viser fremtidige skoleveier fra området øst for Hønengata o g

identifiserer tre l okaliteter hvor det kan være relevant å etablere signalregulert

gangfelt eller signalregulering i kryss:

› Hønengata x Grensegata

› Hønengata x Asbjørnsens g ate

› Hønengata x Krokenveien

Signalregulering ved Grensegata kan være særlig relevant dersom det etabler es

en ny kryssing av jernbanen på vestsiden av Hønengata. Således kan elevene

krysse ved Grensegata og gå videre til Parkgata.

Signalregulering ved enten Asbjørnsens Gate eller Krokenveien er mest

relevante i en situasjon hvor fotgjengere fortsatt må kryss e jernbanen i

Hønengata. I krysset ved Krokenveien kan signalanlegg også være relevant,

dersom det etableres ny kryssing av jernbanen på østsiden av Hønengata.

Ønsker til fremtidige trafikale forhold kan v ære medvirkende til å fastlegge om

signalregulering en etableres ved det ene eller andre krysset. Eksempelvis kan

en signalregulering av krysset med Krokenveien forbedre fremkommeligheten

for bussene, som betjener Krokenveien. Det bør gjennomføres særskilte

trafikkanalyser i forbindelse med planlegging av e vt. signalregulering.

6. 4 Input fra medvirkningsmøte

På medvirkningsmøtet i april 2018 ble muligheten for alternative skoleveier

drøftet. Deltakerne var enige i at det vil være hensiktsmessig med en skolevei

adskilt fra Hønengata.

Deltakerne uttrykt e samtidig at det er risiko for at gjennomgangstrafikken fra

Hønengata i de parallelle veier vil økes som følge av kødannelse i Hønengata.

6. 5 Anbefaling

Kryssing av jernbanen

Det anbefales at mulighetene for etablering av en ny, sikker kryssing av

jernbanen for myke tr afikanter , undersøkes nærmere . En slik kryssing vil ikke

bare være hensiktsmessig for skolebarn, men vil kunne gi en generell bedre

sammenheng mellom boligområdene på hver side av jernbanen.

Nytt krysningspunkt bør suppleres med eksempelvis fartsdempende t iltak i de

tilstøtende veier som fremover vil være skole veier. Dette kan bidra til at bilenes

hastighet reduseres, og veiene blir mindre attraktive som gjennomfartsveier.

Signalregulert kryssing av Hønengata

Det anbefales at det etableres en signalregulert kryssing av Hønengata ved

Grensegata, Asbjørnsens Gate eller Krokenveien. Dersom det planlegges

etablering av ny kryssing av jernbanen på kort sikt, anbefales signalregulert
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kryssing etablert ved Grensegata. Dette medfører en mindre omvei for noen få

elev er, men vil være en fremtidssikre t løsning. Dersom det vurderes at en ny

kryssing av jernbanen kan etableres på leng re sikt, bør en signalregulert

kryssing etableres enten ved Asbjørnsens Gate eller Krokenveien.
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7 Eksisterende veinett

I dette avsnittet beh andles det eksisterende veinettet, og det beskrives

anbefalinger til tiltak til forbedring av trafikksikkerhet og trygghet for

skoleelevene. Veiene er utpekt av COWI og av deltakerne på

medvirkningsmøtet. Veiene behandles uprioritert og på samme måte , uans ett

hvem som har utpekt dem. Avsnittet kan derfor oppfattes som e n katalog som

beskriver mulige tiltak for de ulike veiene.

7. 1 Hovsmark vei en

Analyse

Hovsmarkveien er en relativt smal vei. Det er etablert fortau på sørsiden av

veien fra Hønengata, forbi Ullerå l skole og videre til Hov Ungdomsskole. Vest for

ungdomsskolen er gang - / sykkelveg på veiens nordside.

Figur 7 . 1 Hovsmarkveien ved Ullerål skole.

Fartsgrensen mellom Hønengata og Hov ungdomsskole er 30 km/t. Vest for

ungdomsskolen og ove n for barnehagen økes den til 50 km/t.

Det er ikke registrert ulykker i Hovsmarkveien siden 1.1.2008.

En trafikkregistrering fra mars 2018 viser en årsdøgntrafikk ved Flattumveien på

knapp e 2.500 kjøretøyer med 9,8% tunge kjø retøyer. De tunge kjøretøye ne har

i vesentlig omfang mål ved handels - /industri området leng re mot vest på

Hovsmarkveien.

Målinger av hastigheten i forbindelse med registreringen viser at en stor del av

kjøretøyene overskrider fartsgrensen på 30 km/t. Ved F lattumveien kjører 83%
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av kjøretøyene fortere enn 30 km/t, og hastigheten for trafikken er i snitt på 37

km/t. En registrering nærmere Hønengata viser en årsdøg ntrafikk på ca. 2.350

kjøretøy , og at 36% av kjøretøyene overskrider fartsgrensen.

Figur 7 . 2 Hovsmarkveien mot vest fra oppkjørselen til Hov skole. Det er etablert GS -

vei på nordsiden av veien her. Det er opphøyd gangfelt mellom fortau på

veiens sørside og GS - veien.

Input fra medvirkningsmøte

To av gr uppene har bemerkninger til Hovsmarkveien (ekskl. krysset m ed

Hønengata). En gruppe har utpekt veien til utrygg skolevei, mens den and re

bemerker at det er relativt mye tungtrafikk , og foreslår at tungtrafikken flyttes

til andre veier, eksempelvis Follumve ien fra E16 ved Risesletta.

Vurdering av t iltak

Etablere gangfelt på tvers av Olav Duuns vei , E l lin g M Solheims vei og

Flattumveien . Etablering av gangfelt på tvers av Olav Duuns vei, El l in g M

Solheims vei og Flattumveien vil medføre, at fotgjengere priori teres i kryssene,

idet bilene får vikeplikt for fotgjengere. Dette vil være et hensiktsmessig tiltak til

forbedring av tryggheten for elevene.

Fartsdempning . Trafikkregistreringene viser, at fartsnivået e r relativt høyt i

forhold til fartsgrensen. Det anbe fales å etablere fartsdempere i Hovsmarkveien

forbi skolene. Fartsdemperne bør utformes med hensyn til den tunge trafikken

(dersom denne ikke flyttes til andre veier) , bl.a. så rystelser fra fartsdemperne

minimeres .

Flytte tungtrafikk til Follumveien . Vur dere muligheten for å flytte tung trafikk

til andre veier. Mulighetene er begrensede, idet øvrige veier i området ikke er

egnet til tung trafikk. En mulighet kan være å etablere en rute mellom E16 ved
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Risesletta til handels - /industriområdet (Tyrimyra) via F ollumveien. Follumveien

tilhører Norske Skog, men er åpen for gjennomgang i dag . For å sikre at veien

også i fremtiden er åpen for all trafikk, må det gjennomføres regulering av veien

eller inngås en avtale med Norske Skog. Det vurderes at en vesent lig del av de

tunge kjøretøyene som kjører til Tyrimyra kommer fra E16 . For disse blir

omveien i forhold til å kjøre via Hønengata og Hovsmarkveien begrenset.

Såfremt denne løsning er mulig, kan det etableres forbud mot gjennomkjøring

med tunge kjøretøyer forbi s kolene ved Hovsmarkveien. Etablering av flere

fartsdempere i Hovsmarkveien o mkring skolene kan medvirke til at

gjennomkjøringsforbudet ved skolene overholdes.

Figur 7 . 3 Prinsippskisse som vise r ny rute for t unge kjøretøyer mellom E16 og

Tyrimyra.

I planlegging av eventuelle fremtidige utbygginger av området omkring

Hovsmarkvei en og Tyrimyra bør det likeledes fokusere s på løsninger som

begrenser trafikkveksten forbi skolene og særlig at antallet av tunge kjøre tøyer

ikke økes vesentlig på Hovsmarkveien ved skolene.

Gang - / sykkelv eg mellom Rabbaveien og Tyrimyrveien . Etablering av GS -

ve g på denne strekningen vil gjøre Hovsmark veien tryggere for de skolebarn

som bor i området omkring den nordlige delen av Rabbaveie n.

Tiltak fra tidligere analyse

COWI utarbeidede i 2017 en trafikkanalyse for den nordlige delen av Hønefoss

med fokus på veinettet omkring skolene. I denne analysen ble det beskrevet en

rekke tiltak til forbedring av trafikkforholdene.

Kun de vesentligste tiltakene fra denne analysen nevnes i denn e utredningen.

Det henvises til trafikkanalysen fra 2017 for bl.a. forhold om prinsipper for

innretning av trafikk på skolenes område mv.

Gang - / sykkelve g i Hovsmarkveien . Dersom det blir etablert en

sammenhengen de gang - og sykkelveg la ngs Hovsmarkveien og Hønengata, vil
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dette sikre en trygg ere skolevei . Dersom det etableres et signalanlegg i krysset

Hønengata x Hovsmarkveien vil s yklende og gående da kunne krysse Høne n gata

trygt og få en trygg og sikker forbindel se mellom Hønengata og skole n . Dette vil

ha en viktig betydning for de som flyttes fra Hønefoss skole til Ullerål skole.

Figur 7 . 4 Det foreslås å etablere gang - og sykkelveg på forbindelsen mellom

Hønengata og Hov Ungdomsskole, hvor det i dagens situasjon kun er

fortau på veien s sørlige side (Trafikkanalyse Hønefoss nord, COWI 2017).
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7. 2 Elling M Solheims vei

Analyse

Elling M Solheims vei ligger på østsiden av Ullerål skole. Den anvendes i stor

grad til avsetti ng av skolebarn. Det er fortau langs veiens vestlige side , sør for

Klinikkveien. I forbindelse med utbygging av Ullerål skole planlegges det etablert

fortau mellom Hovsmarkveien og Klinikkveien langs veiens vestside .

Figur 7 . 5 Elling M Solheims vei ved Ullerål skole.

En trafikkregistrering foretatt i april 2018 viser en årsdøgntrafikk på 358

kjøretøy med 3% tung trafikk. 28% av trafikken kjører fortere enn de tillatte 30

km/t, og gjennomsnittsfarten er 25 km/ t.

Det er parkeringsforbud langs veiens vestside mellom kl. 7 og 17.

På grunn a v bruken av veien til avsetting/ henting av barn kan det være mange

biler samtidig, og veien kan fremstå utrygg for skolebarn.

Det er ikke registrert ulykker i selve Elling M So lheims vei, men i krysset med

Dronning Ragnhilds vei er det registrert en bilulykke ( Kryssende kjøreretninger ,

uten avsvinging) med en lette re skadet person. Ulykken skjedd e på en lørdag.

Fremover ønskes det, at Elling M Solheim s vei som utgangspunkt ikke anvendes

til avsetting. Det etableres på skolens areal mot Elling M Solheims vei

parkeringsareal med Kiss & Ride (avsetting splass ) , hvor bil parkering samt

avsetting av elever kan foregå.
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Figur 7 . 6 Prinsippsk isse som vise r fremtidig parkeringsareal med Kiss & Ride samt

mulighet for å kjøre ut til Elling M Solheims vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Input fra medvirkningsmøte

3 av 4 grupper har bemerkninger til Elling M Solheims vei. 2 grupper ønsker

veien enveisregule rt, en gruppe mot sør (sammen med ensretting av

Flattumveien mot nord) , en mot nord. Tredje gruppe angir veien som utrygg.

Vurdering av mulige tiltak

Stenging av veien ved Klinikkvei en

Mange elever krysser Hønengata i det signalregulerte gangfeltet ved Høn en allé

og går via gangveien og Klinikkveien til skolen. En mulighet for å gjøre denne

ruten trygg ere er å stenge Elling M Solheims vei ved Klinikkvei en , s lik at

skolebarn a kan krysse uten å skulle forholde seg til biltrafikk.

En løsning er å stenge veien nord og sør for gangfeltet på tvers av Elling M

Solheims vei , supplert med stenging av Olav Duuns vei ved Klinikkveien.

Samtidig foreslås Klinikkveien enveisregulert mot vest. Således oppnås en

forbindelse for skolebarn a mellom Hønengata og skolen adskilt fra biltrafikken.

Samtidig vil det bli mer hensiktsmessig for foreldre å anvende Kiss & Ride

plassen enn å kjøre inn i Elling M Solheims vei fra Hovsmarkveien for avsetting.

Enveisregulering av Klinikkveien kan suppleres med enveisregulering av Olav

Duuns vei mot sør og Elling M Solheims vei mot nord , i de deler av veiene som

ligger nord for K linikkveien .
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D et kan være risiko for at noen foreldre vil foreta avsetting av barn i Elling M

Solheims vei sør for stengingen, hvor det er dårlige snumuligheter. Det

anbefales ved skilting å begrense kjørsel i Elling M Solheims vei mellom Ole Vigs

vei og Klinikkveien til kjøring til boliger.

Situasjonen i veinettet ved skolen etter stenging bør holdes under observasjon.

Dersom det oppstår problemer med skolerelatert tr afikk i Elling M Solheims vei

sør for Klinikkveien , kan Elling M Solheims vei enve i sreguleres mot sør mellom

Ole Vigs vei og Dronning Ragnhilds vei.

Dersom avsetn ingsmulighetene ved skolen er opptatt, kan sørlig del av Elling M

Solheims vei anvendes som a lternativ ved innkjøring fra Hønengata til Ole Vigs

vei og videre til Elling M Solheims vei sørover .

Figur 7 . 7 Prinsippskisse som vise r stenging av Elling M Solheims vei nord og sør for

gangfeltet samt Olav Duuns vei ved Klinikkveien. Det foreslås

enveiskjøring i Klinikkveien mot vest. Dersom det oppstår problemer med

skolerelatert trafikk sør for stengingen av Elling M Solheims vei kan

strekningen mellom Ole Vigs vei og Dronning Ragnhild vei en veisreguleres

mot sør. Kartgrunnlag Finn.no.
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Enveiskjøring

Mot nord

Som utgangspunkt vil de fleste bilister stanse i høyre veiside sett i forhold til

kjøre retningen . Ved en vei sregulert gate mot nord vil dette medføre at skolebarn

må krysse veien f or å komme seg fra bil til skole, hvilket er uhensiktsmessig. I

en en vei skjørt gate kan parkering langs venstre veiside være tillat t , men for å

sikre at det ikke parkeres på både høyre og venstre side må parkeringsarealene

oppmerkes (stansforbud overholdes ikke nødvendigvis ) . Denne løsningen kan

fremstå uvanlig og dermed skape utrygghet hos skolebarnene. Likeledes kan

bilistenes muligheter for oversikt begrenses, hvis stans/parkering foregår på

venstre veiside, noe som er uhensiktsmessig i et område hvor det ferdes mange

sko lebarn. Sykling mot ferdselsretningen i Elling M Solheims vei vil heller ikke

kunne anbefales.

Mot sør

Ved en vei sregulering mot sør vil stansing/parkering naturlig foregå på høyre

veiside. Dette vil for de fleste fremstå logisk, og skolebarnene kan avsette s

direkte til fortauet uten å måtte krysse veien.

Det vil være mulig å etablere sykling mot ferdselsretningen, såfremt denne

løsning en velges.

Fartsdemping / opphøyd gangfelt

Trafikk registreringen tyder ikke på store problemer med bilenes hastighet.

Etabl ering av fartsdempere på strekningen kan medvirke til å redusere de

hurtigste bilisters hastighet og dermed forbedre tryggheten for skolebarnene.

Eksisterende gangfelt ved Klinikkveien foreslås ombygd til opphøyd gangfelt for

å redusere hastighetene omkrin g inngangen til skolen her.

Vurdering

Det vurderes, at det er mest hensiktsmessig å stenge Elling M Solheims vei og

Olav Duuns vei ved Klinikkveien , supplert med øvrige beskrevne tiltak . Dermed

oppnås en sikker forbindelse for skolebarna mellom det signal regulerte

gangfeltet på tvers av Hønengata, videre gjennom Klinikkveien og til skolen.

Samtidig fjernes gjennomgangstrafikk i området. Det anbefales at det innskrives

i skolens trafikkpolitikk, hvordan avsetting og parkering ved skolen bør foregå,

og at fo reldre gjøres oppmerksom på dette.
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7. 3 Rabbaveien

Analyse

Rabbaveien er plassert i den vestlige delen av området. Særlig strekningen

mellom Storløkkaveien og Sagaveien er skolevei for elevene, som bor i området

langs veien. Sagaveien er relativt smal og u ten fortau .

Figur 7 . 8 Rabbaveiens forløp. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er også terrengforskjeller og kurver på dele r av strekningen, som kan gjøre

veien mindre overs i k tlig og dermed utrygg for myke trafikanter.

Strekningen kan anvendes som gjennomgangsstrekning mellom Hønefoss

sentrum og Hovsmarkveien (f.eks. til handels - og industriområdet), særlig i

tilfelle r hvor det er kø i Hønengata. Selv om ruten via Hovsmarkveien leder

trafikken forbi Ullerål skol e, vurde res denne ruten mer hensiktsmessig enn

Rabbaveien, idet det finnes fortau eller gang - / sykkelveg langs Hovsmarkveien,

så myke trafikanter adskilles fra biltrafikken.

Det er i perioden fra 1.1.2008 – 1.3.2018 registrert en ulykke relevant for

Rabbaveien. Det er ved krysset Lagesens Gate x Rabbaveien registrert en

fotgjengerulykke, hvor en fotgjenger som gikk på vegens høyre side ble lettere

skadet. Ulykken skjedd e i mørke t .
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Input fra medvirkningsmøte

En gruppe har markert Lagesens gat e, Rabbaveien mellom L agesens gate og

Sagaveien , samt Sagaveien mellom Rabbaveien og Fossekallveien som utrygge.

En annen gruppe har markert hele Rabbaveien samt Hovsmarkveien mellom

Rabbaveien og Ringerikshallen som utrygge. Gruppen ønsker fortau i

Rabbaveien.

En t redje gruppe markerer Rabbaveien nord for Sagaveien og Hovsmarkveien

mellom Rabbaveien og Ringerikshallen som utrygge.

Vurdering av mulige tiltak

Ifølge Statens vegvesens h åndbok N100 gjelder følgende: I boliggater med lav

trafikk og fartsgrense 30 km/t, kan gående be nytte kjørebanen eller fortau kan

være ensidig. Dette vurderes overholdt i Rabbaveien, men idet veien er relativt

smal og kurvete kan veien som nevnt føles utrygg, og det kan derfor være

hensiktsmessig å gjennomføre tiltak i veien for å gjøre skoleveien tr yggere og

sikrere.

Fortau . Et ensidig fortau langs Rabbaveien vil forbedre tryggheten og

sikkerheten for fotgjengere og vil derfor være en hensiktsmessig løsning .

Rabbaveien er relativt smal , ca. 5 m, og ligger tett inntil private eiendommer.

Det vil derfo r mange steder på strekningen ikke være plass til etablering av et

fortau på de 2,5 m (inkl. ferdselsareal og kantsteinsone) , som anbefales av

Statens v egvesen, idet kravene til bredde for kjørefelt ikke oppfylles.

Etablering av fortau på dele r av streknin gen kan derfor kreve at det anvendes

areal fra p rivate eiendommer. Det vurderes at etablering av ensid ig fortau er et

hensiktsmessig tiltak, som sannsynligvis vil være relevant på litt lengere sikt.

Fartsdemping . Ifølge Statens v egvesens håndbok N100 kan m yke trafikanter i

veier med begrenset trafikkmengde og fartsgrense 30 km/t dele kjørebanen

med biler. Dette vurderes oppfylt for Rabbaveien, men ettersom veien føles

utrygg for myke trafikanter, kan det anbefales å etablere fartsdempning i veien.

Far tsdemp ningen vil medføre at bilenes hastighet begrenses, hvilket igjen vil

forbedre tryggheten for de myke trafikanter.

Fartsdempere kan etableres i eksisterende vei og opptar derfor ikke areal fra

private eiendommer. Fartsdempning kan derfor anbefales som tilt ak på kort sikt.

Farts dempning vil også ha den fordel at Rabbaveien blir mindre attraktiv som

gjennomgangsvei. Ved å flytte en del av gjennomgangstrafikken kan tryggheten

i Rabbaveien også forbedres for myke trafikanter.

Belysning . Fotgjengerulykken i krys set Rabbaveien x Lagesens gate skjedd e i

mørke t . Det anbefales derfor at det gjennomføres en vurdering av belysningen i

Rabbaveie n og kryssene på strekningen, slik at det sikres at det ikke er mørke

området hvor fotgjengere lett kan overses.
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7. 4 Flattumveien

Analyse

Flattumveien anvendes av mange skolebarn, særlig mellom snarveien bak KIWI

og skolen , samt stien mellom Krokenveien og Flattumveien. Veien har begrenset

trafikkmengde og en fartsgrense på 30 km/t. Dermed kan myke trafikanter de le

kjørebanen med bi ltrafikken. Veien er innrettet slik at den sv arer til angivelsene

i Statens v egvesens h åndbok N100.

Arealet på Flattumveien omkring parkeringsarealet ved KIWI er utflytende, og

det fremstår ikke som tydelig hvor trafikk og fotgjengere bør plassere seg.

Sti en mellom Krokenveien og Flattumveien er relativt steil og det vurderes at

den er uhensiktsmessig å anvende ved mye regn eller ved snøfall.

Figur 7 . 9 Sti mell om Krokenveien og Flattumveien. Ullerål skole i bakgrunnen.

Input fra medvir kningsmøte

Ingen kommentarer til Flattumveien . Det ble nevnt at mange barn anvender

snarveien bak KIWI og stien mellom Flattumveien og Krokenveien.
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Vurdering av mulige tiltak

Tydeliggjørelse av strekningen forbi KIWI . Det utflytende området omkring

parker ingsarealet kan gjøre området mindre overs iktlig for skolebarn og øvrige

trafikanter . Det anbefales derfor å tydeliggjøre hvor trafikantene bør plassere

seg i området.

Av hensyn til varelevering til KIWI ved Flattumveien vurderes det nødvendig å

anvende avmerking og ikke kantstein til avgrensning mellom vei og

parkeringsareal. Avmerkingen bør stiples forbi avkjørsler til parkeringsplass ,

som beskrevet i Statens vegvesens håndbøker .

Figur 7 . 10 Fla ttumveien nord for KIWI.

Forbedring av stien mellom Krokenveien og Flattumveien . Stien er

plas sert hensiktsmessig for de barna som bor i den sørligste og vestlige delen av

området, idet de unngår en omvei og skoleveien adskilles fra trafikken i

Hønengata. Det kan anbefales å forbedre stiens belegning, s lik at den i høyere

grad kan anvendes hensiktsmessig i regnvær og snø, eksempelvis ved

etablering av f ast belegning. Det må forventes at stien i dagens situasjon ikke

overholder gjeldende krav til stigning og fall, dersom den ønskes omgjort til

gangvei.

Syklister vil for å unngå kraftige stigninger sannsynligvis kjøre via snarveien bak

KIWI. Derfor kan det evt. etableres trapper på en del av forbindelsen.

7. 5 Parkgata

Parkgata er en mindre gate med begrenset traf ikkmengde og lavt fartsnivå, hvor

myke trafikanter kan ferdes i kjørebanen sammen med biltrafikk.

Ringerike k ommune opplyser at d et er planer om å etablere enve i skjøring mot

nord i deler av Parkgata og etablere fortau i forbindelse med et større

gravearbeid som må gjennomføres snart . Hensikten med tiltaket er å fjerne

muligheten for å anvende Parkgata som snarvei når det står kø mot sentrum i

Hønengata.
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I Parkgata er registrert en ulykke i perioden 1.1. 2008 – 1.3. 2018. Det er snakk

om en ulykke mellom en bil og en sykkel, beskrevet som A vsvinging til venstre

f oran kjørende i motsatt retning. En person ble letter e skadet. Ulykken skjedd e i

krysset med Gullagata . Personbilen kom fra vest og syklisten fra sør. Mellom

disse to retningene er det god oversikt. I forbindelse med omleg ging av

Parkgata bør det sikres at det er god oversikt i kryssene, så risikoen for ulyk ker

reduseres.

Input fra medvirkningsmøte

Det var blant deltakerne enighet om at Parkgata er et godt alternativ til

Hønengata s om skolevei , o g særlig hvis det etableres en ny kryssing av

jernbanen vest for Hønengata . Møtedeltakerne på pekte problemstillingen om at

noen trafikan ter bruker Parkgata som snarvei for å unngå kø i Hønengata.

Vurdering av mulige tiltak

Envei skjøring i Parkgata. En løsning med enveisregulering og etablering av

fortau vil forbedre forholdene for gående og medvirke til å begrense

trafikkmengden i gaten. D a Parkgata er smal, vil det sannsynligvis kun være

plass til ensidig fortau. Den endelige utforming skal fastlegges i videre prosess.

Etablering av mer fartsdempning i veien vil kunne medvirke til et lavt fartsnivå i

gaten.

Løsningen er særlig relev ant der som det etableres en ny kryssing av jernbanen,

men også uten ny kryssing er Parkgata re levant som skolevei for de barn som

bor i området mellom jernbanen og Hønengata.
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7. 6 Hønengata mellom E1 6 og jernbanen

I dette avsnittet behandles strekningen av Hønengata mellom E16 og jernbanen.

Kryssene på strekningen behandles i egne avsnitt, og dette avsnittet fokuserer

således på veistrekningen utenfor kryss.

Hønengata er på strekningen mellom Krokenveien og E16 (Gummikrysset) 2 -

feltsvei med fortau på begge sider , ads kilt av enten gressrabatt eller kantste i n .

Det er ved en rekke kryss etablert gangfelt (ved Hønen a llé signalregulert).

Fartsgrensen er 50 km/t. En trafikkregistrering gjennomført i april 2018 viser en

gjennomsnittsfart mot nord på 41 km/t og m ot sør på 40 km/t. 85 - persentilen

(den hastighet en som 8 5% av alle trafikanter holder seg under ) er på hhv. 49

og 47 km/t. Data tyder således ikke på generelle problemer m ed høy fart.

Figur 7 . 11 Hønengata sør for Hønen a llé.

Ulykker

Ulykkesbildet i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 utenom kryssene er blandet, og

det er relativt få ulykker. Ulykkesbildet tyder derfor ikke på særlige

problemstillinger utenfor kryssene.

Hønengata mellom E16 og Dronning Ragnhilds vei

Kun ulykker i kryss.

Hønengata mellom Dronning Ragnhilds vei og Flattumveien

Det er på strekningen registrert en personskadeulykke. Det var en ulykke med

en M C ved forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel. En person ble

lettere skadet.

Hønengata mellom Fla ttumveien og Krokenveien

Det er r egistrert en påkjøring bakfra. En person ble lettere skadet.
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Mellom Krokenveien og Asbjørnsens Gate

Det er registrert en sykkelulykke, beskrevet som uhell med uklart forløp / uhell

som ikke faller inn under noen bestemt uhe llskode. Det er snakk om en

eneulykke med en alvorlig skadet.

Input fra medvirkningsmøte

Deltakerne på medvirkningsmøte t ønsker en ombygging av strekningen, så den

får samme standard som Hønengata sør for jernbanen. Samtidig syntes

deltakerne ikke at sykke lfeltene som er etablert i Hønengata sør for jernbanen,

er tilstrekkelige. Sykkelfeltene oppfattes utrygge og med for lite adskillelse fra

biltrafikken, og generelt tillater møtedeltakerne ikke egne skolebarn å anvende

disse sykkelfeltene.

En gruppe nev ner at underføringen under broen føles snever for de myke

trafikantene, og det ønskes eta blert et gjerde mellom sykkelveg og biltrafikken.

Tiltak til forbedring av trygghet / sikkerhet

Ombygging av strekningen så den svarer til strekningen sør for

jernbanen . En ombygging av strekningen med sykkelfelt, opphøyde gangfelter

og fartsgrense på 40 km/t vil medføre en generell økt trygghet på s trekningen,

og vil gjøre kryssing av veien sikrere og tryggere for myke trafikanter.

Etablering av "dansk sykkelsti" . En syk kelsti av denne type er adskilt fra

kjørefeltene ved en kantstein og en høydeforskjell på ca. 5 cm. Løsningen kan

oppfattes som tryggere, fordi det er mindre risiko for, at kjøretøyer kommer inn

på syklistenes areal i forhold til sykkelfelt.

Det vurderes at løsningen vil gjøre det tryggere å sykle i Hønengata. Til

gjengjeld er "sykkelstien" enkeltrettet, og kryssingsbehovet på tv ers av

Hønengata vil derfor øke, dersom skolebarna ønsker å bruke "sykkelstien",

f.eks. fra Parkgata til Flattumveien. Ba rna kan fortsatt sykle på fortauet uten å

krysse veien.

Samlet vurderes løsningen å kunne forbe dre tryggheten for de skolebarna som

sykler langs Hønengata. Til gjengjeld vil løsningen kunne medføre behov for

flere kryssinger av Hønengata for en del barn, hvilket o gså kan medføre økt

utrygghet . Etablering av løsningen kan være et middel til å få flere skolebarn –

særlig de litt eldre - til å sykle til og fra skole n og er således i tråd med ønskene

om fokus på folkehelse. De t anbefales å prioritere tiltak som forbedr ede

kryssingsmuligheter av Hønengata høyere.

Avgrensing av parkeringsareal/fortau . Flere steder på strekningen er fortau

og parkeringsarealer et utflytende ar eal, hvor det ikke er avgrenset hvor hhv.

biler og fotgjengere bør plassere seg, eksempelvis sør f or Flattumveien.
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Figur 7 . 12 Utflytende areal langs Hønengata , hvor det bør etableres avgrensning

mellom fotgjenger - og parkeringsareal.

For å få plass til både fortau og parkeringsareal kan det evt. vær e nø dvendig å

ensrette kjøringen på parkeringsområdet.

Tiltaket vil øke trygghet og sikkerhet for de myke trafikante ne langs

strekningen.

Rekkverk mellom sykkelfelt og biltrafikk . Det anbefales ikke å etablere et

rekkverk mellom sykkelfelt og biltrafikken. Ge nerelt anvendes ikke rekkverk ved

sykkelfelt , og rekkverket vil oppta plass og minske plassforholdene ytterligere.

Det kan oppstå risiko for skader på syklister, dersom de påkjører rek kverket.

Det anbefales i stedet at syklister som er utrygge på strekning en under

jernbanen, anvender fortauet på denne strekningen.
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7. 6. 1 E1 6 (Hvalsmoveien x Ådalsveien)

Analyse

Krysset forbinder E16 mot nord og øst med Hønengata mot sør. Krysset er

preget av mye trafikk. Fra nord finnes venstresvingefelt, og fra øst er det både

ve nstre - og høyresvingefelt.

Figur 7 . 13 Krysset Hvalsmoveien x Ådalsveien fra sør.

Det er ikke etablert kryssingsmuligheter i krysset for m yke trafikanter. Dette

medfører at området rundt Ruaveien og Plassvei en , som ligger mellom

Hvalsmoveien og Ådalsveien ikke har sikre kryssingsmuligheter på vei til og fra

skole n . Cirka 200 m nord for Ruaveien finnes en undergang under Ådalsveien,

men denne er ikke forbundet med Ruaveien med gang - / sykkelveger eller stier.

D et er registrert tre ulykker i krysset i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018.

En ulykke er med vending foran kjør ende i motsatt retning, med en M C og en bil

involvert. To personer ble lettere skadet.

En annen ulykke er venstresving foran kjørende i motsatt retnin g, med en M C

og en drosje involvert. En person ble lettere skadet.

Tredje ulykke er venstresving for kjørende i samme retning, to biler involvert.

En ble lettere skadet.

Ingen ulykker involverer således myke trafikanter. Det vurderes at

oversiktsforholden e i krysset er tilstrekkelige, men en stor trafikkmeng de kan i

noen tilfelle føre til at trafikanter velger for korte intervaller til å gjennomføre



34 SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

manøvrer. I ulykker med motorsykkel er det vanlig at andre trafikanter overser

motorsykkelen eller undervurd erer hastigheten på den.

Input fra medvirkningsmøte

3 av 4 grupper har spesifikt nevnt forhold omkring krysset og området ved

krysset.

En gruppe har markert veiene som utrygge. En gruppe har foreslått et gangfelt

på tvers av Hvalsmoveien, en tredje gruppe foreslår forlengelse av gangvei

langs Ådalsveien fra E16 - krysset til eksisterende fotgjengerundergang mellom

Ruaveien og Almemoen.

Vurdering av mulige tiltak

Etablering av forbindelse til undergang mot nord . Muligheten for å forbinde

boligområdet med den eksisterende undergang bør vurderes nærmere. Dersom

det etableres en gangvei fra Plassveien til undergangen langs Ådalsveien vil alle

boliger i området unntatt boligene langs Hvalsmoveien være forbundet med

undergangen. Boligene her bør også forbindes, en ten med et gangfelt langs

Hvalsmoveien og opp til Plassveien eller ved en løsning internt i området.

Det er snakk om en strekning på 200 - 500 m for å komme til undergangen fra

boligene . P å grunn av de manglende kryssingsmuligheter i krysset kan

undergange n være relevant for særlig de minste skolebarn til fots , selv om det

kan være tale om en relativt stor omvei for de som bor lengst fra undergangen .

De gående slipper for å avvente mulighet for å krysse veien , hvilket kan

redusere problematikken med omveien litt .

Figur 7 . 14 Prinsippskisse som vise r mulig, ny forbindelse til eksisterende undergang

under Ådalsveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Det vurderes at fotgjengere i begrenset omfang vil anvende omveien –

sanns ynligvis kun de som bor nærmest kryssingen . De yngste skolebarn kan

veiledes til å anvende kryssingen, men eldre barn og voksne vil sannsynligvis
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krysse veien hvor det er enklest. På sykkel vurderes omveien relativt

uproblematisk.

Samlet vurderes det at lø sningen vil være mest relevant for syklister, mens

fotgjengere vil finne omveien for lang.

En fordel ved løsningen er også at trafikkavviklingen i Ådalsveien og

Hvalsmoveien og i "Gummikr ysset" ikke påvirkes negativt.

Etabl ering av gangfelt . Et gangfelt v il gjøre kryssing mellom området mellom

Ådalsveien og Hvalsmoveien tryggere og sikrere. Det vurderes at etablering av

et uregulert gangfelt vil være mest hensiktsmessi g i Hvalsmoveien. Dette

skyldes at Hvalsmoveien er relativt rett forbi boligområdet, men Ådalsveien har

kurver og terrengforskjeller, som kan gjøre det vanskelig for trafikanter å

erkjenne et gangfelt i tide.

Retningslinjene fra Staten s v egvesen i h åndbok V127 angir at gangfelt kan

etableres i veier med ÅDT større enn 8.000 (ÅDT er 8.800 i Hva lsmoveien) og

fartsgrense på 50 km/t, dersom det forventes mer enn 10 kryssende fotgjengere

i makstimen og dersom fartsnivået er maksimalt 45 km/t. Fartsgrensen i

Hvalsmoveien er 50 km/t, og det vurderes at gangfeltet bør etableres opphøyd,

så det sikres a t fartsnivået er akseptabelt.

Av hensyn til myke trafikanters sikkerhet og trygghet, samt trafikkavviklingen i

krysset, bør gangfeltet etableres et stykke øst for krysset. Gangfeltet bør

suppleres med fasiliteter på nordsiden av Hvalsmoveien, så fotgjenger ne kan

ferdes sikkert her. Det bør også etableres en forbindelse gjennom boligområdet

eller langs Ådalsveien , så gangfeltet er brukbart for alle beboerne her. I dagens

situasjon er det ikke gangforbindelse fra Ruaveien til Hvalsmoveien.

Hvalsmoveien vil f å et mer bymessig preg, som kan medføre lavere hastighet for

biltrafikken.

Statens v egvesens h åndbok N100 angir krav til sikt til gangfelt til 1,2 x

stoppsikt. Stoppsikt er 45 m ved de tillatte 50 km/t i Hvalsmoveien, og

gangfeltet må derfor etableres med minimum 54 m fri sikt til hver side.



36 SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

Figur 7 . 15 Prinsippskisse visende mulig plassering av gangfelt og fortau. Kartgrunnlag

Finn.no.

For å forbedre trygghet og sikkerhet for skolebarn kan gangfeltet

signalr eguleres. For skolebarna vil signalreguleringen være en fordel.

Utfordringen med løsningen kan være at det bor relativt få personer nord for

Hvalsmoveien, hvor på bilistene venner seg til at det sjeldent er rødt lys ved

gangfeltet og dermed blir uoppmerksom me på signalet. Samtidig risikeres

tilbakeblokkering til krysset med Ådalsveien, som er uhensiktsmessig både for

trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Det anbefales derfor å gjennomføre tellinger

av trafikk og fotgjengere samt vurdere fremtidig fotgjengerb elastning , samt å

utarbeide en analyse av konsekvensene på trafikken i området, dersom et

signalanlegg etableres.

Signalregulering av krysset . Signalregulering av hele krysset vil kunne gi

mulighet for etablering av signalregulert gangfelt. Samtidig kan

tr afikkavviklingen i krysset forbedres. Det vurderes, at signalregulering av selve

krysset vil være et tiltak rettet hovedsakelig mot veitrafikken, idet det finnes

andre muligheter for å etablere kryssinger for fotgjengere. Signalregulering av

selve krysset behandles derfor ikke videre i skoleveiutredningen.
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7. 6. 2 Hønengata x Hov s markveien x Hov a llé

Analyse

Hov s markveien er direkte atkomst til Ullerål og Hov skoler fra syd, nord og øst.

Det er således et kryss som anvendes av skolebarn til fots og på sy kkel sa mt av

lærere, og foreldre som kjører barn til og fra skole n .

Figur 7 . 16 Krysset Hønengata x Hovsmarkveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er i krysse t gangfelt på tvers av Hovsmark veien og Hov a llé. Nord for

krys set finnes et ikke - regulert gangfelt med trafikkøy på tvers av Hønengata.

Ved Hønen a llé finnes et signalregulert gangfelt på tvers av Hønengata.

Det er registrert én ulykke med personskade siden 1.1.2008. Det er snakk om

en bilulykke beskrevet som 'påkjør ing av forankjørende ved skifte av felt til

venstre', med en person lettere skadet .

En del skolebarn går gjennom krysset for å komme til og fra skole n . Det er

særlig barn fra området nord for skolen, som ferdes i krysset, idet de fleste barn

fra sør krysse r inn i de mindre veier vest for Hønengata lenger mot sør.

Skolebarn både til fots og på sykkel bruk e r fortauet på H ovsmark veiens sørlige

veiside for å komme til skolen.
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Figur 7 . 17 Skolebarn på vei til skol e n om morgenen.

Krysset er preget av en stor trafikkmengde i Hønengata. Trafikanter fra

sideveiene har til dels lange ventetider for især venstresving , og velger i noen

tilfelle r å kjøre i korte tidsluker mellom bilene i Hønengata. Dette kan få krysset

til å fremstå hektisk og mind re tryg t for de myke trafikantene . Også

venstresvingende fra Hønengata til sideveiene kjører til tider i korte tidsluke r

mellom motgående bi ler. Dette kan øke risikoen for at fotgjengere i gangfeltet

overses.

Det er tidligere uta rbeide t en trafikkanalyse for krysset 1, hvor det anbefales å

etablere et signalanlegg. Trafikken i krysset kan i kke avvikles hensiktsmessig i

fremtiden med eksisterende utforming. Signalanlegget vil også medvirke til å

forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter.

G angfeltene på tvers av Hovsmark veien og Hov a llé er plassert tett ved krysset.

Det medfører a t biler som ha r stanset ved krysset, kan bli stående i kø på tvers

av gangfeltet. Dette kan være utrygt for myke trafikanter og gjøre kryssingen

mind re overs iktlig for barn.

Input fra medvirkningsmøte

3 av de 4 gruppene nevnte konkret krysset som utrygt / farlig, og den 4

gruppen indirekte.

Følgende mulige tiltak ble nevnt:

› Forbedret kryssingsmulighet

1 Trafikka nalyse Hønefoss nord, COWI, 2017.
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› Planfri kryssing av Hønengata

› Flytte gangfelt p å t vers av Hovsmarkveien lenger mot vest, s lik at en bil

kan stå mellom gangfelt og vikelinje.

En gruppe opplyser at det forventes etablert fortau i Hov a llé i løpet av 2 - 3 år.

Vurdering av mulige tiltak

Etablering av signalanlegg . Det anbefales å etablere e t signalanlegg i krysset,

som beskrevet i rapporten 'Trafikkanalyse Hønefoss nord', COWI 2017.

Signalanlegget vil forbedre trafikkavvikli ngen i krysset og gjøre det mer sikkert

for både bilister og my ke trafikanter som krysser Hønengata. Det anbefales at

det i sig nalanlegget etableres gangfelt på tvers av Hønen gata på begge sider av

Hovsmark veien for å begrense omveier for myke trafikanter. Det anbefales å

etablere gangfeltene med trafikkøy . Eksisterende gangfelter omkring krysset

fjernes.

S ignalanlegget kan tiltrekke mer trafikk til Hovsmarkveien, idet det blir enklere

å svinge fra sideveiene her. Til gjengjeld reduseres trafikkmengden i øvrige

veier i område t. Dette er hensiktsmessig ettersom det i Hovsmarkveien er fortau

til myke trafikanter, mens fotgj engere i flere av de øvrige veier deler kjørebanen

med biltrafikken.

Flytning av gangfelt på tvers av Hovsmarkveien . Det anbefales å flytte

gangfeltet på tvers av Hovsmarkveien lengere mot vest, så det er plassert 5 m

fra krysset. Således kan en bil vente mellom gangfelt og vikepliktslinje ved kryss

i stedet for dagens situasjon, hvor en bil som holder ved krysset blokkerer en

del av gangfeltet.

Planfri kryssing . En planfri kryssing vil gi myke trafikanter en trygg mulighet

for å krysse Hønengata. Etablerin g av en undergang vil medføre ganske store

inngrep i området og vurderes derfor ikke aktuell. Alternativet er en overgang.

Av Statens v egvesens håndbok N100 fremgår: Kryssing mellom gang - og

sykkelvegen og kjørevegen kan gjøres i plan. Planskilt kryssing b ør anlegges på

steder hvor barn krysser vegen, for eksempel ved skoler eller hvor det er

potensial for mer enn 50 gående og syklende som krysser i maksimaltimen i et

normaldøgn.

Utfordringen med en s lik løsning er at få fotgjengere til å anvende den.

Hønen gata har kryssingsbehov langs hele veistrekningen, og det er i dag

etablert mange gangfelt (herunder et signalregulert gangfelt tett ved

Hovsmarkveien). Fotgjengere er særdeles følsomme overfor omveier og

"besværlige" løsninger som trapper, og det vurderes derfor urealistisk at mange

fotg jengerne vil anvende overgangen når det finnes andre kryssingsmuligheter i

nærheten. En gangbro med trapper vil likeledes ikke være en god løsning for

syklister.
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En overgang kan være relevant for d e yngste skolebarn a, men d et er en risiko

for at disse barn a etter kort tid vil "lære" av de eldre barn a og andre

fotgjengere, at det er enklere å krysse i det signal regulerte gangfeltet ved

Hønen a llé.

Det vurderes heller ikke hensiktsmes sig å fjerne gangfelt på tvers av Hønengat a

for å samle fotgjengerne ved en planfri kryssing. Dette medfører vesentlige

omveier for andre fotgjengere enn skolebarn a, og vil føre til at fotgjengerne

krysser veien spredt på strekningen, hvilket kan øke risikoen for ulykker.

Samlet vurderes det, at e n gangbro vil være en mindre hensiktsmessig løsning i

Hønengata.
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7. 6. 3 Hønengata x Hønen a llé

Analyse

Krysset er et T - kryss med vikep likt for trafikanter fra Hønen a llé. Nord for Hønen

a llé finnes et signalregulert gangfelt på tvers av Hønengata. Nord for kr ysset er

det i nordgående retning et busstopp. I sørgående retning er busstoppet sør for

krysset.

Hønen a llé fu ngerer som skolevei for de barna som bor langs Hønen a llé og

sideveiene til Hønen a llé , samt for øvrige områder på østsiden av Hønengata .

Mange e lever går via Hønen a llé for å komme til det signalregulerte gangfeltet

for å krysse Hønengata og komme direkte til skolen via Klinikkveien.

Figur 7 . 18 Krysset Hønengata x Hønen a llé . Kartgrunnlag Finn.no.

T rafikken til og fra Hønen a llé er begrenset. Svingende trafikk fra Hønen allé

hjelpes til utkjøring når fotgjengere krysser i det signalregulerte gangfeltet og

trafikken i Hønengata derfor stoppes.

Forholdene for myke trafikanter på Hønengatas østsi de kan fremstå lit t

"utflytende" på tvers av Hønen a llé og forbi busst oppet. Det fremgår ikke tydelig

hvordan fotgjengere skal plassere seg, og hvordan bussene forholder seg i

forbindelse med stopp. Samme forho ld er gjeldende ved busstoppet på veiens

vestside.

De t er ikke registrert personskadeul ykker i krysset siden 1.1.2008.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe har spesifikt nevnt krysset i medvirkningsmøtet:

› Forslag om skolepatrulje i signalregulert gangfelt

Vurdering av mulige tiltak

Oppstramm ing av krysset . D et anbefales å tydeliggjøre hvordan de ulike

trafikantgruppene bør plassere seg i krysset, eksempelvis med etablering av
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kantstein til adskillelse av trafikantgrupper ved Hønen a llés utmunning og ved

busstoppene. Det anbefales også å etablere gangfelt på t vers av Hønen a llé ved

krysset.

Som alternativ til kantstein kan det anvendes veiopp merking, men

trygghetseffekten av kantstein vil være større enn ved opp merking.

Skolepatrulje i krysset . En skolepatrulje i det signalregulerte krysset vil særlig

gi en tr ygghetsforbedring ved kryssing.
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7.6.4 Hønengata x Ole Vigs vei

Analyse

Det er snakk om et T - kryss med vikeplikt fra Ole Vigs vei. Ole Vigs veis

betydning som skolevei vurderes begrenset. Det er ikke gangfelt på tvers av

Hønengata, og barn a fra boligene langs nordsiden av Dronning Ragnhilds vei vil

sannsynligvis krysse Hønengata ved Hønen a llé. Elevene som kommer fra sør

søker generelt mot de mindre veiene vest for Hønengata, og de anvender derfor

som utgangspunkt ikke krysset Hønengata x Ole Vigs vei.

Krysset anvendes i høy grad som atkomst til butikkene og bensinstasjonen vest

for Hønengata.

Figur 7 . 19 Krysset Hønengata x Ole Vigs vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Arealet umiddelbart vest for krysset fremstår ganske br edt, og det er ikke

tydelig angitt hvor fotgjengere bør plassere seg . Dette kan bidra til å gjøre

området utrygt, særlig for barn . Innkjøring en til selv vaskeanlegg et på

bensinstasjonen leder biltrafikken mot en veiskjøringen , som medvirker til

ytterligere å komplisere trafikkbildet.

Det er ikke registrert ulykker i krysset siden 1.1.2008.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe har nevnt området omkring krysset med et forslag om en slippsone,

som barn a kan gå til skole n fra . Dette forslaget behandles i avsnitt 8 .

Vurdering av mulige tiltak

Oppstramm ing av krysset . Det anbefales å tydeliggjøre hvordan de ulike

trafikanttyper bør plassere seg i og omkring krysset. Dette gjøres mest

hensiktsmessig med kantstein, som adskiller biltrafikk fra myke trafikanter ,

samt gangfelt på tvers av Ole Vigs vei. Opp merking kan være et alternativ til

kantstein .
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7. 6. 5 Hønengata x Dronning Ragnhilds vei

Analyse

Krysset er 4 - armet, og det er vikeplikt fra Dronning Ragnhilds vei. Sør for

Dronning Ragnhilds vei finnes et gangfelt på tvers av Hønengata.

Krysset vurderes kun i ganske begrenset omfang å være relevant som skolevei.

Barn fra boligene langs nordsiden av Dronning Ragnhilds vei vil sannsynlig vis

krysse Hønengata ved Hønen a llé. Elevene, som kommer fra sør søker generelt

mot de mind re veiene vest for Hønengata, og de anvender derfor som

utgangspunkt ikke krysset Hønengata x Dronning Ragnhilds vei.

Figur 7 . 20 Krysset Hønengata x Dr onning Ragnhilds vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er regis trert to personskadeulykke r siden 1.1.2008. Det er snakk om en

bilulykke mellom en venstresvingende fra Dronning Ragnhilds vei til Hønengata

mot sør og en bil kjørende mot nord i Hønengata. To personer ble lettere

skadet.

Den andre ulykke n er påkjøring av en fotgjenger som krysset kjørebanen i

gangfelt utenfor kryss. En person ble alvorlig skadet. Det er sannsynligvis snakk

om at ulykken ha r skjedd i krysset med Dronning Ragnhilds vei.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe foreslår vurdering av behov for sig nalanlegg i krysset.

Vurdering av mulige tiltak

Oppstramming av krysset . Det anbefales å tydeliggjøre hvordan de ulike

trafikanttyper bør plassere seg i og omkring krysset. Dette gjøres mest

hensiktsmessig med kantstein, som adskiller biltrafikk fra m yke t rafikanter,

samt gangfelt på tvers av sideveiene. Opp merking kan være et alternativ.

Signalanlegg . Det vurderes på bakgrunn av Dr onning Ragnhilds veis

begrensede betydning som skolevei, at det ikke er relevant å etablere

signalanlegg i eller omkring krysse t som en del av skoleveien. Etablering av

signalanlegg for å forbedre avviklingen av biltrafikken fra sideveiene er ikke en

del av skoleveisanalysen og behandles derfor ikke.
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7. 6. 6 Hønengata x Flattumveien x Industrigat a

Analyse

Krysset Hønengata x Flattumveien x Industrigata er et venstre - høyre forskjøvet

f irearmet kryss med vikeplikt fra sideveiene. Flattumveien forbinder Hønengata

med boligområdet vest for veien samt med Ullerål skole. Industrigata betjener

et industri - og handelsområde øst for Hønengata.

Fi gur 7 . 21 Krysset Hønengata x Flattumveien x Industrigata. Kartgrunnlag Finn.no.

Industrigata er i dagens situasjon ikke relevant som skolevei, idet den betjener

industri og handel, og i øvrig vil være en omvei for skolebarna . Det Flattumveien

anvendes som skolevei, men hovedsakelig fra parkeringsarealet vest for

dagligvarebutikken på vestsiden av Hønengata. I dette avsnittet behandles kun

krysset Hønengata x Flattumveien x Industrigata, mens Flattumveien behand les

i avsnitt 7.4 .

Figur 7 . 22 Snarveien mellom Krokenveien og Flattumveien, som anvendes av mange

skolebarn. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er registrert en personskadeulykke i gangfe ltet på sørsiden av krysset , hvor

en fotgjenger er påkjørt . Fotgjengere n ble lettere skadet. Ulykken skjedd e i snø.
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Input fra medvirkningsmøte

En gruppe foreslår vurdering av behov for signalanlegg i krysset.

Vurdering av mulige tiltak

Tydeliggjøre avgren sn ing av vei og fotgjengerarealer. Det anbefales å

etablere kantstein eller opp merking i det eksisterende utfl ytende areal for å

tydeliggjøre hvor bilister og myke trafikanter bør plassere seg. Hensikten er å

avgrense myke trafikanter fra biltrafikken best mulig.

Signalanlegg . Det v urderes på bakgrunn av Industrigatas begrensede

betydning som skolevei, at det ikke er relevant å etablere signalanlegg i eller

omkring krysset som en del av skoleveien. Etablering av signalanlegg for å

forbedre avviklingen av bi ltrafikken fra sideveiene er ikke en del av

skoleveisanalysen og behandles derfor ikke.
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7. 6. 7 Hønengata x Krokenveien

Analyse

Kryssene Hønengata x Krokenveien og Krokenveien x Slettåkerveien anvendes

av mange skolebarn, idet det er første kryss nord for jernb anekryssingen på

Hønengata og idet det oppnås adgang til snarveien bak KIWI.

Det er gangfelt på tvers av Krokenveien med trafikkøy og på tvers av Hønengata

nord for krysset, også med kryssingshelle. Sykkelfeltet i Hønengata slutter ved

krysset, og nord for krysset kan fotgjengere og syklister anvende gang -

/ sykkelveg en langs Hønengata.

Figur 7 . 23 Kryss et Hønengata x Krokenveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Mange elever kommer på sykkel eller til fots fra sør langs H ønengatas vestlige

side. Herfra går og kjører de via forbindelsen mellom Hønengata og

Slettåkerveien til krysse t Krokenveien x Slettåkerveien og krysser Krokenveien.

Figur 7 . 24 Snarvei mellom Hønengata og Fl attumveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Vikepliktsforholdene i krysset Krokenveien x Slettåkerveien kan fremstå uklare,

så trafikantene kan være usikre på om det er vanlig høyre regel eller om

Slettåkerveien er en utkjørsel fra en parkeringsplass og dermed har vi keplikt.
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Skoleelevene som krysset Krokenveien avvente t i alle observerte tilfelle r fri bane

før kryssing.

Veien bak Kiwi er ganske smal ved h jørnet av bygningen. Det betyr at det er

dårlig med plass til både en bil og en fotgjenger på strekningen. På befar ingen

så dette ikke ut til å medføre utrygghet for skolebarn a som anvendte snarveien,

og bilistene viste hensyn, men særlig de minste barn a kan ha u t fordringer med

å ha god oversikt i situasjonen her.

Figur 7 . 25 Snarveien bak KIWI / Brun og Blid.

Fra et strengt trafikksikkerhetsmessig synspunkt v il det være mest

hensiktsmessig at forbindelsen stenges for biltrafikk og kun anvendes som

forbindelse for fotgjengere og syk lister. Før et slikt tiltak eventuelt gjennomføres

må øvrige forhold utredes, som hensyn til varelevering mv.

Alternativet er å få de minste ele vene til å anvende stien lenger mot vest

mellom Krokenveien og Flattumveien. Derm ed unngås kryssing gjennom

parkeringsarealene ved Regnor - gården.

Det er registrert to ulykker ved krysset. En ulykke er en påkjøring av en

fotgjenger i gangfeltet. Fotgjengeren ble lettere skadet.

Den andre ulykken er en påkjøring bakfra med en person lettere skadet .

Input fra medvirkningsmøte

Det er fra en gruppe stil t forslag om etablering av en fotgjengerbro .
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Vurdering av mulige tiltak

Tydeliggjøre vikeplikt ved Slettåkerveien . Det anbefales å tydeliggjøre

vikepliktsforholdene i krysset Krokenveien x Slettåkerveien , hvor det i dag kan

være tvil om hvor vidt det er en avkjørsel til en parkeringsplass eller en sidevei.

Det kan etableres vikeplikt for trafikken fra Slettåkerveien. Dermed ensart e s

vikepliktsforholdene på begge veisider, siden trafikken fra parkeringsarealet ved

KIWI har vikeplikt.

Figur 7 . 26 Krokenveien sett fra Slettåkerveien. Det anbefales å etablere vikeplikt fra

Slettåkerveien og tydeliggjøre vikepliktsforholdene.

Oppstramming av kryssets østlige side . De skolebarn a som ønsker å krysse

Høn engata i krysset med Krokenveien må krysse Industrigata for å komme til

gangfeltet på tvers av Hønengata. På befaring var det ganske få, som krysset på

denne måte, hovedparten av særlig de litt eldre skolebarn krysset Hønengata

umiddelbart sør for krysset. Industrigatas utmunning fremstår som en avkjørsel,

hvor trafikantene må krysse fortauet. Men området omkring Industrigata er

relativt utflytende, hvilket kan gjøre det uovers iktelig for skolebarn a . Det

anbefales derfor å tydeliggjøre fortauet på tvers av avkjørselen/Industrigata.

Samtidig kan bredde n på avkjørselen reduseres, så det tydeliggjøres hvor bilene

må plassere se g.

Signalanlegg i krysset Hønengata x Krokenveien . Etablering av

signalanlegg i krysset vil medføre at det etableres signalregulerte gan gfelter på

tvers av alle kryssarmer. Dermed forbedres trygghet og sikkerhet for

skolebarn a . Industrigata må være en del av krysset, hvilket kan føre til behov

for å justering av veiens forløp opp mot krysset, så krysset kan utformes

hensiktsmessig.
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Signal anlegget vil gi skolebarn a mulighet for å krysse både Hønengata og

Krokenveien trygt og sikkert. Dette kan medvirke til at noen av de barn a som i

dag krysser Krokenveien ved Slettåkerveien fremover vil anvende gangfeltet.

Signalanlegget kan særlig være en fordel for de mindre barn a , som i dag finner

det utrygt å krysse Hønengata og Krokenveien.

Signalanlegget vil medvirke til en forbedret trafikkavvikling fra Krokenveien,

hvor det kjører rutebusser. Til gjengjeld vil trafikkavviklingen i Hønengata

forringes . En nærmere analyse og kapasitetsberegning kan avklare konkrete

konsekvenser for biltrafikken og danne grunnlag for utforming av et

signalanlegg.

Dersom kun gangfeltet ønskes signalregulert, bør det flyttes lenger vekk fra

krysset, mest hensiktsmessig i r etning mot sør, så gangfeltet er mest brukbart

for skolebarn som bor sør for jernbanen.

Tiltaket skal sees i sammenheng med eventuelle andre tiltak lenger mot sør i

Hønengata, se avsnitt 6. 3 .

Fotgjengerbro . Som beskrevet i avsn itt 7. 6.2 , er utfordringen med en

fotgjengerbro å få fotgjengerne til å bruke den. Som i resten av Hønengata er

det mye kryssingsbehov på tvers av Hønengata og mange gangfelter. Det

vurderes derfor at gangbroen vil bli brukt i begrenset omfang. Det anbefales i

stedet å etablere signalregulert gangfelt / signalregulering i krysset.
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7. 7 Hønengata mellom jernbanen og Vesterngata

7. 7. 1 Kryss i Hønengata mellom jernbanen og Vesterngata

Analyse

Kryssene på strekningen behandles i dette avsn ittet samlet. Kryssene er i

forbindelse med omdannelsen av Hønengata ombygget, så de fremstår i samme

type utforming.

På tvers av sideveiene er det gangfelt , og ved Asbjørnsens Gate og Gullagata

finnes opphøyde gangfelter på tvers av Hønengata , som vist i figuren under .

Figur 7 . 27 Eksisterende gangfelt på tvers av Hønengata mellom Vesterngata og

jernbanen. Kartgrunnlag Finn.no.

Fartsgrensen på strekningen er 40 km/t, og det er etablert sykkelfelt langs

Høne ngata.
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Figur 7 . 28 Krysset Hønengata x Gullagata.

Det er i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 registrert ulykker som vist i tabellen

under.

Tabell 7 . 1 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 - 1.3.2018, NVDB.

Lokalitet Ulykker
Hønengata x Asbjørnsens Gate E n personskadeulykke med en sykkel,

skjedd ved avsvinging i samme retning.
En person ble alvorlig skadet

Mellom Asbjørnsens Gate og Grensegata En personskadeulykke mello m to biler ved
utkjøring fra en avkjørsel. To lettere
skadet.

Hønengata x Grensegata E n påkjøring bakfra med en person lettere
skadet .

Mellom Grensegata og Gullagata En b ilulykke ved påkjøring bakfra. To
personer lettere skadet.

Hønengata x Gullagata På kjørin g bakfra ved venstresving, med
en person lettere skadet.

En f otgjenger krysset kjøreb anen i
gangfelt utenfor kryss, alvorlig skadet .

Mellom Gullagata og Ullerålsgata Møteulykke på rett strekning (bilulykke),
tre lettere skadet.

MC - ulykke i forbindel se med oppstart f ra
stanset / parkert tilstand. En alvorlig
skadet.

Mellom Ullerålsgata og Vesterngata Sykkelulykke, u hell med uklart forløp hvor
ensli g kjøretøy kjørte utfor vegen, en
lettere skadet .

Bilulykke, p åkjøring av parkert kjøretøy på
venstre si de, ingen skadet.

Bilulykke, påkjøring bakfra, en lettere
skadet.
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Ulykkene med påkjøring bakfra skyldes sannsynligvis at det er snakk om en

strekning med relativt stor trafikkmengde, kødannelse i rushperioder og flere

sideveier. Dette ka n medføre at traf ikken til tider kan stanse brått og komme

overraskende på trafikken bakfra .

Input fra medvirkningsmøte

Alle grupper har levert kommentarer til et eller flere kryss på strekningen.

Tabell 7 . 2 Forslag til tilt ak på strekningen fra medvirkningsmøte.

Lokalitet Bemerkning / forslag
Hønengata x Asbjørnsens g ate Krysset vurderes "skummelt"

Ønske om tryggere kryssingsmulighet
Hønengata x Gullagata Ønske om trygg kryssing

Ønske om kryssing med bro
Hønengata x Haugs g ate Ønske om signalregulering
Hønengata x Ullerålsgate Ønske om signalregulering

En gruppe har markert Asbjørnsens gate som utrygg.

Vurdering av mulige tiltak

Oppfriske vegopp merking . Det anbefales å oppfriske opp merking i Hønengata

generelt.

Tydeligg jøre opphøyde gangfelter . Det anbefales å gjenoppfriske

opp merkingen og opprette slitasje på de opphøyde gangfelte ne på tvers av

Hønengata, så de fremstår tydeligere for trafikantene. Det bør sikres at de

opphøyde gangfeltene oppfyller kravene beskrevet i Statens v egvesens h åndbok

V128 om Fartsdempning.

Gangbro . Det vurderes at en gangbro på strekningen ikke vil være en

hensiktsmessig løsning. Det er tett bebyggelse på begge sider av veien, mange

sideveier og mange kryssingsmuligheter. Det vurderes derfor r eelt ikke mulig å

kunne kanalisere de myke trafikanter til en fremtidig gangbro.

Gangbroen vil muligens kunne gjøre kryssing av Hønengata mer trygg for de

yngste skolebarn a , men sannsynligvis vil gangbroen ikke bli anvendt av andre.

Derfor anbefales ikke en gangbro på strekningen .

Signalregulert kryssing . En signalregulert kryssing vil gjøre det tryggere og

sikrere for fotgjengere å krys se veien. I nåværende situasjon hvor jernbanen må

krysses i Hønengata, vil signalreguleringen være rettet mot å lede de m yke

trafikanter fra området øst for Hønengata til vestsiden av veien. Dersom det

etableres signalregulering i krysset Hønengata x Krokenveien er det ikke

relevant for skoleveien å etablere signalreguler ing ved Asbjørnsens gate i tillegg ,

jf. avsnitt 6.3 .
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Dersom eksisterende plassering av gangfeltet fastholdes, må hele krysset

signalreguleres. Ønskes kun gangfeltet signalregulert, må gangfeltet flyttes vekk

fra krysset.

Det er i dag ikke mulig å gå direkte fra As bjørnsens gate til Parkgata, idet

arealet vest for Hønengata er privat. Dersom det etableres en ny kryssing av

jernbanen på vestsiden av Hønengata og en skolevei i eksempelvis Parkgata,

kan et signalregulert gangfelt omkring krysset Hønengata x G rensegata være

hensiktsmessig, så myke trafikanter fra østsiden av Hønengata får trygg

forbindelse til Parkgata.

Fortau i Asbjørnsens gate . Fartsgrensen i Asbjørnsens gate er 30 km/t, og

trafikkmengden er begrenset. Dermed kan fotgjengere jf. Statens vegvesens

hånd bøker dele kjørebane med biltrafikken. Etablering av fortau i Asbjørnsens

gate kan øke tryggheten for de myke trafikanter.
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7. 7. 2 Hønengata x Vesterngata

Analyse

Krysset er s ignalregulert. Det er gangfelt på tvers av alle fire kryssarmer, og i

Hønengata finnes sykkelfelt gjennom krysset. Fra nord, øst og vest finnes

venstresvingefelt for veitrafikken. Krysset er preget av relativt mye trafikk.

Figur 7 . 29 Prinsippskisse som viser skoleveier gjennom krysset. Kartgr unnlag Finn.no.

Kryssing av Hønengata i krysset vil være relevant for skolebarn som kommer fra

Vesterngata. Disse barn a kan også følge Hønengata s østlige side og krysse

lenger mot nord. Skolebarn a som kommer fra sør vil kunne anvende gangveien

langs Storel v a , eller ferdes i vestsiden av Hønengata hvor det kun er behov for å

krysse Nygata.

Det er i perioden 1.1.2008 – 1.3.20 1 8 registrert to ulykker i krysset:

› Sykkelulykke, k ryssende kjøreretninger (uten avsvinging), en lettere

skadet.

› Bilulykke, p åkjøring bakfra, to lettere skadet.

Umiddelbart sør for krysset er det registrert en sykkelulykke med uklart forløp

hvor enslig kjøretøy kjørte utf or vegen. En person ble lettere skadet.

Selv om krysset kan oppfattes utrygt tyder ulykkesbilder med to ulykk er i en 10 -

årig periode ikke på at det er særlige trafikksikkerhetsmessige problemer i

krysset.

Input fra medvirkningsmøte

2 av gruppene har spesifikt nevnt krysset på møtet. Det fremkom ønsker om en

d irekte forbindelse mellom Hvitbrua og gangvei en langs Storelv a og et ønske om

en g angbro over Hønengata.
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Vurdering av mulige tiltak

Ombygginger i krysset . Etablering av en trafikkøy i gangfeltene på tvers av

Hønengata kan medvirke til å gjøre kryssingen tryggere for skolebarn a, idet

kryssingen blir mer overs i k tlig . Kryssets utforming i dagen s situasjon gir ikke

plass til etablering av en trafikkøy , og denne løsningen vil derfor kreve at

sykkelfelter og/ eller sving efelt fjernes.

Dette vil påvirke trafikkavviklingen i krysset negativt og gi leng re køer i

Hønengata, hv ilket igjen kan medføre flere ulykker. Økt kødannelse i Hønengata

vil også redusere tryggheten for myke trafikanter i gaten. Derfor vurderes det

som mer hensiktsmessig å etablere et signalregulert gangfelt på tvers av

Hønengata mellom Vesterngata og Kroken veien.

Gangbro . Det vurderes at en gangbro på tvers av Hønengata vil være

uhensiktsmessig. Såfremt gangbro etableres, må gangfeltene på tvers av

Hønengata fjernes. Krysset er etablert i tett bebyggelse, og det er mange

kryssingsmuligheter i nærheten til k rysset. Hovedparten av fotgjengerne vil

derfor krysse andre steder, og sannsynligvis også på steder uten gangfelt. Dette

er uhensiktsmessig ut fra et trafikksikkerhetsmessig synspunkt, særlig dersom

skolebarn a gjør det samme.

Direkte forbindelse mellom Hvi tbrua og gangvei. En direkte forbindelse

mellom Hvitbrua og gangveien lang Storelv a vil i fremtidig ikke være særlig

relevant i forhold til skolevei, jf. figur 7 . 29 . Tiltaket kan være relevant for

turgåere og øvrige fotg jengere som skal bevege seg videre på østside av

Hønengata.

I dagens situasjon hvor elever går fra Hvitbrua og til Hønefoss skole kan det

være mere relevant å etablere en direkte forbindelse mellom bro og gangvei , så

elevene fra øst unngår en omvei for å k omme til Hønefoss skole.
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7. 8 Vesterngata

Analyse

Vesterngata er skolevei for alle barn a som bor øst for Storelv a . Mellom

Hønengata og Nansenveien finnes fortau på begge sider av veien . Øst for

Nansenveien er det fortau på sørsiden av veien.

På strekningen fra krysset med Hønengata til krysset med Slettveien er det

registrert to ulykker.

I kurven ved J. P. Gilhuus' vei er det registrert en eneulykke med en

motorsykkel. En person ble lettere skadet.

Ved Vesternbakken 16 er det registre r t en bilulykke , hvor et e nslig kjøretøy

kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning . En person ble lettere skadet.

Ulykkesbildet tyder ikke på spesifikke problemer på strekningen.

Hovedparten av elevene som bor nord for Vesterngata kan gå/sykle via de

mindre gatene frem ti l Vesterngata x Nansenveien, hvorfra de kan anvende

fortau på nordlig veis kulder . Området omkring Slettveien og de øvrige nordlige

sideveier i området lengst mot øst har ikke gangvei langs Vesternbakkens

nordlige side. Det er gang - / sykkelve g langs veiens s ørside, men det er ikke

gangfelter til kryssing av veien.

Figur 7 . 30 Området omkring Slettveien, hvor det ikke finnes fortau langs veiens

nordside. Kartgrunnlag Finn.no.

Input fra medvirkningsmøte

1 gruppe h ar nevnt Vesterngata som utrygg. Det ønskes i krysset Vesterngata x

Nansen veien en planfri kryssing av Vesterngata og i krysset ved Bjørnson s vei

en sikrere kryssing enn i dag.

Vurdering av mulige tiltak

Planfri kryssing . Det vurderes at plassforholdene ved krysset gjør det

problematisk å etablere en planfri kryssing. Skolebarn kan krysse Vesterngata i

krysset Hønengata x Vesterngata, dersom de ikke er trygge ved å anvende det

opphøyde gangfelt ved Nansenveien, for å komme på "riktig" side av
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Vesterngata. Signalregulering av gangfeltet kan være en mulighet for å øke

tryggheten ved kryssingen.

Gangfelt ved k rysset Ole Thorkelsens vei x Bjørnson s vei . Gangfeltet er i

dag opphøyd. Skolebarn kan evt. gå via Bjørnsons vei til Nansenveien , dersom

de er utrygge ved kryssing ved Bjørnson s vei . Større ombygninger av krysset

foreslås derfor ikke. Gangfeltet ender i østsiden av veien i et smalt område uten

belegning. Det anbefales å etablere et belagt areal med tydelig avgrensning i

forhold til veien, f.eks. med kant stein. Arealet vil pga. privat areal tett ved veien

være relativt smalt, men det vil gi fotgjengerne et areal, hvor de trygt kan få

overblikk over trafikken, før gangfeltet forseres .

Figur 7 . 31 Krysset Ole Thorkelsens vei x Bjørnsons vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Vesternbakken . Fra Slettveien mv. finnes ikke gang - / sykkelveg langs veiens

nordlige side, og det er i kke gangfelt på tvers av Vesternbakken. Veiens

utforming med kurver og bakker gjør det mindre hen sik tsmessig å etablere

gangfelt på strekningen . Det anbefales i stedet å sikre at elevene kan gå til

Livveien/Granliveien på stier eller gangveier. Dermed unngår skolebarn a å

komme i nærheten av Vesternbakken.

Alternativ t kan skole skyss være en mulighet for barna med bopel her, så de

kjøres til og fra skole n .
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7. 9 Torvgata / Strandgata

Analyse

Strekningen forløper omkring et sentralt torv i Hønefoss. Torvgata er en veiskjørt

mot sør , og Strandgata mot nord. Hønefoss skole ligger i dag øst for Hønengata

og sør fo r Hvitbrua, men skolen planlegges nedlagt.

Figur 7 . 32 Strekningen omkring Strandgata / Torvgata. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er registret fire ulykker på strekningen mellom Vesterngata og Hønefoss

bru. To av d isse er utforkjøringer med enslige kjøretøy og en er en eneulykke

med en sykkel. En ulykke er registrert i krysset Hønengata x Strandgata x

Torvgata, hvor en syklist ble påkjørt i et gangfelt. Syklisten ble drept.

Tabell 7 . 3 Trafikkulykker i området fra 1.1.2008 – 1.3.2018. NVDB.

Lokalitet Ulykker
Vesterngata – Torvgata Sykkelulykke, Uhell med uklart forløp hvor

enslig kjøretøy kjørte utfor vegen, en
lettere skadet.

Hønengata x Torvgata x Strandgata Bilulykk e, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
venstre side i høyrekurve, en lettere
skadet.

Torvgata Bilulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
høyre side på rett vegstrekning, en lettere
skadet.

Hønefoss Bru x Strandgata x Torvgata Sykkelulykke, Påkjøring forøvrig ved
venstresving, gangfelt, en person drept.

Strekningen er preget av mye trafikk, men det finnes fortau på begge s ider av

veien , opphøyde gangfelter til kryssing og sykkelfelt langs Torvgata og

Strandgata. Kun gangfeltet på tvers av Hammerbrogate er ik ke opphøyd.
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Generelt vurderes det, at området på tross av høy trafikkmengde er sikkert og

trygt og ferdes i. Evt. kan myke trafikanter ferdes langs gang - / sykkelvegen

langs Storelv a mellom Hønefoss bru og Ullerålsgata, hvor det er planfri kryssing

av Hønefo ss bru og Hvitbrua.

Input fra medvirkningsmøte

Ingen kommentarer

Vurdering av mulige tiltak

Gangfelt på tvers av Hammerbrogaten . Det anbefales å sikre at gangfeltet

er trukket 5 m til bake fra krysset, så det sikres at en bil kan vente mellom

gangfelt og kr yss. Dette kan kreve en mindre omlegning av gangfelt og atkomst

til parkeringsanlegg nord for Hammerbrogaten.
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7. 1 0 Hammerbrogaten / Lagesens Ga t e

Analyse

Strekningen er preget av relativt smale forhold, særlig nord for kurven hvor

veinavnet endres fra Hammer brogaten til Lagesens g a t e. På bakken mellom

Molvaldgata og Lagesens g a t e nr. 12 er det kun et kjørefelt. Trafikanter som

kjører mot sør må vike tilbake for trafikanter som kjører mot nord.

Figur 7 . 33 Strek ning med et kjørefelt. Kartgrunnlag Finn.no.

På nordsiden av strekningen er fortauet ganske smalt, idet det skal være plass

til en at en bil kan avvente mot gående trafikk .

Sør for Ankersgate er fortauet i Lagesens gate på veiens venstre side, men s det

nor d for Ankersgate er på høyre veiside. Det er gangfelt på tvers av Lagesens

gate sør for krysset. I Ankersgate er fortauet langs nordsiden av veien.

Lagesens gate krysser jernbanen i underføring. Denne er ganske smal, og det er

ikke plass til fortau. Dermed føles den utrygg for myke trafikanter. Pga. en

kurve foran underføringen kan det ikke etableres en løsning med et kjørefelt og

fortau, samt vikeplikt for den ene retningen , som anvendes lenger mot sør på

Lagesens gate.
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Figur 7 . 34 Lagesens gate under jernbanen.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe i medvirkningsmøtet har utpekt gaten som utrygg mellom Hønefoss

Bru og Rabbaveien.

Vurdering av mulige tiltak

Signalregulering av strekning med et kjørefelt . For å øke tryggheten på

strekningen og muliggjøre etablering av et bredere fortau, kan strekningen

signalreguleres for biltrafikken. Dermed er det ikke behov for plass til to biler

ved Lagesens gate 12, idet signal reguleringen kan trekkes lenger mot nord.

Dersom det arbeides videre med en signalregulering av strekningen må det

finnes en hensiktsmessig løsning for de boliger som har a d komst fra den smale

strekningen.

Opphøyd gangfelt på tvers av Lagesens gate . Fotgjengere må krysse fra

fortauet på vestsiden av Lag esens gate til østsiden av gaten ved Ankersgate.

Det er i dag gangfelt på tvers av veien. Dette kan etableres som opphøyd

gangfelt for å forbedre tryggheten ved kryssing.

Signalregulering ved jernbanen . Det er ikke mulig å etablere fortau gjennom

underføri ng og samtidig ha dobbeltrettet ferdsel pga. dårlige oversiktsforhold

omkring underføringen. En alternativ løsning er å etablere signalregulering for

biltrafikken, så den kun avvikles i én retning samtidig. Dermed kan det bli plass

til et fortau i underfør ingen , se prinsippskisse under .
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Figur 7 . 35 Grov prinsippskisse som viser signalregulering og fortau ved

underføringen. Skissen illustrerer kun prinsippene ved løsningen, og det

må prosjekteres nærmere på løs ningen, dersom det ønskes som tiltak.

Kartgrunnlag Finn.no.

Dersom det arbeides videre med løsningen må det sikres at plassforholdene er

tilstrekkelige til den type kjøretøy so m det ønskes skal kunne anvende

underføringen. Dette dreier seg både om frihøyde n i underføringen, som

reduseres idet veien flyttes til kanten av underføringen, samt svingradier for

kjøretøyene .
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7. 1 1 Hønefoss Bru

Analyse

Broen har tre kjørefelter (2 mot sør, 1 mot nord), og det er gang - / sykkelveg på

begge sider av veien . Gang - / sykkelvei en på vestre veiside føres under krysset

Hønefoss Bru x Arnemannsveien, mens gang - / sykkelvegen på østlig veiside

følger Kongens g at e mot sørøst.

Det er i perioden 1. 1.2008 – 1. 2.2018 registrert tre ulykker på broen (ekskl.

kryss):

› Bilulykke, uhell med ukla rt forløp / uhell som ikke faller inn under noen

bestemt uhellskode, en lettere skadet.

› Bilulykke, påkjøring bakfra, en lettere skadet.

› Mc ulykke, enslig kjøretøy veltet i kjørebanen, en lettere skadet.

Ingen av ulykkene involverer myke trafikanter.

Input fra medvirkningsmøte

Ingen kommentarer.

Vurdering av mulige tiltak

Det vurderes, at dagens utforming av strekningen med gang - / sykkelveg på

begge sider er hensiktsmessig. Det beskrives derfor ikke tiltak.



SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV 65

http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

7. 1 2 Kongens g at e

Strekningen langs Kongens gate har fo rtau på begge sider, og det er gode

muligheter for sikker og trygg kryssing av Kongens gate i signalregulerte kryss.

Sykling for skolebarn vil pga. trafikkmengden i Konges gate sannsynligvis foregå

på fortauene på strekningen.

Ulykkesbildet for perioden fr a 1.1.2008 – 1.3.2018 tyder ikke på at strekningen

er ulykkesbelastet, eller at det er særlige trafikksikkerhetsmessige problemer. I

mange tilfeller kan skolebarn a til Ullerål skole fra dette området velge andre,

mindre trafikkerte veier eller separate gan g - / sykkelve g er mellom bolig og skole.

Tabell 7 . 4 Trafikkulykker i Kongens gate 1.1.2008 – 1.3.2018, NVDB.

Lokalitet Ulykker
Kongens gate x Arnemannsveien Bilulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på

høyre side i høyrekurve, ingen skadde.
Kongens gate x Tippen Mc ulykke, p åkjøring bakfra, en lettere

skadet.
Kongens gate x Kirkegata Ingen ulykker registrert
Kirkegata – Kong Rings gate Mc ulykke, Påkjøring bakfra ved

høyresving, en lettere skadet.
Kongens gate x Kong Rings gate Bilulykke, Høyresving foran kjørende i

motsatt retning, to lettere skadet.

Mc ulykke, Påkjøring bakfra ved

høyresving, en lettere skadet.

Kongen s Gata x Stangs g ate Ingen ulykker registrert

Input fra medvirkningsmøte

Ingen kommentarer .

Vurdering av mulige tiltak

Det vurderes, at strekningen og kryssene i dagens situasjon er hensiktsmessig

utformet.
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7. 1 3 Andre veier i området omkring Ullerål skole

Øvrige veier i området omkring gjennomgås ikke detaljert. Det er snakk om

veier med lav tr afikkmengde og lav hastighet, hvor myke trafikanter kan ferdes i

kjørebanen sammen med biltrafikken. I tabellen under sees de trafikkulykker,

som er registrert på de øvrige veiene i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018.

Bemerk at ulykker som har skjedd i kryss med veier som er behandlet i andre

avsnitt i denne rapporten fremgår av disse avsnittene.

Tabell 7 . 5 Trafikkulykker 1.1.2008 – 1.3.2018, NVDB.

Lokalitet Ulykker
Hønen a llé Bilulykke, Kryssende kjøreretninger ( uten

avsvinging), to lettere skadet i krysset
med Halvdan Svartes gate.

Dronning Ragnhilds vei Sykkelulykke, Venstresving foran kjørende
i motsatt retning, en lettere skadet.

Olav Duuns vei Sykkelulykke, øvrige parkeringsuhell, en
lettere skadet.

Lagese ns Gate Mc ulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
høyre side på rett vegstrekning, en lettere
skadet.

Indra Løkkavei x Mindes vei Mc ulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
høyre side på rett vegstrekning, en lettere
skadet.

Haldenveien Bilulykke, Påkjø ring av parkert kjøretøy på
høyre side, en lettere skadet.

Ankergata Mc ulykke, påkjøring bakfra, en alvorlig
skadet.

Det er snakk om kun en ulykke som involverer en myk trafikant. Ulykken er

registrert på strekningen øst for Hønengata ved avkjørselen t il Coop. Denne

strekningen har begrenset relevans for skoleveien.

Øvrige ulykker invo lverer biler eller motorsykler. Ulykkene gir ikke anledning til

tiltak.
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8 Andre tiltak

Ikke - fysiske tiltak kan medvirke til å forbedre trygghet og sikkerhet på

skoleveien . Blant annet på medvirkningsmøtet fremkom en rekke forslag til

tiltak, som kan supplere fysiske tiltak i veinettet. Disse tiltakene beskrives i

dette avsnittet kortfattet.

Trafikkpolitikk på skoler . En trafikkpolitikk beskriver hvordan skolen ønsker

at an satte, barn og foreldre på skolen forholder seg i trafikken på vei til og fra

skole n, samt under turer med skolen.

Politikken kan eksempelvis beskrive sikre skoleveier og anbefale at elever

anvender disse på vei til og fra skole n .

Også foreldres adferd bø r beskrives i skolepolitikken. F.eks. kan det være et

fo kusområde for skolen, at barna i så stort omfang som mulig selv transporterer

seg til og fra skole n. Politikken bør også sette fokus på hvordan foreldre som

kommer i bil, bør forholde seg – bl.a. kan det beskrives hvor avsetting og

parkering kan f oregå, og det bør tydeliggjøres at skolen forventer at fore ldrene

opptrer hensynsfull t . Politikken kan presenteres for foreldrene på in f o - møter mv.

Trafikkpolitikken vil på turer til og fra skole n fungere som en hensiktserklæring,

men vil medvirke til å s e tte fokus på trafikkulturen blant ansatte, foreldre og

elever.

Ved skolen kan skolepolitikken suppleres med oppfølgning fra politiet, evt. i

starten av skoleåret ved høflig dialog om uhensiktsmessig oppførsel i trafikken.

Bompenger (forslag fra medvirkningsmøte) . Bompenger er foreslått på

medvirkningsmøtet som et mulig tiltak til å redusere trafikkmengden /

trafikkveksten i Hønengata. Selv om tiltaket vil kunne redusere trafikkmengden i

Hønengata, behandles det ikke videre i skoleveiutredning en. Det er et politisk

spørsmål om bompenger er ønskelige, og hvorvidt det i det hele tatt vil være en

mulighet i Hønefoss.

Skoleskyss (forslag fra medvirkningsmøte) . Skoleskyss er en mulighet for å

sik re sikker transport fo r elevene som bor i områder hvor det umiddelbart ikke

kan etableres sikker skolevei, eller hvor det er lang avstand mellom bolig og

skole. Løsningen kan også anvendes for Ullerål og Hov skoler, særlig for de

yngste elevene. Men løsningen er samtidig omkost ningstung, og elevene

beveger seg ikke på turen til og fra skole n .

Derfor bør skoleskyss ikke anvend es på strekninger hvor en sikker skolevei kan

etableres, med mindre andre kriterier som avstand oppfylles. Men skoleskyss

kan være en midlertidig løsning i perioden frem til det eksempelvis kan etableres

sikre og trygge kryssingspunkter mv.

Droppsoner (forslag fra medvirkningsmøte) . Droppsoner er lokaliteter hvor

foreldre kan sette av og plukke opp barn på skoleveien, og hvor barn a kan gå

den siste streknin g mellom droppsone n og skole n . Fo rmålet med løsningen er å

sikre at elevene fraktes et stykke på veien, frem til en punkt de trygt kan gå til



68 SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

og fra skole n . Samtidig reduseres trafikkmengden omkring selve skolen, og

elevene får bevegd seg (folkehelse) .

Ko nkret er det foreslått dr oppsoner i Hønengata ved Hønen a llé, på Ådalsveien

ved GS - veien samt ved krysset Hønengata x Vesterngata.

Allerede i dag finnes det parkeringsmuligheter på vestsiden av Hønengata som

foreldre kan anvende som droppsoner, selv om pa rkeringsarealene tilhører

butikker mv.

S ærlig fra nord er det dårlige muligheter for å stanse langs Hønengata uten å

kjøre en omvei lenger mot sør. Dermed kan det være fristende for foreldre bare

å kjøre barn a helt til skolen. Dette kan motvirkes med en d roppsone ved Hønen

a llé.

Droppsonene er mest hensiktsmessige for avsetting, hvor det kun stanses i kort

tid. Dersom det parkeres over lenger tid, kan plassene fyl l es av biler s lik at det

dermed oppstår kaotiske forhold rundt droppsonene. Derfor anbefales det at

droppsonene etableres med parkeringsforbud. Skolebarna kan f.eks. sende en

tekstmelding til deres foreldre når de forlat er skolen, så foreldrene ikke må

parkere i droppsonen.

Det er begrensede plassforhold langs Hønengata til etablering av

stansings muligheter , særlig fordi det ønskes å fastholde GS - veien . Det kan

derfor undersøkes om det kan inngås en avtale med butikkene omkring Hønen

a llé, så foreldre kan anvende parkeringsarealene her som droppsone.

Dersom droppsonene etableres, bør foreldrene or ienteres om hvor de ligger, og

hva tanken bak dem er.
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9 Anbefaling til tiltak

9. 1 Tiltak med høy prioritet

I tabellen under sees de tiltak som COWI foreslår til gjennomførsel med høy

prioritet og på kort sikt. Det dreier seg om konkrete tilt ak, som kan forbed re

forholdene der hvor mange skolebarn fremover vil ferdes.

Tabell 9 . 1 Tiltak med høy prioritet på kort sikt ( tiltakene er ikke nummerert i

prioritert rekkefølge) .

Tiltak nummer Tiltak Se avsnitt

1 Signalanlegg i krysset Hønengata x Hovsmarkveien 7 .6.2

2 Gang - / sykkelvei i Hovsmarkveien 7 .1

3
Stenging av Elling M Solheims vei og Olav Duuns vei ved
Klinikkveien

7 .2

4 Ny signalregulert kryssing av Hønengata 6 .3, 7 .6.7, 7 .7.1

5
Tydeliggjørelse av vikeplikt ved Slettåkerveien og
tydeliggjøre veiforløp omkring KI WI på Flattumveien

7 .6.7 , 7 .4

6
Tydeliggjøre adskillelse mellom GS - vei og
parkeringsarealer og vei i Hønengata nord

7 .6

7
Innlede dialog med Statens vegvesen om mulighetene for
etablering av gangfelt på tvers av Hvalsmoveien 2.

7 .6.1

8 Enveisregulering av Parkgata 7 .5

9 Forbedre stien mellom Krokenveien og Flattumveien 6 , 7 .4

A
U trede mulighet en for ny kryssing av jernbanen vest for
Hønengata

6

B Trafikkpolitikk på skoler 8

C Oppfriske vegopp merking generelt på skoleveiene -

Tilt akene må sees i sammenheng. Det er særlig gjeldende for tiltak 4, 8 og A.

Det er hensiktsmessig å etablere en ny signalregulert kryssing av Hønengata

(tiltak 4). Dersom planlegging viser at en ny kryssing av jernbanen vest for

Høneng ata kan etableres innenfor få år, anbefales det å etablere en

signalregulert kryssing ved Grensegata.

Dersom den nye kryssingen av jernbanen kan forventes etablert om flere år,

kan den signalregulerte kryssingen etableres ved Asbjørnsens gate, ved

Krokenv eien, eller mellom de to veier. Det bør gjennomføres en trafikkanalyse

av kryssene, så det kan avklares om det er mest hensiktsmessig å etablere

signalregulering i et av kryssene eller kun signalregulere et gangfelt.

2 Alternativt kan det etableres gangforbindelse fra boliger nord for

Gummikrysset til eksisterende kryssing av Ådalsveien nord for boligområdet. Det

vil dermed finnes en sikker kryssing av E16, men løsningen er mest releva nt for

syklister og de yngste skolebarna.
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Figur 9 . 1 Forslag til fysiske tiltak i eksisterende veinett p å kort sikt til forbedring av

skolevei til Ullerål og Hov skoler. Kartgrunnlag 1881.no.

9. 2 Tiltak på lengre sikt

På lengre sikt bør det være fokus på mulighetene for å etablere en ny kry ssing

av jernbanen vest for Hønengata, dersom dette ikke er mulig på kortere sikt.

Også en ny kryssing av jernbanen på østsiden av Hønengata er hensiktsmessig ,

særlig i sammenheng med omdannelse av eksisterende industriområde nord for

banen, så skolebarna kan ledes trygt opp ti l signalreguleringen ved Hønen a llé.

Øvrige tiltak beskrevet i avsnitt 7 prioriteres ikke. Det vurderes at disse tiltakene

ikke bør prioriteres over tiltakene nevnt i avsnitt 9 . 1, men de er fortsatt

hensiktsmessige med hensyn på å fo rbedre forholdene for myke trafikanter og

skolebarn.
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1 0 Vedlegg
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E ksisterende skol ekretser

Figur 10 . 1 Utsnitt av eksisterende Hønefoss skolekrets. Ringerike kommune.
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Figur 10 . 2 Utsnitt av eksisterende Ullerål skolekrets. Ringerike kommune.
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Trafi kku lykker

Figur 10 . 3 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 (NVDB).

Figur 10 . 4 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 (NVDB).
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Figur 10 . 5 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 (NVDB).
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In pu t fra m edvi rkn i n gsm øte
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Trafikksikringstiltak skolevei Ullerål skole 25.09.2018

Anbefalte tiltak Forutsetter Kostnad

1
NY Lysregulert kryssing av vei (fotgjengerfelt) over Ådalsveien, ved
Ruaveien, nord for avkjøring Jevnaker. (Inkl gangvei 30 mtr.) Enighet med Statens Vegvesen 1 600 000

2
NY Lysregulere eksisterende gangfelt i Hønengaten nord for Hov Allé. Enighet med Statens Vegvesen 1 000 000

3 NY Lysregulert kryssing av Hønengaten . Lysregulering av exist gangfelt
over Hønengaten nord for kryss Asbjørnsens gate. Enighet med Statens Vegvesen 1 000 000

4 Flytte gangfelt i kryss Hønengaten-Hovsmarkveien. Gjelder
gangfeltene som krysser Hovsmarkveien og Hov Alle. Gangfelt flyttes 4-
5 meter lenger vekk fra Hønengaten. Enighet med Statens Vegvesen 100 000

5 Tiltak fra eksisterende lysregulert overgang ved Hønen Allé og frem til
skoleport.
Omfatter fysisk skille mellom fotgjengere og bil i Klinikkveien. Elling M
Solheims vei stenges med brøytebom på begge sider av gangfelt.
(Brøytebom må påkjøres av brøyteutstyr for å åpnes.) Elever kan da gå
uten å krysse trafikkert vei fra Hønengaten og helt inn på
skoleområdet.

Brøytebommer, skilting og skiller mellom
kjørefelt og gangbane. 200 000

6
Etablere opphøyde gangfelt på sydsiden av Hovsmarkveien ved
kryssing av Olav Duuns vei, Elling M Solheims vei og Flattumveien. Kommunal deltakelse fra veiavdeling. 100 000

7 Tydeliggjøre adskillelse mellom gang/sykkelvei, parkeringsareale og vei
i Hønengaten nord på Østsiden. Vegvesenets medvirkning. 50 000

8 Tydeliggjøre vikeplikt ved Slettåkerveien og veiforløp ved og omkring
Kiwi på Flattumveien. Vegvesenets medvirkning. 50 000

9 Forbedre stien mellom Krokenveien og Flattumveien 40 000



10 Trafikksikkerhetstiltak i Parkgata
Tiltak enveiskjørt Parkgate fra Grensegata og syd til Gullagata samt
innkjøringsforbud i deler av Grensegata. Vegvesenets medvirkning. 100 000

11 Gang/sykkelvei på nordsiden av Hovsmarkveien fra Hønengaten til
parkering ved Hov Ungdomsskole. Dette er medtatt i reguleringsplan
433 for Ullerål og Hov skoler.

Dette er et tiltak som ikke gagner trafikksikkerheten for
barneskoleelever som kommer nordfra. Uten dette tiltaket vil elever
krysse Hovsmarkveien på etablert gangfelt v Hønengaten.

Det foreslås at kostnaden ved opparbeidelse av G/S-vei på nordsiden av
Hovsmarkveien tillegges Hov Ungdomsskole og ikke Ullerål barneskole.

IKKE MEDTATT I SUM, ex mva mm.
Kostnad med alle prosjektrelaterte
kostnader kr. 6 500 000,-

3 260 000

Sum foreslåtte tiltak eks mva ( ikke inkl tiltak 11. ) 4 240 000

Rigg, stikning, oppmåling, entreprenørens administrasjonskostnader 20 % 850 000
Sum 2 5 090 000
Uforutsett 20 % 1 000 000
Sum 3: Entreprisekostnad ekskl mva 6 090 000
Mva 25 % 1 520 000
Sum 4 Entreprisekostnad inkl mva 7 610 000
Prosjektering (regulering og byggeplan) - 10 % av Sum 4 10 % 760 000
Byggeledelse - 6 % av Sum 4 6 % 460 000
Administrasjonskostnader - 2,5 % av Sum 4 2,5 % 170 000
Grunnerverv 0

Sum 5. Prosjektkostnad inkl mva 9 000 000

Parkgata vil i 2019 bli gjenstand for en større oppgradering av vann og avløpsnett. Hele gata vil måtte graves opp. Ved
istandsetting vil man se på ulike løsninger for å ivareta myke trafikanter, det være seg gatetun, fortau o.lign. Hvorvidt dette
vil astedkomme krav om tilskudd fra prosjekt Ullerål /Hov vites ikke på nåværende tidspunkt.









RINGERIKE KOMMUNE
OPPVEKST OG KULTUR
Ullerål skole

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFON
Postboks 123 Osloveien 1 32 1174 00
3502 Hønefoss
e - postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

30 .10 .2018

FAU - møte Hønefoss og Ullerål skole

Deltagere:
Representanter fra FAU Ullerål og Hønefoss skole, Kjersti Søberg (rektor Hønefoss), Anne
Cathrine Fjellvang (rektor Ullerål), Knut Magne Mork (prosjektleder P7), Arne Andersen
(prosjektansvarlig R ingerike kommune), Jostein Nybråthen (prosjektsjef Ringerike kommune),
Erik Josephson ( Ringerike kommune), Ståle Hansteen (arealplanlegger Cowi) .

Skoleveiutredning gjennomført av Cowi

Cowi gikk i gjennom en oppsumm e ring fra medvirkningsmøte (workshop) de n 24.04.18 hvor
representanter fra FAU og SU fra Hov, Ullerål og Hønefoss skole deltok .

Cowi har utredet/beskrevet mulige fremtidige skoleveier ut fra ulike kriterier, og kommet med en
anbefaling på skoleveistiltak .

Ulike alternativer til kryssing av jer nbanen og kryssing av Hønengata ble gjennomgått .
Cowi mener det er u realistisk å etablere undergang er under Hønengaten pga plassforhold.
Signalregulert e gangfelt er mest hensiktsmessig med tanke på å krysse Hønen gata.
Det er utarbeidet en l iste med anbef alte tiltak som bør prioriteres nå (listen ligger som vedlegg til dette
referatet).

Det anbefales videre at FAU og skolene utarbeider en trafikkpolitikk for hvordan skolen ønsker at
ansatte, barn og foreldre på skolen forholder seg i trafikken på vei til og fra skolen .

Enkelte k onkrete tiltak blir ivaretatt i prosjektet pr i dag, men s andre tiltak må ses i sammenheng med
fremtidige, overordnede planer for øvre del av Hønengaten , særlig eventuelle planfri e kryssing er av
jernbane og vei.

FAU definerer han dlingsrommet sitt ut i fra skoleveisutredningen . Cowi anbefaler å lese utredningen
godt og velge seg hvilke andre krysninger /veier man vil rette oppmerksomheten mot.

Saken fremmes med presenterte forslag til politikerne. Prosjektgruppa velger ut anbefalin ger som
fremmes for politikerne. Utbygging skriver saken til politisk behandling . Denne typen saker skal ikke
ut på høring. I nnspill fra medvirkningsmøte med FAU og SU er tatt med.

Vedlegg:
Liste utarbeidet av Cowi med prioriterte tiltak

Anne Cathrine F jellvang
referent

Vedlegg 1:



2

Anbefalte tiltak med høy prioritet

Tiltak
nummer

Tiltak (IKKE prioritert rekkefølge)

1 Signalanlegg i krysset Hønengata x Hovsmarkveien

2 Gang - /sykkelvei i Hovsmarkveien

3
Stenging av Elling M Solheims vei og Olav Duuns
vei ved Klinikkveien

4 Ny signalregulert kryssing av Hønengata

5
Tydeliggjørelse av vikeplikt ved Slettåkerveien og
tydeliggjøre veiforløp omkring KIWI på
Flattumveien

6
Tydeliggjøre adskillelse mellom GS - vei og
parkeringsarealer og v ei i Hønengata nord

7
Innlede dialog med Statens vegvesen om mulighetene
for etablering av gangfelt på tvers av Hvalsmoveien.

8 Enveisregulering av Parkgata

9 Forbedre stien mellom Krokenveien og Flattumveien

A
Utrede muligheten for ny kryssing av je rnbanen vest
for Hønengata

B Trafikkpolitikk på skoler

C Oppfriske vegoppmerking generelt på skoleveiene



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4780-22   Arkiv: GNR 10/1/1  

 

 

Tilbygg hytte - Gnr/bnr/fnr 10/1/1 - Nedre Østbråtaveien 50 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og 

anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen innvilges, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

2. Tilbygget skal være som vist på revidert tegning mottatt 14.12.18. 

 

3. Videre behandling delegeres til rådmannen.  

 

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Niels Nagelhus Schia, Stensgata 31, 0358 Oslo 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og anleggstiltak i 

LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen for tilbygg med bruksareal, BRA, ca. 16 m², til 

hytte. Hytta ligger ca. 30 m fra Steinsfjorden. Tilbygget muliggjør innlegging av vann og avløp 

og tilknytning til ny kommunal pumpestasjon via et godkjent privat anlegg. Dette er positivt 

for kommunens ønske om å rydde opp i spredt avløp rundt blant annet Steinsfjorden. Etter 

utvidelsen vil hytta ha et samlet BRA på ca. 60 m². Selv om hytta er større enn det 

retningslinjene i kommuneplanen åpner for, blir hytta en av de minste hyttene i området. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg positivt til tiltaket dersom uthuset, med BRA ca. 

10 m², på eiendommen rives. Rådmannen mener det er viktig med uthusfunksjoner på en 

hytteeiendom, og deler ikke Fylkesmannens vurdering om at uthuset må rives. Rådmannen 

anbefaler å innvilge søknaden om dispensasjon. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune ønsker å rydde opp i spredt avløp rundt blant annet Steinsfjorden. Det er 

identifisert utilfredsstillende avløpsforhold og dårlig vannkvalitet i borebrønner i Skjørvold 

hyttefelt. Kommunal tilknytning for både vann og avløp vurderes å være den beste løsningen. 
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Det er gitt dispensasjon for et privat vann- og avløpsanlegg fra kommunal pumpestasjon i 

Framdalsvika til Skjørvolden hyttefelt. Til sammen er 26 enheter påmeldt, både hytter og 

boliger. I møte med arbeidsgruppen for vann- og avløp i Østbråtan har administrasjonen gitt 

signaler om at kommunen kan komme til å stille seg positiv til små tilbygg til hyttene i området, 

slik at det skal være mulig å legge inn av vann og avløp. Dette som en måte å gjøre det mulig 

for hytteeierne å bli med på prosjektet. 

 

Beskrivelse av saken 

Eiendom gnr/bnr/fnr 10/1/1 ligger i et område som omfattes av kommuneplanbestemmelsene § 

10.1 Bygge- og anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen. Det er forbudt 

å iverksette nye bygge- og anleggstiltak i en sone på 100 m fra vann og vassdrag. Dersom det 

gis dispensasjon for å utvide hytter, sier retningslinjene til § 11.1 at total hyttestørrelse etter 

utvidelsen ikke skal bli større enn 50 m² bruksareal, BRA, og tilsvarende for uthus på inntil 10 

m² BRA. 

 

På eiendommen er det hytte med bebygd areal, BYA, 46,6 m², og uthus med oppgitt BYA 12 

m². Det er i tillegg et ulovlig oppført båttak på eiendommen som følges opp i en egen sak hvor 

det ligger an til at båttaket blir revet innen 15.08.19. Båttaket er ikke relevant for denne 

søknaden om tilbygg. Hytta er godkjent oppført i 1956. Inngangspartiet er bygget inn, men 

tiltakshaver vet ikke når dette ble gjort. I følge tiltakshaver ble uthuset satt opp samtidig som 

hytta. Det er ikke noe informasjon om uthuset i kommunens arkiver. Det er ikke uvanlig at det 

ikke finnes informasjon om bygninger som er oppført før den første bygningsloven tråde i kraft 

i 1965 for hele landet. Hytta og uthuset ansees som lovlige.  

 

Det søkes om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og 

anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen, for oppføring av tilbygg, BYA 

18 m², til hytte. Tilbygget inneholder soverom, gang og baderom. Etter utvidelsen vil hyttas 

BYA være 65,1 m².  

 

Tiltakshaver ønsker å kople seg på det planlagte anlegget for vann og avløp. I sin søknad om 

dispensasjon opplyser han at det ikke er mulig i nåværende hytte å legge til rette for baderom. 

Videre forklarer tiltakshaver at tilbygget vil flukte med eksisterende hytte og ikke vil synes fra 

vannet fordi det ligger bak uthuset. Hytta er i utgangspunktet en av de minste hyttene i 

området. Endeveggen/gavlveggen flyttes ca. 2,7 m mot nord. Tilbygget blir da en naturlig 

forlengelse av eksisterende hytte. Tiltakshaver mener dette er en mer hensiktsmessig utvidelsen 

enn bare å bygge til et baderom. I tillegg får hytta hensiktsmessig inngang og garderobe.  

 

Det framgår av vedleggene at tilbygget var planlagt større i opprinnelig søknad. Etter 

tilbakemelding fra Ringerike kommune er tiltaket redusert i omfang, og reviderte tegninger 

sendt inn. Tilbygget er endret fra to til ett plan. 

 

Søknaden ble 21.12.18 oversendt til Fylkesmannen for uttalelse. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

uttalte seg positivt til tiltaket dersom eksisterende uthus på eiendommen rives. Videre uttaler 

Fylkesmannen at tiltaket ligger i et viktig natur- og friluftsområde hvor det skal legges spesiell 

vekt på allmenne interesser. Ved en eventuell innvilgelse av saken ber Fylkesmannen 

kommunen vurdere å sette betingelser for å sikre allmenne interesser i strandsonen. 

Fylkesmannen påpeker også at vedtak som kan gi uheldig presedens må, unngås.  
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Kommunen mottok 11.02.19 tiltakshavers kommentar til Fylkesmannens uttalelse. Det 

kommer fram at det er verdifullt og nødvendig med uthus på eiendommen for å ha areal til å 

lagre blant annet utemøbler, hageredskap, verktøy, fiskeredskaper, båtmotor, årer, seiljolle, 

akebrett, ski og skøyter. Det er ikke bodareal i selve hytta. Tiltakshaver er imidlertid villig til å 

rive den delen av uthuset som inneholder utedo, dersom det vil bidra til å få godkjent tilbygget 

til hytta. Han uttaler samtidig at han ser det som urimelig, komplisert og kostnadskrevende å 

rive delen med utedo.  

 

Ny kommuneplan ble vedtatt 31.01.19. Den nye kommuneplanen legges til grunn ved 

behandling av denne saken. Tiltakshaver har, 15.02.19, bekreftet at det er 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 

100-meterssonen det søkes om dispensasjon fra. Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg 

før den nye kommuneplanen trådte i kraft, og har altså lagt til grunn bestemmelsene i forrige 

kommuneplan. Dersom det ble gitt dispensasjon for å utvide hytter etter retningslinjene i 

forrige kommuneplan, skulle total hyttestørrelse etter utvidelsen ikke bli større enn 50 m² 

BYA, og tilsvarende for uthus på inntil 10 m² BYA. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendom gnr/bnr/fnr 10/1/1 ligger i et område som omfattes av kommuneplanbestemmelsene § 

10.1 Bygge- og anleggstilltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen. Det er forbudt 

å iverksette nye bygge- og anleggstiltak i en sone på 100 m fra vann og vassdrag. Dersom det 

gis dispensasjon for å utvide hytter, skal total hyttestørrelse etter utvidelsen ikke bli større enn 

50 m² bruksareal, BRA, og tilsvarende for uthus på inntil 10 m² BRA. 31.01.19 ble altså 

retningslinjene for dispensasjon endret fra BYA til BRA, noe som åpner for noe større hytter så 

lenge disse er i ett plan. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 og § 11.1. Plan- og 

bygningsloven § 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». 

 

De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende 

beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens 

hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Det 

vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes 

dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

 
Som hovedregel bør kommunen ikke innvilge dispensasjon når en statlig myndighet har gitt en 

negativ uttalelse jf. plan- og bygningsloven § 19-2 4. ledd. Dersom tillatelse gis i strid med 

uttalelsen til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen velge å klage på kommunens vedtak. 

 

Søksmålsadgang:  

Søksmål om gyldigheten av Ringerike kommunes vedtak eller krav om erstatning som følge av 

vedtaket kan ikke reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over 

vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. Søksmål kan 

likevel i alle tilfelle kunne reises når det er gått 6 måneder fra klage første gang ble framsatt, og 
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det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger, i 

henhold til forvaltningsloven § 27 b. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ulovlig oppført et båttak på eiendommen. Dette har blitt fulgt opp i en egen sak. I 

delegasjonssak nr: 19/19 er det gitt pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt.  

Følgende vedtak ble fattet 08.01.19: 

 

Ringerike kommune gir pålegg om fjerning av tak over båter med tilhørende fundamenter på 

gnr/bnr/fnr 10/1/1 jf. pbl. § 32-3.  

 

1. Tak over båter må være fjernet innen 15. august 2019  

2. Hvis fristen etter punkt 1 i dette pålegget ikke overholdes, vil det bli ilagt tvangsmulkt. 

Tvangsmulktens størrelse settes til kr. 500,- for hver påbegynte virkedag som går uten 

at pålegget etterkommes.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til kommunen (etter 

selvkostprinsippet).  

 
Behov for informasjon og høringer 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg til saken. 

 

Rådmannen kan ikke se at saken utløser ytterligere behov for innhenting av tillatelse, samtykke 

eller uttalelse fra andre  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og 

anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen innvilges, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

2. Tilbygget skal være som vist på revidert tegning mottatt 14.12.18 

 

3. Den delen av uthuset som rommer utedo skal rives senest 2 uker etter at det er gitt 

midlertidig brukstillatelse, eller før ferdigattest for tilbygget. 

 

4. Videre behandling delegeres til rådmannen.  

 

 

Alternativ 2 

 

Forslag til vedtak: 



- 

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning og muligens vil 

kunne danne grunnlag for fremtidig praksis når det gjelder tilbygg til hytter ved Steinsfjorden 

for å gjøre det mulig å legge inn vann og avløp.  

 

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

likebehandlingsprinsippet. Det vil etter det rådmannens erfarer, komme flere søknader om 

tilbygg til hytter i samme område i forbindelse med vann- og avløpsprosjektet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og anleggstiltak i 

LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen for tilbygg til hytte som gjør det mulig å kople 

seg til det private anlegget som går fra Skjørvolden hyttefelt til den kommunale 

pumpestasjonen i Framdalsvika. 

 

Søknaden kom inn før ny kommuneplan ble vedtatt 31.01.19. En konsekvens av dette er at 

arealene for hytta er oppgitt i bebygd areal, BYA. Retningslinjene i 

kommuneplanbestemmelsene oppgir at dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter, skal 

total hyttestørrelse etter utvidelsen ikke bli større enn 50 m² BRA, og tilsvarende for uthus på 

inntil 10 m² BRA. Den eksisterende hytta har ca. 44 m² BRA, og uthuset har ca. 10 m² BRA. 

Tilbygget får ca. 16 m² BRA. Bruksarealet på ca. 60 m² til hytta vil være større enn det som 

angis i de veiledende retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene som maksimal 

hyttestørrelse. 

 

For å gi dispensasjon må hensynene bak bestemmelsen eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi en 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl. § 19-2. Begge 

disse vilkårene må være oppfylt.  

 

Vilkår 1  

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her.  

 

Tilbygget kommer som en forlengelse av eksisterende hytte og bidrar dermed ikke til at hytta 

kommer nærmere vannet. Ved å utvide hytta vil det muliggjøre tilknytning til offentlig vann og 

avløp som er en fordel for miljøet i nærområdet og for opprydding av spredt avløp rundt 

Steinsfjorden.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, jf. 

pbl. § 1-1. Videre vurderer rådmannen at hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § § 10.1 

og 11.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
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Vilkår 2 

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene ved 

dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta, i 

tillegg til de formål og hensyn som plan- og bygningsloven skal sikre.  

 

Ulempen ved å gi dispensasjon er blant annet at en større hytte kan øke den privatiserende 

effekten.  

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er blant annet at tilbygget muliggjør tilknytning til offentlig 

vann og avløp, som igjen er positivt for miljøet rundt Steinsfjorden. Hytta ligger i et etablert 

hytteområde, og bruken av eiendommen endres ikke ved tilbygget.  

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § § 

10.1 og 11.1 er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Som hovedregel bør kommunen ikke innvilge dispensasjon når en statlig myndighet har gitt en 

negativ uttalelse jf. plan- og bygningsloven § 19-2 4. ledd. Dersom tillatelse gis i strid med 

uttalelsen til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen velge å klage på kommunens vedtak. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg positivt til tiltaket dersom uthuset, med BRA ca. 

10 m², på eiendommen rives. Rådmannen mener det er viktig med uthusfunksjon på en 

hytteeiendom, og deler ikke Fylkesmannens vurdering om at uthuset må rives. Kopi av dette 

vedtaket sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

 

Hytta er en av de minste i området og rådmannen vurderer at det er lite sannsynlig at dette 

prosjektet vil skape uheldig presedens for framtidige søknader om tilbygg til hytter i hyttefeltet 

ved Skjørvold. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart  

Søknad om dispensasjon 

Situasjonsplan 

Tegning første utkast 

Revidert tegning 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Kart over det private ledningsnettet for vann og avløp 

Situasjonskart 19.12.18 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 
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Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens byggeforbud for oppføring av et tilbygg til en hytte ved 
Steinsfjorden 

Ringerike kommune har oversendt en søknad om dispensasjon for oppføring av et tilbygg til 
en hytte ved Steinsfjorden. Fylkesmannen viser til at omsøkte tiltak ligger i et viktig natur- og 
friluftsområde hvor det skal legges spesiell vekt på allmenne interesser. Ved en eventuell 
innvilgelse av saken ber vi kommunen om å vurdere vilkår for å sikre allmenne interesser 
langs strandsonen. Videre må det unngås vedtak som kan gi en uheldig presedensvirkning. 
 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har i brev av 19. desember 2018 oversendt en søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for oppføring av et tilbygg til en fritidsbolig ved Steinsfjorden, gnr. 10/1/1. 
 
Tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og byggeforbudet langs vassdrag. 
Avstanden fra hytta og ned til Steinsfjorden er ca. 28 meter. 
 
Bakgrunnen for saken er dagens hytte skal kobles på det kommunale vann- og avløpsanlegget. Med 
dagens størrelse på 46 m2 BYA er det behov for å utvide hytta for å legge til rette for bad og 
påkobling til VA-nettet. Det er ønske om å utvide hytta med 18 m2 BYA ved at endeveggen mot nord 
flyttes ca. 2,7 meter. 
 
I følge kommunens overordnede plan er omsøkte tiltak forbudt. Kommunen kan bare gi 
dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, 
jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de 
offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven 
fastsetter. I plan og bygningslovens § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal 
tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. 
 
Fylkesmannen vil videre vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 som 
fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Det må redegjøres for hvordan de 



  Side: 2/3 

miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og 
fulgt opp i denne saken. 
 
Fylkesmannens vurdering 

Det aktuelle området ligger i et viktig natur- og friluftsområde hvor det skal utvises aktsomhet i for-
hold til estetikk og landskapsforhold for å ivareta de sterke allmenne interessene knyttet til området. 
Ved å øke arealet og høyden på bebyggelsen vil dette resultere i en mer eksponert bebyggelse og 
økt privatiseringsgrad. Dette vil være uheldig sett i forhold til allmenne landskaps- og fri-
luftsinteresser knyttet til området. Det er derfor viktig at det settes klare vilkår til utførelsen slik at 
privatiseringsgraden dempes i størst mulig grad.   
 
Vi viser i den sammenheng til St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets 
miljøtilstand og Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, hvor det er 
en arealpolitiske føringer om at fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, 
miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Strandsonen langs vassdrag skal bevares som et natur- og 
friluftsområde tilgjengelig for alle. Videre skal vassdrag forvaltes gjennom en helhetlig arealpolitikk 
som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Vi viser også til Nasjonale 
forventinger til regional og kommunal planlegging.  Den europeiske landskapskonvensjonen som 
trådte i kraft 1. mars 2004 må også legges til grunn. 
 
Først vil vi vise til at vi mener det er positivt at det er satt i gang arbeid med å koble dagens hytter på 
det kommunale vann- og avløpsnettet og at vi ser behovet for å utvide dagens hytte for å kunne 
tilrettelegge for dette.  
 
I opprinnelig søknad var det ønske om et tilbygg med hems. Dette brøyt med dagens høyde på hytta 
og ville resultere i en mer eksponert hytte. Vi mener derfor det er positivt at tilbygget er nedskalert i 
høyden og er lagt som en forlengelse av dagens hytte. Dette sammenfaller bedre med dagens 
bygningsmiljø og eksponeringsgraden blir betraktelig mindre. 
 
Det er oppført et uthus og et båttak på eiendommen fra før. Det går frem av saken at båttaket som 
ligger nærmes Steinsfjorden og som er i konflikt med en registrert rødlistet art med gråtungelav, er 
ulovlig oppført. Dette skal følges opp i egen sak hvor det ligger an til at båttaket blir revet. Uthuset 
på eiendommen har et areal på 12 m2 BYA.  
 
I følge kommuneplanen er det en begrensning på 50 m2 BYA for hytter og 10 m2 BYA for uthus. Til 
sammen 60 m2 BYA.  Med en utvidelse av dagens hytte på 18 m2 vil det bebygde arealet på tomten 
klart overstige dette. 
 
Ved en eventuell innvilgelse av saken ber vi derfor om at kommunen innarbeider vilkår om at 
båttaket og uthuset blir fjernet. Dette vil resultere i at privatiseringsgraden reduseres for det arealet 
som ligger nærmest Steinsfjorden. Dette vil være positivt for allmenne interesser og vil være et 
relevant krav for å oppnå fordeler som kan veie opp for ulempene ved en utvidelse av dagens hytte, 
jf. krav til dispensasjon i plan- og bygningsloven. 
 
 
 
Fylkesmannen viser til at det skal føres en restriktiv dispensasjonspraksis. Flere tiltak over tid bidrar 
til en bit-for-bit-utbygging som til sammen vil virke negativt på de allmenne interessene som 
planmyndigheten skal ivareta. Det må derfor legges avgjørende vekt på å unngå vedtak som skaper 
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en uheldig presedens. Et eventuelt vedtak om dispensasjon må derfor kunne begrunnes nøye ut fra 
konkrete forhold i denne aktuelle saken. 
 
Fylkesmannen ber om at kommunen vurderer alle relevante forhold og at ovennevnte hensyn blir 
tillagt avgjørende vekt. 
 
Hvis det nedskalerte tilbygget blir innvilget med vilkår om at båttak og uthus blir revet, har vi ingen 
spesielle merknader til saken. 
 
Vi ber om å bli holdt orientert om kommunens videre behandling av saken.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
 
Brede Kihle 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 

Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
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Vedlegg nr. 1 
SØKNAD OM TILBYGG TIL HYTTE I FORBINDELSE MED PÅKOBLING AV 

VANN OG AVLØP - NEDRE ØSTBRÅTAVEIEN 50 – GNR.10 BNR.1 FNR.1 
 
Bakgrunnen for planene er at det vil bli lagt vann- og avløpsanlegg i området i 2019. Tilbygget vil 
romme bad, nytt inngangsparti som gir etterlengtet garderobeplass, nytt soverom til erstatning for 
det som omdisponeres til ny garderobe. Det er i tillegg ønskelig med en hems over tilbygget slik at 
tre generasjoner sammen kan glede seg over Steinsfjorden og hytta, som har vært i familien siden 
den ble oppført på 50-tallet. Uten et slikt påbygg vil vi ikke kunne benytte vann og avløp og derfor 
heller ikke være interesserte i å koble oss på dette. Fredag 9. November var vi på 
forhåndskonferanse med Byggesaksavdelingen i Ringerike kommune, der ble tegninger og planer 
lagt fram. Signalene fra kommunen var positive og de inviterte oss til å sende inn en søknad om 
dispensasjon.  
 
Begrunnelse for søknad om dispensasjon fra paragraf 2.1 og 5 i Kommuneplanens 
bestemmelser: 

- Vi ønsker å koble på vann og avløp for å bidra til å gjøre Steinsfjorden renere og til å gjøre 
det vi kan for å forbedre landskaps-, natur- og friluftsverdier i dette området (jamfør 
paragraf 2.1 og 5 i kommuneplanens bestemmelser).  

- I nåværende hytte (49 kvm utvendig mål) er det ikke plass til å lage bad, do og kjøkken som 
kan benytte innlagt vann (oppvaskkum, oppvaskmaskin etc). 

- Påbygget som det her søkes dispensasjon for å sette opp er tegnet av arkitekt Sverre Moe 
etter eksempel fra gul nabohytte (Bark, Nedre Østbråtavei 40) som fikk dispensasjon og 
bygget ut for ca 5 år siden. Denne hytten ligger også innenfor/på 100-meters beltet. 

- Påbygget vil bli lite synlig fra vannet da det vil ligge pent til i terrenget, midt i skråningen 
ned mot vannet, skjult bak uthus og ikke bryte noen horisontlinjer eller lignende. Det vil 
ikke innebære noen store terrenginngrep, det vil heller ikke kunne ses fra veien, eller 
bebyggelse bakenfor (jamfør paragraf 1.2.5 og paragraf 5 i kommuneplanens 
bestemmelser). 

- Familien har siden 1956 bygslet 1.5 tomt. Dvs. Nedre Østbråtavei 50 og 54 deler tomten 
som ligger i mellom disse to hyttene (nr. 52). Dette har bidratt til å motvirke fortetting av 
bebyggelse i området og press på Steinsfjorden i mer enn 60 år. Påbygget det her søkes 
dispensasjon for å bygge vil ikke endre på dette inntrykket, og det vil fortsatt være færre 
bygninger på disse tomtene enn dersom nummer 52 hadde vært utnyttet.   

- Nedre Østbråtavei 50 er i dag en av de aller minste hyttene i dette hyttefeltet og påbygget 
vil være avgjørende for å kunne utnytte påkobling til vann og avløp. 

- Påkobling til vann og avløp skaper et behov for bad, hytten har ikke kapasitet til dette 
innenfor eksisterende bygg.  

- I forbindelse med utbygging er det ønskelig å flytte kjøkkenet slik at man kan ta i bruk vann 
i dette rommet og slik at det ligger vegg-i-vegg med bad (forenkler vintertømming av vann).  

- Hytten er i dag uten ordentlig inngangsdør og uten garderobe. Gjennom påbygget vil vi få 
et inngangsparti og en garderobe som også vil kunne benyttes av rullestolbrukere. I dag er 
hytten ikke tilrettelagt for dette. Påbygget vil på denne måten imøtekomme 
kommunebestemmelsene om universell utforming (paragraf 1.7 i kommuneplanens 
bestemmelser).  

- Påbygget det søkes om er beskjedent og i samme stil som nåværende hytte. Fasaden til 
påbygget mot vannet blir kun 2.7 meter bred og vil flukte med eksisterende hytte (på 
nordsiden av hytten og skjult av uthuset sett fra øst, sør/øst, skjult av eksisterende hytte 
sett fra sør, og skjult fra terrenget sett fra sør/vest, vest og nord/vest). Det vil si at påbygget 



ikke innebærer noen store endringer, heller ikke dersom man ser dette fra vannet (jamfør 
paragraf 1.5.2 i kommuneplanens bestemmelser).  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4796-7   Arkiv: GNR 23/1/1  

 

 

Klage på vedtak om pålegg om å utbedre avløpet 

Gnr/bnr/fnr 23/1/1 - Fleskerudveien 43 
 

Forslag til vedtak: 

1. Klagen fra fester av fritidseiendommen Fleskerudveien 43 tas ikke til følge på punktet 

om å oppfylle pålegget om å utbedre avløpsforholdene (vedtatt av kommunen 3.1.19). 

Fester må enten etablere et forskriftsmessig avløpsanlegg eller sørge for å koble fra 

innlagt vann. 

2. Klagen tas til følge på punktet om dokumentasjon for oppfyllelse av pålegget. Fester 

gis tillatelse til å selv koble ut vannledning og dokumentere dette til kommunen. Dette 

forutsatt at utkoblingen gjøres på måten som er beskrevet i klagen.   

3. Saken sendes til fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

  

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss 

Sissel Elisabeth Schmitt, Ovenbakken 52 c, 1361 Østerås  

  

Sammendrag 

På tilsynsrunde med private avløpsanlegg i Åsa juni 2018 registrerte kommunen at hytta på 

gnr/bnr/fnr 23/1/1 (Fleskerudveien 43) hadde innlagt vann, men manglet et godkjent 

avløpsanlegg. Alle bygninger som har innlagt vann, men som ikke er tilknyttet offentlig 

avløp, må ha utslippstillatelse etter forurensningsforskriften. Avløpsanlegg er også 

søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Hytta hadde også vannkran og vask på 

yttervegg, noe som imidlertid ikke er søknadspliktig. Kommunen vedtok 3.1.19 pålegg om 

utbedring til fester av fritidseiendommen, Sidsel Schmitt (vedlegg 1). Hytteieren kan oppfylle 

pålegget på to måter: 1) Koble fra innlagt vann, eller 2) Søke om å etablere et godkjent 

avløpsanlegg. 

 

Schmitt har klaget på vedtaket (vedlegg 2). Hun begrunner klagen med at hytta har lavt 

vannforbruk (kun vask), og mener dermed at utslippet av avløpsvann ikke blir redusert ved 

utkobling av innlagt vann. Klager ber også om, dersom klagen ikke tas til følge, at hun og 

hennes mann kan dokumentere utkobling av vann uten bistand fra rørlegger. 

 



- 

Kommunen har ikke hjemmel til å gi dispensasjon fra kravet om utslippstillatelse. Selv om 

forurensningsfaren fra denne hytta er relativt liten, ser rådmannen stor nytte av at regelverket 

definerer en klar grense for hva som er søknadspliktig. Dette sikrer likebehandling i 

saksbehandling av og tilsyn med mindre avløpsanlegg. Denne grensa skaper også 

forutsigbarhet for kommunens innbyggere og hytteeiere. Flere av de andre hyttene kommunen 

hadde tilsyn med i sommer hadde en tilsvarende vann- og avløpssituasjon (vann inn uten 

godkjent avløpsanlegg). Eierne av disse fritidseiendommene har også fått pålegg om det 

samme som klager. Av hensyn til likebehandling, ville det derfor være uheldig å gi klager 

medhold i saken. Det vil også kunne skape en uheldig presedens i framtidige saker. 

 

Når det gjelder dokumentasjon på utkobling av innlagt vann, vurderer rådmannen at hytteeier 

kan gjøre dette selv ut fra hytteeiers beskrivelse av framgangsmåte for dette. 

 

Innledning / bakgrunn 

I 2011 vedtok kommunestyret «Strategi for opprydding i spredt avløp». Forurensnings-

myndigheten i kommunen har siden 2013 ført systematisk tilsyn i tråd med denne strategien. 

Eiere av avløpsanlegg som ikke oppfyller gjeldende krav, får pålegg om å utbedre anlegget. 

Det er ikke krav til innlagt vann på hytter. I de tilfellene hvor det allikevel er innlagt vann og 

eier ikke har et godkjent avløpsanlegg, gir kommunen pålegg om enten å få på plass et 

avløpsanlegg etter dagens regelverk, eller å permanent koble fra vannet. Dersom eier velger å 

koble fra vannet, er det vanlig praksis å be om at dette dokumenteres av rørlegger. Vannkran 

på yttervegg er tillatt.  

 

Siden arbeidet med tilsyn startet i 2013, har kommunen bare mottatt én klage på pålegg om 

utbedring av avløp (sak 46/15, arkivsaksnr 14/1751-9). Etter tilsynsrunde i Strømsoddbygda i 

2014 ga kommunen pålegg om nytt avløpsanlegg til bolig på gnr/bnr 177/20 Strømsoddveien 

353. Eier, Christian Ellingsen, var inneforstått med at det måtte etablere nytt avløpsanlegg, 

men klaget på at han måtte søke om ny utslippstillatelse siden han hadde tillatelse for det 

gamle anlegget. Rådmannens vurdering av klagen var at han måtte søke på nytt fordi kravene 

til avløpsanlegg var blitt vesentlig endret siden 1970-tallet da han hadde fått tilllatelse. Klager 

fikk ikke medhold av kommunen eller fylkesmannen. Nytt anlegg ble bygd og saken ble 

avsluttet. Saken i Fleskerudveien 43 er i liten grad sammenlignbar med saken i 

Strømsoddbygda. Dette fordi det for boliger er krav til innlagt vann og dermed godkjent 

avløpsforhold, mens det for hytter ikke er noe krav om innlagt vann. 

 

Området rundt Steinsfjorden har øverste prioritet i strategien ut fra hensyn til vannkvalitet og 

brukerinteresser (drikkevannsbrønner, badeplasser, fiske, osv.). I juni 2018 var 

forurensningsmyndigheten på befaring på om lag 70 bolig- og fritidseiendommer i Åsa. 

Eiendommene ble valgt ut fordi kommunen vurderte at de lå for langt unna den nye VA-

traséen til å få pålegg om tilknytning. Over halvparten av eiendommene som ble befart har 

fått pålegg om utbedring av avløpet. På mange av hyttene oppdaget 

forurensningsmyndigheten at det var innlagt vann uten at eier hadde et godkjent anlegg eller 

tillatelse. Fleskerudveien 43 er et slikt tilfelle.  

   

Vann og avløp på fritidseiendommen: 

Forurensningsmyndigheten hadde fysisk befaring av avløpssituasjonen på Fleskerudveien 43 

(gnr/bnr/fnr 23/1/1) den 11.6.18. Bertrand Georges Schmitt, mann til fester Sidsel Elisabeth 

Schmitt, var tilstede. Forurensningsmyndigheten kunne se at det gikk en vannledning inn i 

hytta ved inngangspartiet, inn til en vask på innsiden av veggen. Avløpsvannet gikk urenset ut 

gjennom et rør. Hytta hadde utedo. 



- 

 

Forurensningsmyndigheten forklarte hytteeier at alle som har innlagt vann, også sommervann, 

må ha godkjent avløpsanlegg og at det lå an til at kommunen ville sende ham et brev med 

varsel om pålegg siden vi ikke kunne se at det var noen form for rensing på gråvannet (Med 

«gråvann» menes alt avløpsvann bortsett fra toalettavløp). Kommunen opplyste også om at 

det var tillatt å beholde vannkrana som var montert på hyttas yttervegg, da dette ikke er 

omfattet av kravet til avløpsanlegg etter forurensningsforskriften.  

 

Kommunen varslet i brev datert 15.11.18 pålegg om enten å etablere en godkjent 

avløpsløsning, eller å koble fra vannet. Fester uttalte seg ikke til forhåndsvarselet, og 

kommunen fattet vedtak om pålegg 3.1.19 (vedlegg 1). Bertrand Georges Schmitt skrev i brev 

datert 9.1.19 at de ville koble fra vannledningen som går gjennom hytteveggen, men at de 

ikke kunne se behov for at dokumentasjonen skulle komme fra en rørlegger. Han skrev også 

at de ønsket å klage på vedtaket.  

 

Beskrivelse av saken 

Fester av eiendommen, Sidsel Schmitt, sendte i brev datert 8.1.19 en klage på vedtaket 

(vedlegg 2). Der skriver hun at vannsystemet er meget enkelt; at vannet kommer fra en 

samletank litt lengre opp og at vannstrømmen er beskjeden. Videre står det at det ikke er 

aktuelt å installere oppvaskmaskin eller vaskemaskin siden vanntrykket er lavt (høyest 1 bar). 

Hytta har heller ikke baderom. 

 

Schmitt skriver videre at utkoblingen av innlagt vann ikke vil redusere mengden avløpsvann. 

Til sist står det at dersom klagen ikke tas til følge, ønsker de selv å dokumentere at 

vannledningen er fjernet, uten dokumentasjon fra rørlegger. Klager begrunner dette med at det 

er veldig enkelt å kutte og stenge vanntilførselen, fjerne røret inn til hytta og tette igjen hullet 

i veggen. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av forvaltningsloven § 28 at et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen 

med rettslig klageinteresse i saken. Pålegget om utbedring av avløpsforholdene er et 

enkeltvedtak, og Sissel Schmitt er fester av gnr/bnr/fnr 23/1/1, og dermed part i saken. 

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt parten mottok vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. 

Schmitt har sendt inn klagen innen fristen, og vilkårene for å behandle klagen er oppfylt.  

 

All forurensning er forbudt, og det er også ulovlig å sette i verk noe som kan medføre «fare 

for» forurensning, jf. forurensningsloven § 7. Det er ikke noe krav til at hytter skal ha innlagt 

vann, men de som har det må ha tillatelse for utslipp av avløpsvann, jf. forurensningsloven § 

8 og forurensningsforskriften kapittel 12. I kommentar til forensningsforskriften § 12-1 er 

innlagt vann definert som «vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og lignende, som føres 

innendørs gjennom rør eller ledninger». Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon 

fra kravet om tillatelse, siden forurensningsforskriften ikke gir hjemmel for dette, jf. 

forvaltningsloven § 40. Avløpsanlegg er også et søknadspliktig tiltak etter plan- og 

bygningsloven § 20-1. Siden hytteeier ikke har nødvendige tillatelser, er ikke forholdet tillatt. 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunens vedtak av 3.1.19 med pålegg om utbedring av avløpet gir anleggseier to 

alternativer for oppfyllelse av kravet: 



- 

1) Sørge for at det blir søkt om utslippstillatelse for, og etablert et forskriftsmessig 

avløpsanlegg innen 1.9.20. 

2) Koble ut vannledningen som går gjennom hytteveggen og sende dokumentasjon på at 

dette er blitt gjort av godkjent rørlegger innen 1.6.19.   

 

Økonomiske forhold 
Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at han/hun har rett 

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket», jf. 

forvaltningsloven § 36. Utover dette kan ikke rådmannen se at saken vil ha andre direkte 

økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtak: 

Saken utsettes for befaring. Aktuelt tidspunkt vil kunne være mai/juni 2019 siden hytta har 

sommervann.  

 

Rådmannens vurdering 

Klager har innlagt vann i hytta, og utslipp av urenset vann går gjennom rør ut i terrenget. 

Boliger og hytter med innlagt vann må ha utslippstillatelse for et forskriftsmessig 

avløpsanlegg, jf forurensningsforskriften § 12-3. Det er ikke adgang til å gi dispensasjon fra 

dette kravet, og det er ingen unntak for hytter som bare har sommervann eller lavt 

vannforbruk. Utslippet er dermed ulovlig etter forurensningsloven. Avløpsanlegg er også 

søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Rådmannen har forståelse for at klager mener 

utslippet forurenser lite siden vannforbruket er lavt, men ser samtidig nytten av at det i 

lovverket er definert en grense for når man må søke om tillatelse og ikke. Siden hytta har 

innlagt vann, er det krav om utslippstillatelse. 

 

Hensynet til likebehandling er viktig. Både i Åsa og kommunen for øvrig er det mange hytter 

som har en liknende vann- og avløpssituasjon (kun sommervann og lavt vannforbruk). 

Rådmannen mener det er viktig at disse blir behandlet likt slik at det oppleves rettferdig og 

forutsigbart for kommunens innbyggere og hytteiere.  

 

Anleggseier Schmitt har i flere brev til kommunen gitt uttrykk for at det er aktuelt for dem å 

koble ut vannet, fremfor å etablere et forskriftsmessig anlegg. Siden Schmitt har gitt uttrykk 

for at dette er et enkelt grep de kan gjøre selv, anser rådmannen denne kostnaden som 

ubetydelig. Kostnad for etablering av et nytt avløpsrenseanlegg for gråvann ligger vanligvis i 

størrelsesorden fra kr 120 000,- til 150 000,-. Videre har hytta en forholdsvis lav sanitær 

standard og er primært en sommerhytte. Rådmannen vurderer derfor at utkoblingen av vann 

ikke vil endre standarden i stor grad. Klager vil fortsatt kunne beholde det etablerte 

vannuttaket på ytterveggen.  

 

Hytteeier har i tre brev til kommunen gitt uttrykk for at de er villige til å fjerne innlagt vann. 

De ønsker imidlertid å koble fra røret og dokumentere dette selv, uten hjelp fra rørlegger. 

Rådmannen vurderer at det i dette tilfellet er tilstrekkelig med dokumentasjon fra hytteeier så 

utkoblingen gjøres på måten som er beskrevet skriftlig til kommunen.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 



- 

2. Vedtak om pålegg (brev datert 3.1.19) 

3. Klage på vedtak (brev datert 8.1.19) 

4. Bilder 

5. Situasjonskart med piler (innlagt vann og vask på innsiden) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Pålegg om nytt avløpsanlegg 

Gnr/bnr 23/1/1 - Fleskerudveien 43 

 

Vi viser til varsel om pålegg om nytt avløpsanlegg i vårt brev av 15.11.18. 

Vi har ikke mottatt noen merknader fra deg til dette innen fristen 6.12.18, og det er for øvrig 

ikke kommet opp andre opplysninger i saken som gjør at vi har endret vår vurdering fra forrige 

brev om at det må søkes om et forskriftsmessig avløpsanlegg, dersom det fortsatt er ønskelig å 

ha innlagt vann på hytta. 

 

Vedtak 

Ringerike kommune fatter med hjemmel i Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg, Ringerike kommune § 12 vedtak om opprydning i avløpsanlegget på 

eiendommen din.  

 

Du må sørge for at det søkes om utslippstillatelse for et nytt forskriftsmessig avløpsanlegg. 

Dette må være bygd, og anmodning om ferdigattest, som viser at anlegget er bygget i samsvar 

med den nye utslippstillatelsen, må sendes til kommunen innen 1.9.2020.  

Alternativt må vannet kobles fra, og dokumentasjon på at dette er blitt gjort av godkjent 

rørlegger må sendes til kommunen innen 1.6.19. 

 

Dette vedtaket er fattet i medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement 

vedtatt i Ringerike kommunestyre 20.06.2013. 

Dersom tidsfristen i vedtaket ikke blir overholdt, kan kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt. 

Hjemmel for dette er forurensningsloven § 73.  

 

 

Klageadgang, innsynsrett og søksmålsadgang 

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser 

om klageadgang. 



 

 

2 

Vi gjør oppmerksom på din rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter (forvaltningsloven 

§§18 og 19). 

Søksmål om gyldigheten av Ringerike kommunes vedtak eller krav om erstatning som følge av 

vedtaket kan ikke reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over 

vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. Søksmål kan 

likevel i alle tilfelle kunne reises når det er gått 6 måneder fra klage første gang ble framsatt, og 

det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger, i 

henhold til forvaltningsloven § 27 b. 

Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. 

 

 

Hvordan søke om utslippstillatelse? 

Det er viktig at du sørger for at det blir søkt om utslippstillatelse i god tid før fristen i vedtaket, 

fordi vi trenger tid til å behandle søknaden og fordi det trengs tid til å bygge et nytt anlegg. 

Søknad om utslippstillatelse blir behandlet etter Forurensningsforskriften kapittel 12, Forskrift 

om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune og Plan- og 

bygningsloven. Det tas gebyr for vår behandling av søknaden.  

 

 

På våre nettsider finner dere informasjon om blant annet hvordan man søker, hvilke løsninger 

som finnes, kompetansekrav til den som skal søke, prosjektere og bygge, samt gjeldende 

regelverk: https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/miljo-og-areal/skal-du-

bygge/avlop/private-avlopsanlegg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Arne Hellum   
Leder   
  Ingrid Strømme 

  Rådgiver 

  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret
Postboks 123
3502 Hønefoss

Vedr.: Pålegg om nytt avløpsanlegg
Gnr/bnr 23/t/L - Fleskerudveien 43

Deres brev 03.01.20t9
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Som nevnt til Ringerike kommunes inspektører under befaringen på vår hytte i f or på
Fleskerud, er vannsystemet vårt meget enkelt Vannet kommer fra en samletank litt
lengre opp og vannstrømmen er meget beskjeden, med tre hytter tilkoblet til det
Tanken ligger i tillegg maks 10 m over hytta og trykket er aldri over 1 bar,

Det er derfor utenkelig å installere verken oppvaskmaskin eller vaskemaskin. Vi har
heller ikke baderom.

I tillegg er detbare sommervann slik at det samlede utslipp av avløpsvann er minimalt.

Det er samtidig klart at utkoblingen av innlagt vann ikke vil på noen måte forårsake en

reduksjon av mengden på avløpsvann.

Vi vil derfor anmode om en revurdering av saken fra Deres side, da kravet s¡mes oss å

være helt urimelig.

Dersom vår klage ikke tas til følge, gjør vi oppmerksom på at det går kun en 20 mm
polyetylenrør inn i hytta. Det er veldig enkelt å kutte og stenge med passende

stoppemuffe. Røret videre i hytta skal f ernes og hullet veggen tettes. Vi mener derfor at
en rørleggerattest er unødvendig og foreslår å sende fotoer av utkoblingen i stede.

Med vennlig hilsen

G;cI,_.\ A.\ì,^-"*-

Sidsel Schmitt
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Notat  
 

Til: HMA 

Fra: Forurensningsmyndigheten 

   

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

18/4796-7 3171/19 GNR 23/1/1 31.01.2019 

Bilder fra befaring 11.6.18 

 

Vannuttak og på hyttevegg (tillatt) og vanntilførsel inn i hytta (krever tillatelse). 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4821-1   Arkiv: M20 &00  

 

 

Godkjenning av Retningslinjer for overvann i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar nye Retningslinjer for håndtering av overvann. 

Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

2. Kravene i retningslinjene skal legges til grunn for kommunens behandling av plan -og 

byggesaker, samt innarbeides i ny kommuneplan/ alternativt ved rullering av 

kommuneplanen. 

3. Myndigheten til å revidere retningslinjene for overvann delegeres til sektor for samfunn 

og utbyggingsenheten.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Retningslinjene skal være et hjelpemiddel for innbyggere, utbyggere og kommunens 

arealplanlegging og byggesaksbehandling, hvor håndtering av overvann er en del av tiltaket. 

Rapporten informerer om de krav som kommunen stiller for overvannshåndtering i plan- og 

byggesaker. 

Retningslinjene gjelder ved tiltak som medfører endret avrenningsforhold, eller økt 

andel av tette flater. 

Noe av hovedfokuset med å etablere retningslinjer er å redusere påslippet av overvann 

til det offentlige ledningsnettet, og samtidig øke fokuset på lokal håndtering av overvannet på 

eiendommene og etablere trygge flomveier. 

 

Innledning / bakgrunn 

Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved 

nedbør eller is- og snøsmelting. Mengden og utfordringen med overvann er størst i byer og 

tettsteder med høy andel tette flater, men også i landlige strøk kan ukontrollert 

overvannshåndtering skape problemer.  

Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet utgjør en betydelig belastning, og ved mye 

nedbør inntreffer overbelastninger som forårsaker flomskader på bygninger og eiendom, 

kjelleroversvømmelse, forurensing av vassdrag gjennom overløp av avløpsvann til vassdrag og 



- 

overbelastning av renseanleggene. Utfordringene forsterker seg med økende utbygging og 

klimaendringer.  

På bakgrunn av dette og pågående arbeid med byplan og kommuneplan, ser kommunen at det 

er et stort behov for å lage felles retningslinjer for overvannshåndteringen i Ringerike 

kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

Cowi har på oppdrag fra Ringerike kommune utarbeidet vedlagte retningslinjer for overvann. I 

arbeidsgruppa har det vært representanter fra byggesak, plansaker, utslippsmyndighet, vann og 

avløp ved teknisk forvaltning, samt prosjektledelse fra utbyggingsenheten. Planen er utarbeidet 

etter bestilling fra arbeidet med områdeplan for byen. 

 

Hovedtanken bak å utarbeide retningslinjer for overvannshåndteringen er å sikre kapasiteten til 

det offentlige avløpsnettet og å redusere flomskader på bygninger og eiendom, 

kjelleroversvømmelser, forurensing av vassdrag og overbelastning av renseanleggene. 

Retgningslinjene for overvann er utarbeidet basert på gjeldende lover og forskrifter for 

overvann. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Forutsetningen for å lykkes med lokal overvannshåndtering er at temaet ivaretas gjennom hele 

plan- og byggesakshierarkiet fra overordnet reguleringsplan til byggesak. Det anbefales derfor 

at retningslinjene forankres i overordnede planer etter at den er vedtatt. 

 

I planbestemmelsene for til kommuneplanens arealdel bør det henvises til retningslinjene for 

overvann og gjeldende VA norm. Fram til retningslinjene er forankret på kommuneplan nivå 

bør kravene i retningslinjene innarbeide i nye/reviderte reguleringsplaner. 

 

 

Økonomiske forhold 

 Kostnadene til utarbeidelse av retningslinjene er belastet byplanprosjektet, da dette er en 

direkte bestilling derfra.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Overvann har blitt et viktig tema pga både klimaendringer, samt øking i tette flater pga betydlig 

økning i utbyggingen i Ringerike. Dette gjelder spesielt i sentrumsområdene, men det er også 

tema i andre deler av kommunen. Derfor er det svært viktig å få på plass retningslinjer for 

hvordan overvann skal håndteres. Dette er viktig både for ansatte i kommunen, samt utbyggere 

og alle som bor i kommunen.  

Retningslinjene for overvann informerer om hvilke krav som stilles, samtidig som den gir råd 

om hvordan overvann bør håndteres. 

Rådmannen mener at vedlagte retningslinjer er spesielt viktige i denne situasjonen kommunen 

er mht utvikling og vekst.  

 

Rådmannen anbefaler at retningslinjene vedtas slik de foreligger og tas inn i plan og 

byggesaker, som anbefalt i saken.  

Videre foreslås det at framtidig revisjon delegeres til sektor for samfunn og utbygging. 

 



- 

Vedlegg 

Retningslinjer for overvannshåndteringen i Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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1 OV-retningslinjer – et hjelpemiddel for
utbyggere

1 . 1 Formål
Dette dokumentet skal gi retningslinjer for alle so m planlegger, prosjekterer eller bygger

anlegg hvor håndtering av overvann er en del av til taket.

Rapporten informerer om de krav som kommunen stille r for overvannshåndtering i plan- og

byggesaker.

Retningslinjene skal være et hjelpemiddel for innby ggere, utbyggere og kommunens

arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Tiltak som omfattes av retningslinjene er utbygging i nye områder, fortetting i eksisterende

bebyggelse, enkelthustiltak, fradelinger samt rehab ilitering av eksisterende bebyggelse

inkludert veier og plasser. Dette vil si tiltak som medfører endret avrenningsforhold, eller økt

andel av tette flater.

Retningslinjene tar kun for seg overvannsproblemati kk knyttet til lokal nedbør samt hvordan

overvannet håndteres på bakken lokalt.

Flomproblematikk i de store elvene omtales ikke da dette er utfordringer knyttet til andre

forhold i regionen som nedbør og snøsmelting fra fj ellene i Sør Norge og der regulering av de

store vassdragene spiller en stor rolle.

1 . 2 Status og mål for overvannshåndtering
Overvann er vann som renner på overflaten av tak, g årdsplasser, veier og andre tette flater

ved nedbør eller snøsmelting. Utfordringen med over vann er størst i byer og tettsteder med

høy andel tette flater. Ved høy nedbør oppstår flom skader på bygninger og eiendom. Tilførsel

av overvann til det offentlige avløpsnettet medføre r overbelastninger som forårsaker

kjelleroversvømmelse, overløp av kloakkvann til vas sdrag og overbelastning av

renseanleggene. Utfordringene forsterker seg med øk ende utbygging, fortetting og

klimaendringer.

Denne situasjonen er førende for kommunens arbeide med å redusere påslippet av overvann

til det offentlige ledningsnettet, øke fokuset på l okal håndtering av overvannet på

eiendommene og etablere trygge flomveier.
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Fremtidens klima på Ringerike (ref. Norsk klimaserv icesenter):

› 15 % økning i årsnedbør

› Vinter- og vårsesongen får 25-30 % økning i nedbør

› Kortvarig kraftig nedbør øker vesentlig både i inte nsitet og hyppighet

For å hensynta fremtidig klimautvikling anbefaler N orsk Klimaservicesenter et klimapåslag på

minst 40 % for regnskyll kortere enn 3 timer.

Klimaendringene forsterker behovet for å planlegge robuste overvannsløsninger. Målsetningen

for Ringerike kommune er å fremme utviklingen av en bærekraftig forsvarlig

overvannshåndtering som ikke medfører skade på milj ø, bygninger og konstruksjoner.

Samtidig skal overvann søkes utnyttet som et positi vt element ved å gjøre vannet synlig og

tilgjengelig.

Som hovedregel skal overvann håndteres lokalt på ei endommen med infiltrasjon og

fordrøyning, såkalt lokal overvannsdisponering (LOD ) .

Bakgrunnen er at disse løsningene gir et mer robust overvannssystem samt bidrar til å utnytte

overvannet som ressurs.

Tiltakene forutsetter en tettere kobling mellom are al- og landskapsplanleggingen og den

tekniske overvannsplanleggingen.

I byggesaker skal arealutnyttelse, terreng- og overflateutformin g, høydesetting og

grøntstruktur samordnes med løsninger for overvannshåndtering.
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1 . 3 Situasjon i H ønefoss sentrum
Hønefoss sentrum ligger tett opp til vassdragene Be gna og Randselva som møtes sør for

fossen ved Tippen. Her renner elvene sammen med Sto relva som renner videre ut i

Tyrifjorden. Området er formet av elvene og fossen som har vært viktig for utviklingen av

byen. Tidligere rant Fossen i flere løp gjennom bye n. Nå er den regulert og danner en definert

foss som også er et ettertraktet turistmål.

|

Illustrasjon 1: Orthobilde av Hønefoss

Selv om elvene gir godt grunnlag for å ivareta over vannets vei gjennom bebyggelsen er det

flere utfordringer knyttet til overvannshåndteringe n i sentrum.

Begna

Randselva

Storelva
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Hønefoss sentrum mellom Kvernbergsund Bru og Hønefo ssen.

Området mellom fossen og Kvernbergsund bru består m ye av fellessystemer der overvannet

føres sammen med spillvannet i felles avløpsledning .

Illustrasjon 2: Oversikt over overvannsledninger (blått) og fellessystem (rødt) i Hønefoss sentrum

Det er foretatt noe separering i sentrum. Dette er foretatt i forbindelse med større utbygginger

som Sentrumskvartalet og Brutorget. Tidligere var b l.a ledningsnettet i Storgata fra krysset

Kong Rings gate og ned til Kvernbergsund Bru separe rt. Det er likevel fortsatt problemer med

tilbakeslag av avløpsvann i enkelte bygninger i sen trum og det er spesielt bygninger i gågata

sør for Stabells gata/Søndre Torv, Stangs gate og K ongens gate som er problemområdene.

Det er etablert tilbakeslagsventiler på stikklednin gene i disse områdene. For problemområdene

langs Stangs gate og Kongens gate er også Statens V egvesen vegeier som tilfører overvann

fra vegarealene til fellessystemet via veisluk.

Problemområder,

tilbakeslag i kjellere.
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Sørsia (Eikli og Benterud)

På Eikli og Benterud er det i forbindelse med tidli gere sanering langs Eiklivegen, ny yrkesskole

(Hønefoss VGS), ny barneskole samt flere nybygginge r, foretatt en del sanering av

eksisterende fellesledninger. Det er derfor ikke re gistrert overvannsproblematikk med

tilbakeslag i kjellere i dette området lengre. Det er en bekkelukking som starter ved høyskolen

(jfr.uthevet nedenfor med lyseblått).

Illustrasjon 3: Oversikt over overvannsledninger (blått) og fellessystem (rødt) på Eikli. Bekkelukking

markert med bred blå strek.
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Nordsia

Nordsia består av bebyggelsen langs med Hønengata f ra fossen og nordover. I dette området

finnes det to hovedbekkelukkinger; Bekken fra Hovsm arka som går inn i bekkelukking ved Hov

Ungdomsskole. Dette ledningsnettet er nylig separer t slik at bekken følger et nytt

overvannsystem ned Hønengata og ut ved Hvitemannsbr ua (til Vesterntangen). Tidligere ble

denne bekken ført via fellessystemet ut i Bekkegata . Overvannsledningene i Hønengata har

allerede nådd sin kapasitetsgrense. Den andre bekke n kommer fra Haldenjordet og ligger

mellom Krokenveien og Fossekallveien. Denne er ført inn på fellessystemet (avløpsledning). I

dette området er det gjort noe separering for å for berede videre frakobling av bekken fra

avløpsystemet.

Problemområder på Nordsia er området ved Ullerål Sk ole (Elling Solheims vei), Ullerålsgata og

Asbjørnsens gata. I tillegg er det i skråningsområd er ved Livbanen / Vesternbakken,

utfordringer knyttet til mye vann i grunnen og der boligeiere har tilknyttet drensledninger til

fellessystemet.

Illustrasjon 4: Oversikt over overvannsledninger (blått) og fellessystem (rødt) på Nordsia.

Bekk fra Hovsmarka inn i

bekkelukking

(overvannsledning)

Bekk fra Haldenjordet inn i

felles avløpsledning.

Problemområder,

tilbakeslag i kjellere

Utløp tidligere bekkelukking

ved Bekkegata. Felles

ledning

Utløp overvannsledning

/bekkelukking til elv.

Bekkelukking Haldenjordet

er felles ledning.
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Andre områder

Det er ikke registrert tilsvarende problemer med le dningsnett i de andre tettstedene i

kommunen som Nakkerud, Tyristrand, Ask, Heradsbygda , Sokna, Veme, Hallingby, Ringmoen,

Nes, Åsbygda og Haugsbygd.

Det er derimot registrert enkelte utfordringer ved å sende overvann på bakken over til

naboeiendommer. Naboeiendom kan være offentlig, fel lesareal eller privat areal. Økt andel av

tette flater eller endret avrenningsforhold, medfør er at vannet renner raskere og i større

mengder. Dette kan igjen medføre erosjon utenfor ti ltaksområdet hvis vannet føres bort fra

tomten.

Illustrasjon 5: Bilde som viser ødeleggelser på nab oeiendom- vannet graver i naboens vei

1 . 4 Fremtidige utfordringer og behov
En ser for seg følgende utfordringer i Hønefoss i f remtiden der bymessig utbygging vil påvirke

avrenningen og vannets kretsløp på følgende måte:

› Videre bymessig utbygging til medføre at en høy and el av nedbøren renner av på

overflaten grunnet store nye arealer med harde flat er noe som medfører at

overflateavrenningen skjer raskere og med høyere in tensitet. Dette gir større

vannmengder på kortere tid sammenlignet med avrenni ng fra et naturlig område eller fra

opprinnelig område.
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Illustrasjon 6: Bildene ovenfor viser utbygging på Hvervenmoen med en veldig økning av tette flater.

Overvannsproblematikken her ble løst ved infiltrasj on til grunnen som har veldig høy

infiltrasjonsevne.

› Tradisjonelt har overvann vært ført til ledningsnet tet. Dette skaper og har skapt

utfordringer med tilbakeslag av avløpsvann i kjelle re samt at dette medfører større

rensekostnader ved kommunens kommunale renseanlegg på Monserud. Separering av

overvann fra fellesledninger vil også frigjøre kapa sitet i eksisterende ledningsnett. Det er

fortsatt ønskelig å separere mest mulig av overvann et fra dagens fellessystem, men dette

må videre ses i sammenheng med at overvann i byer o gså kan være forurenset

(trafikkerte arealer).

› Generelt har driften i kommunen vært opptatt av å f å frakoblet takvann fra fellessystemet

i områder hvor det er og har vært problem med tilba keslag i kjellere. Dette har vist seg å

være vanskelig uten formelt brev med pålegg. Kommun en har myndighet til å gi pålegg

etter forurensningsloven § 22 annet ledd.

› Hønefoss og omegn ligger i et område med mye løsmas ser. En del av utbyggingen skjer i

områder som ligger med avrenning til eksisterende r avinedaler mot de store elvene. Selv

om disse boligområdene ligger utenfor bysentrum og med et grøntpreg, vil det være

veldig viktig å ivareta avrenningen fra områdene sl ik at eksisterende skråninger og

ravinedaler ikke belastes ytterligere med overflate vann som kan grave og forårsake ras.

Spesielt gjelder dette i områder med marine avsetni nger og kvikkleire.

› Hvordan prosjekter organiseres og bygges ut vil påv irke hvilke overvannsløsninger som

velges. På Ringerike finnes det regulerte boligområ der som i ettertid er stykket opp og

solgt videre til ulike boligutviklere. Uten en helh etlig overvannsplan for området, vil ulike

overvannsløsninger for hvert utbygde boligprosjekt innenfor reguleringsplan til slutt

kunne forårsake overvannsproblem i områder nedstrøm s utbyggingen. Dette ville kunne

løses ved at det før utbygging av området finnes en helhetlig overvannsplan som alle

utbyggere må følge.

› Ved fremtidige byggesaker som ikke følger regulerin gsplan med overordnet

overvannsløsning, må en særskilt følge opp at håndt ering av overvann blir ivaretatt av

utbygger.
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2 Overvann i lovverket og kommunale krav
Det må skilles mellom hvilke krav som stilles til e n utbygging og hvordan en gjennomfører

tiltak for å tilfredsstille kravene. Hvilke krav so m må overholdes er oppsummert i punktene

nedenfor. Rapporten forøvrig viser eksempler på hvi lke løsninger som kan benyttes der

utbygger kan gjøre egne valg av type løsning for å oppfylle de angitte krav.

2. 1 Lovverket
Håndteringen av overvann reguleres av flere lover. De mest sentrale, overordnede

styringsverktøyene i den kommunale saksbehandlerens hverdag er plan- og bygningsloven

(PBL) og forskrift om tekniske krav til byggverker (TEK17). Dette er både arealplanleggerens

og byggesaksbehandlerens verktøy for formell forank ring av juridisk hjemlede krav ved

tilrettelegging av tiltak. Dette gjelder også for r ammer knyttet til behandling av overvann. I

det følgende gis en oversikt over en rekke krav i P BL og TEK17 som har direkte relevans for

behandling av overvann i tillegg til øvrig lovverk/ forskrifter.

Her nevnes utvalgte lovhjemler:

Henvisning lovverk: Beskrivelse:

Vannressursloven § 7

andre ledd

"… Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsv is skje slik at

nedbøren fortsatt kan få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen.

Vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om tiltak som vi l gi bedre

infiltrasjon i grunnen, dersom dette kan gjennomfør es uten

urimelige kostnader …"

Plan- og

bygningsloven § 27-2

Avløp, ledd 1,5

› PBL § 27-2, ledd 1: " … Før opprettelse eller end ring av

eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning b lir godkjent,

skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med

forurensningsloven …".

› PBL § 27-2, ledd 5: "… Før oppføring av bygning b lir satt i

gang, skal avledning av grunn- og overvann være sik ret.

Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering fo r eksisterende

byggverk ..."

Byggteknisk forskrift

(TEK 17) § 15-8 ledd

1,2,4

› TEK17 § 15-8.Utvendig avløpsanlegg med ledningsne tt.

Overvann og drensvann:

Ledd 1: " … Overvann og drensvann skal i størst m ulig grad

infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt fo r å sikre

vannbalansen i området og unngå overbelastning på

avløpsanleggene … ".

Ledd 2: " … Bortledning av overvann og drensvann skal skje

slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved

dimensjonerende regnintensitet …".
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Ledd 4, bokstav a: " … Avløpsanlegg skal prosjekt eres og

utføres slik at avløpsvann bortledes i takt med til ført vannmengde,

og slik at god helse ivaretas …".

Veilederen til TEK17 presiserer at flom- og fordrøy ningstiltak

omfattes av forskriftens krav til utvendige VA-anle gg når de inngår

som del av avløpsanlegget.

› Veiledning til TEK17 kapitel 15 Installasjoner og anlegg.

Begreper i § 15-6, 15-7 og 15-8:

Ledd 1, bokstav b: " … Der overvannsledninger går i fellesgrøft

med vann- og avløpsledninger, eller der det er fell essystem for

spillvann og overvann, inngår flom- og fordrøynings tiltak som del

av avløpsanlegget … ".

Videre angir veilederen følgende:

› Veiledning til TEK17 § 15-8, ledd 1:

" … Lokal overvannshåndtering innebærer å la vann et finne

naturlige veier via infiltrasjon til grunnen, eller bortledning via åpne

vannveier og dammer. Det vil ofte være nødvendig me d

fordrøyning der det ikke er tilstrekkelig kapasitet i vassdrag eller

ledningssystemet … ".

" … Infiltrasjon og fordrøyning er å foretrekke u t fra

miljøhensyn og avløpsnettets begrensninger til å ta imot store

nedbørsmengder. Lokal håndtering av overvannet er o gså

fordelaktig med tanke på vannbalansen i området, jf .

vannressursloven § 7, annet ledd … ".

" … Når lokal håndtering av overvannet ikke er mu lig ut fra

naturgitte og praktiske grunner, kan kommunen beste mme at

overvannet ledes bort i egne ledninger til vassdrag . Kommunen er

vassdragsmyndighet jf. Forskrift om hvem som skal v ære

vassdragsmyndighet etter vannressursloven … ".

› Veiledning til TEK17 § 15-8, ledd 2. Preakseptert e løsninger:

" … Når tilrenningen er større enn det anleggets sluk og

overvannledninger er dimensjonert for, eller der le dningssystemet

tilstoppes eller ødelegges, må det overskytende van net ledes bort

via planlagte flomveier og med minst mulig skade el ler ulempe for

miljøet og omgivelsene … ".

› Veiledning til TEK17 § 15-8, ledd 4, bokstav a. P reaksepterte

løsninger:

" … 1. Anlegg for sanitært avløpsvann (spillvann) må

dimensjoneres for største forventede belastning. Ve d særlig store

spillvannsmengder kan det, for eksempel for industr iområder, være

nødvendig å prosjektere for utjevning av vannføring en … ".
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" … 2. Overvannsledninger og fellesledninger som mottar både

avløpsvann og overvann, må dimensjoneres på grunnla g av et

fastsatt gjentaksintervall for tilrenning … ".

" … 3. Når tilrenningen overstiger kapasiteten ti l avskjærende

avløpsledning, kan den overskytende vannmengden avl astes via

overløp til nærmeste vassdrag eller sjø … "

Naboloven § 2 ledd 1 … Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som uri melig eller

unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom …" videre at"

… I avgjørelsen om noe er urimelig eller unødvendig skal det

legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk å mu lig gjøre for

å hindre eller avgrense skade eller ulempe …".

Forurensningsloven Forurenser (tiltakshaver/grunneier) er ansvarlig f or sine utslipp.

Overvann som knyttes til kommunalt ledningsnett ell er ledes til

vassdrag/sjø behandles i henhold til forurensningsl oven. Ved

påslipp til kommunalt nett er kommunen forurensning smyndighet.

Etter forurensningsloven § 22 annet ledd, annet pun ktum kan

kommunen (forurensningsmyndigheten) kreve at abonne nten

legger om og utbedrer sin stikkledning i andre tilf eller (også ellers)

enn når kommunen gjør tiltak på sine egne ledninger .

Bestemmelsen retter seg primært mot separering og r eparasjon av

ledningene, men omlegging vil også kunne fortolkes som å endre

taknedløpene fra å føre vannet ut i en kommunal led ning til å

håndtere takvannet på egen eiendom. Kommunen kan ve lge å

varsle pålegg og tvangsmulkt i samme brev, eller va rsle

tvangsmulkt i brevet der pålegget vedtas.

Vannforskriften Forskriften fastsetter tilstand og mål for vannfor ekomster og derav

de krav som stilles til utslipp av forurenset overv ann.

Ringerike kommune har stilt miljømål til vassdrag g jennom

Hovedplan for avløp. Målet er "god tilstand" på van nkvalitet iht

vannforskriften. Vannkvaliteten i lokale resipiente r skal

opprettholdes på dagens nivå, der tilstand i forhol d til egnethet er

tilfredsstillende til rekreasjonsmessige og evt. sp esielle og aktuelle

brukerbehov. Stabilisere de lave utslippene av næri ngsstoffer, og

sikre at disse holder seg på dagens nivå.
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2. 2 Kommunale krav

Som det fremgår av TEK17 § 15-8 og veilederen til f orskriften har kommunene anledning til

å sette absolutt krav til at overvann skal håndtere s lokalt og ikke ledes til lukket

avløpsanlegg. Kravet kan også forankres i vannressu rslovens § 7: " … Utbygging og annen

grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbør en fortsatt kan få avløp gjennom

infiltrasjon i grunnen. Vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om tiltak som vil gi bedre

infiltrasjon i grunnen, dersom dette kan gjennomfør es uten urimelige kostnader …"

Alt overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom i åpne løsninger slik at vannets naturlige

kretsløp, naturens selvrensingsevne og grunnvannsni våer opprettholdes. Dette kan gjøres ved

infiltrasjon, fordrøyning, utledning til vassdrag/s jø eller på annen måte utnytte overvannet

som ressurs. Overvannsløsningen planlegges i tråd m ed tretrinnsstrategien.

Dersom alt overvann ikke kan håndteres lokal på ege n eiendom, skal det foreligge avtaler om

å føre overvannet over på annen manns eiendom eller der det er mulig avtale om påslipp til

offentlig overvannsledning.

Grunneier/tiltakshaver skal etablere sikre flomveie r for ekstremnedbør på egen eiendom og

med en godkjent utledning av flomvannet utenfor ege n eiendom som gir en sikker

flomhåndtering uten fare for skade på andres eiendo m. Nødvendige avtaler med annen manns

eiendom må inngås der det er behov for dette.

Tabellen nedenfor oppsummerer kommunens krav til ov ervannshåndtering m/referanse til

kilde.

Plandokument Bestemmelse/krav

Kommuneplan og

reguleringsplaner.

I reguleringsplaner skal overvannshåndtering omtale s på lik linje

med annen infrastruktur. Det settes krav til at ny bebyggelse skal

sikres mot flom, men i tillegg skal også eksisteren de bebyggelse og

infrastruktur sikres mot endret avrennings- og grun nvannsforhold og

overvannsløsninger fra den nye bebyggelsen.

Illustrasjon 7: Utsnitt fra kommuneplan.
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Plandokument Bestemmelse/krav

Naturreservater/

verneområder

/naturområder med

høy verdi.

I juni ble 13 nye verneområder i og rundt Tyrifjord en vedtatt av

Regjeringen. For Ringerike omfatter det noen biotop vernområder

(Væleren, Steinsfjorden) samt naturreservatene Ådal selva,

Hovsenga, Solbergtjern og Søndre Tyrifjorden. Spesi elt Hovsenga

ligger sentrumsnært og i nær tilknytning til bebygd e områder.

Illustrasjon 8: Utsnitt fra verneplan for Tyrifjord en

Kommunen har ingen lokale vernekrav, men det kan se ttes

strengere krav til overvannshåndtering fra større u tbygginger i

nærhet til prioriterte friluftsområder og badeplass er. I sentrum er

dette (fra nord langs Randselva/Storelva): Hovsenga , Hønsand,

Holtangen, Petersøya og Schongslunden.

Illustrasjon 9: Oversikt over badeplasser (kilde:

http://www.ringerike.kommune.no/Om-Ringerike/Ut-i-n aturen/Badeplasser )
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Plandokument Bestemmelse/krav

Kommunens

VA-norm, Kap. 7

Transportsystem -

Overvann.

Kommunen har i sin VA-norm satt krav til at overvan n i størst mulig

grad skal håndteres lokalt med kun begrenset tilfør sel til

overvannssystem. Det innebærer at alternative trans portsystemer

skal velges dersom forholdene ligger til rette for det. Alternative

transportsystemer for overvann som skal vurderes er :

› Infiltrasjon

› Flomveier

› Naturlig avrenning

› Vassdrag/bekker

› Avledning på bakken

Det er videre sagt at overvannsledninger/overvannsa nlegg skal

dimensjoneres etter krav angitt av kommunen.

Det er henvist til VA/Miljø-blad:

› 69 Overvannsdammer, beregning av volum

› 70 Inn- og utløpsarrangement ved overvannsdammer

› 92 Overflateinfiltrasjon

› 93 Åpne flomveier

Standard

abonnementsvilkår

for vann og avløp

(Sanitærreglement)

Sanitærreglementet består av en alminnelig del (adm inistrativ) samt

en teknisk del med konkrete krav til utførelse. De fastsetter hvilke

leveringsbestemmelser og vilkår kommunen stiller fo r tilknytting til

og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Kravene som stilles skal

sikre at vann- og avløpsanlegg blir utført på en be tryggende måte

med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og ut styrskvalitet.

Med hjemmel i de administrative bestemmelsene til S tandard

abonnementsvilkår for vann og avløp kan kommunen st ille krav til

påslipp av overvann til offentlig avløpsanlegg, bl. a. innhold, mengde,

sandfang, fordrøyningsbasseng m.m. Sanitærreglement et angir bl.a

følgende krav til overvanns- og drensledninger:

› Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltrere s til

grunnen, ledes bort i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes, og

må ikke tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra

kommunen. Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik

at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemp er ved

dimensjonerende regnintensitet (pkt 3.1.2).

› Belastning skal beregnes på grunnlag av sannsynlig maksimal

regnintensitet for området (pkt. 3.1.2.1)

› Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for

tilknytning til offentlig ledning og kan stille kra v til innmåling

(koordinatfesting) av tilknytningspunkt (pkt. 3.2.9 ).

Ringerike kommune har ikke egne sanitærreglement ut over de

nasjonale.
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Plandokument Bestemmelse/krav

Fastsatte krav i

retningslinjer til

maks påslipp.

Tilførselen av overvann til det offentlige avløpsne ttet skal

minimaliseres. Påslipp av overvann til avløpsnettet må begrunnes og

godkjennes av kommunen.

Maksimalt påslipp er satt til 1 l/s*da for 25 års regnintensitet

pluss klimafaktor 1,4 .

Ved større utbygginger eller liten kapasitet på off . avløpsnett kan

kommunen fastsette strengere påslippskrav.

Dimensjonerende

regn og klimafaktor
Ringerike har en målestasjon i sentrum som ikke har vært oppdatert

på en del år. Det vil være behov for bedre måledata på

nedbørsintensiteter for å kunne beregnet tilførsel mest mulig riktig.

Inntil dette er på plass, skal følgende målestasjon benyttes:

› 18701 Blindern (Oslo).

Se www.klimaservicesenteret.no : Her oppgis IVF for ethvert

geografisk punkt i Norge. Som klimafaktor benyttes 1,4 .

Avrenningsfaktorer: Følgende avrenningsfaktorer skal benyttes (jfr. mer info i vedlegg):

Type flater Avrenningsfaktor

25 år

Avrenningsfaktor

200 år (flomvei)

Tak 1,0 1,0

Grønne tak

(ekstensivt)

0,5 0,6

Asfalterte veier og

gater

1,0 1,0

Steinbelegg 0,6 0,7

Permeabelt

steinbelegg

0,4 0,5

Grusveier/-plasser 0,5 0,6

Plen/hageareal 0,2 0,3

Dyrket mark 0,2 0,3

Skog 0,1 0,15

Dokumentasjon av

infiltrasjonsevne

Der det velges infiltrasjonsløsning, kreves det dok umentasjon av

infiltrasjonskapasiteten i forbindelse med IG-søkna d.

Hvis det ikke foreligger dokumentasjon på infiltras jonskapasitet fra

tidligere, kan dette gjøres ved infiltrasjonstest, jfr. kap.5.
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Plandokument Bestemmelse/krav

Viktige krav spesielt

for bysentrum,

Følgende punkter/krav vil være spesielt viktig for tiltak i bysentrum:

› Takvann skal ikke ledes til drenssystemet. Kun dren svann for

bygningskonstruksjon kan ledes til kommunal AF-ledn ing.

› Selv om det er varierende grad av infiltrasjonsevne i løsmasser i

sentrumsområdene, skal i utgangspunktet alle sandfa ng

etableres som infiltrasjonssandfang. Unntaket er de r slike

medfører ulempe for 3. part, annen eiendom samt i o mråde

med fjell.

› Det må dokumenteres flomveier for nye tiltak. AF-sy stemet skal

skjermes fra flomveier slik at en unngår tilbakesla g ved at

flomvann finner veien inn i AF-systemet.

› For naturområder/rekreasjonsområder langs elvene og da

spesielt ved badeplasser (inkl. nedbørfelt), skal r ensing

vurderes før utledning av overvann til elv. Er det ikke behov for

rensing før utledning, skal dette dokumenteres.

Flomveier skal innarbeides i byplanen og være retni ngsgivende for

fremtidige overvannsløsninger i sentrum samt høydes etting av bygg,

utomhusarealer og veier.

Gjenåpning av

bekker

Det finnes flere bekker som er lagt i rør, jfr kapi ttel 1. Flere av

bekkelukkingene er bygget igjen/over, noe som vansk eliggjør en

gjenåpning. Deler av bekker kan i midlertidig gjenå pnes hvis det

ligger til rette for dette.

Ved plansaker og byggetiltak skal det foretas en vu rdering av

gjenåpning av bekkelukkinger. Det bør ikke godkjenn es tiltak over

eksisterende bekkelukkinger som fører spillvann (fe llesledning).

Dette gjelder f.eks bekkelukking på Haldenjordet/Kr okenveien.

Påslipp til offentlig

avløpsnett
Det primære tiltaket er håndtering av overvannet på egen eiendom.

Der det ikke er mulig å håndtere alt overvannet lok alt, kan

kommunen akseptere påslipp til avløpsnettet.

Påslipp forutsetter søknad og godkjenning av kommun en ved

ledningseier (teknisk etat). Kommunen kan stille kr avene i

enkeltvedtak eller i forskrift. Hjemmelen for slik e vedtak er

forurensningsforskriften § 15A-4 om påslipp til off entlig avløpsnett.

Kommunen kan stille krav til påslippet om mengde sa mt eventuell

forbehandlingsinnretning. Hvis overvannet føres dir ekte til

vassdrag/grunn, så behandles dette også etter forur ensningsloven

med fylkesmannen som forurensningsmyndighet.



RETNINGSLINJER FOR OVERVANN RINGERIKE KOMMUNE 19

Plandokument Bestemmelse/krav

Følgende påslipp kan være aktuelt:

› Drensvann fra bygg med kjeller kan ledes til avløps nettet

(overvanns- eller fellesledning). Takvann kan ikke kobles til

drensledningen.

› Påslipp av overvann til avløpsnettet kan godkjennes der lokale

løsninger ikke kan ta hånd om alt overvannet. Overv annet skal

fordrøyes før påslipp iht. gitte krav.

Kommunal

overtakelse av

overvannsanlegg

Kommunen krever utbyggingsavtale der det vil være a ktuelt å overta

tekniske anlegg. Overvannsanlegg som overtas av kom mune må

være utført iht kommunale normer og krav.

2. 3 Forurenset overvann
Overvannet påvirkes forurensningsmessig av type mat erialer som kommer i kontakt med

regnvannet og de aktiviteter som utøves på tetta fl ater.

Forurensning i overvann skal behandles i forhold ti l Forurensningsloven og Vannforskriftens

krav til vannkvalitet. Fylkesmannen er forurensning smyndighet for overvann som er samlet

opp eller er egnet for oppsamling. Dersom den steds spesifikke risikovurderingen viser at

overvannet kan medføre skade eller ulempe på miljøe t kreves det en tillatelse etter

forurensingsloven § 11. jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd.

Utslipp av forurenset overvann kan relateres til to forhold:

› Kilder til forurensning i overvannet

› Ulike arealtyper og tilhørende aktiviteter som skap er utslipp av forurenset overvann

Overvannet vasker med seg avsatte forurensninger fr a atmosfærisk nedfall, partikler fra

fyring, forbrenning og slitasjeprodukter, avfall, r usk og rask. Miljøgifter avsettes generelt i

tørrværsperioder eller ved snøsmelting som videre f rigjøres under nedbørsperioder. Nedbør i

etterkant av en lengre tørkeperiode kalles "first-f lush" effekt.

Forurensningsmengden i overvannet vil være avhengig av andelen tette flater og aktiviteten

på flatene som er bestemt av befolkningstetthet, bi lmengde etc.

Takvann betraktes som rent, mens veivannet er forur enset. Biltrafikk representerer en stor

kilde der bidragene stammer fra forbrenning av driv stoff, slitasje på bremseanlegg, dekk og

vegbane, samt korrosjon på kjøretøyene. Utslipp fra forurenset overvann fra vei til sårbare

resipienter har derfor stort potensiale til negativ e effekter på akvatisk flora og fauna. Som

eksempel står avrenning fra tette flater for den st ørste delen av tilførsel av PCB og

tungmetaller til Oslofjorden.

Som hovedregel må forurenset overvann gjennomgå ren sing før påslipp.
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I reguleringsplan/byggesak må det vedlegges dokumen tasjon på overvannets forventede eller

faktiske sammensetning dvs. innhold av partikler, m iljøgifter, olje og næringssalter. Kravene

til påslippet vurderes individuelt. Overvann som le des til vassdrag eller infiltreres (ikke knyttes

til kommunalt nett) behandles i henhold til foruren sningsloven. Det må gjøres en

miljørisikovurdering av hvilke konsekvenser utslipp et kan få for

vannforekomsten/grunnvannet.

Overvann fra vei regnes som forurenset ved ÅDT > 30 00 (årsdøgntrafikk). I mangel av
nasjonale veiledende verdier, så kan kan en benytte trafikkmengde som indikasjon på
forurensning.

Krav til rensetiltak er avhengig av ÅDT og vannforek omstens sårbarhet, se tabellen nedenfor.

Veier

(trafikkmengde

ÅDT)

*Vannforekomstens

sårbarhet

Lav-middels-høy

*Rensetiltak

(ja/nei)

Øvrige urbane

områder

<3 000 Alle Ikke behov for

rensing

Småhusområder, parker

og naturområder

3 000 – 15 000 Middels/høy sårbarhet Ja – 1-trinns

rensing

Bykjerne (bo-, nærings-

og arbeidsområder)

15 000 – 30 000 Høy Ja – 2-trinns

rensing

Større parkerings- og

terminalområder,

Osloveien, Kongensgata

og Hønengata.

> 30 000 Alle inkl. kystvann Ja – 2-trinns

rensing

-

Tunnel

(vaskevann)

Alle inkl. kystvann Ja – 2-trinns

rensing

-

Illustrasjon 10: Tabell som viser behov for rensing av overvann fra vei og øvrige urbane områder (*kfr.

Statens vegvesen, rapp. 597/2016 (Ranneklev, et al., 2016) ).

* 1-trinns rensing betyr fjerning av partikulært bu ndne forurensninger.

2-trinns rensing betyr fjerning av både løste og partikulært bundne forurensninger

1-trinns rensing dekkes ved sedimentasjon av partik kelbundet forurensning. 2-trinns rensing

dekkes ved å kombinere sedimentasjon og naturlig in filtrasjon eller tilsvarende bygd

filterløsning. De fleste lokale overvannsløsninger har med noen unntak gode forutsetninger for

tilbakeholdelse av forurensninger. Jfr. kapittel 4 (trinn 1-3 løsninger).
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3 Dokumentasjon i plan og byggesaker

I plan- og byggesaker skal arealutnyttelse, terreng- og overflateutformin g, høydesetting og

grøntstruktur samordnes med løsninger for overvannshåndtering.

Dette kapittel er ment som retningslinjer i forhold til dokumentasjon og valg av løsninger.

For å sikre etterlevelse av hovedprinsippene for ov ervannshåndtering er det essensielt at det

tas stilling til løsninger for overvann helt fra ti dlig fase i et utbyggingsprosjekt og frem til

ferdigstilling. Det vil si at forholdet må følges o pp og ivaretas gjennom reguleringsprosessen

fra oppstartfase til stadfesting av plan, og videre inn i byggesaksbehandlingen fra søknad om

rammetillatelse til det gis brukstillatelse.

Plan for overvannshåndtering utarbeides i de ulike fasene.

Utrednings- og detaljeringsnivået på planen tilpass es den fasen prosjektet er i, det vil si

overordnet på reguleringsplannivå og detaljert på b yggesaksnivå. Utrednings- og

detaljeringsnivået må også tilpasses det enkelte pr osjekt, da det vil være variasjon, både i

type utbygging og forholdene på stedene hvor det sk al bygges. Kommunen vurderer hva som

er nødvendig omfang av dokumentasjon for plan eller byggesaken med grunnlag i

opplysninger fra tiltakshaver og kunnskap om stedli ge forhold. Avklaringer med hensyn til

behov for innhenting av kunnskapsgrunnlag og innled ende vurderinger av overvannsløsninger

bør gjøres ved første kontakt mellom tiltakshaver/u tbygger og kommunen. Det vil si på første

kontaktmøte i reguleringssaker og på forhåndskonfer anse i byggesaker.

I dag er ca. 50% av byggesaksavdelingens vedtak kny ttet til byggesaker hvor det ikke

foreligger reguleringsplan. Eldre reguleringsplaner gir heller ingen føringer for

overvannshåndteringen. Erfaringsvis ser en også at det er utfordringer knyttet til områder som

bygges ut av ulike aktører og ulik regi innenfor et regulert område. Dette har medført at en

ikke har fått en helhetlig løsning for overvannshån dteringen og dette har enkelte steder skapt

problemer for tredje part i ettertid av utbyggingen .

Dokumentasjon for overvannshåndtering kreves i alle type byggesaker som medfører

endret avrenningsforhold eller økt andel av tette f later. Dette gjelder uavhengig om det er

enkle søknader, ett-trinns eller to-trinns søknader .
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Omfang av dokumentasjon vil kunne tilpasses noe i f orhold til om søknad gjelder:

› søknad som gjelder enkelthus, fradeling av tomt, fa sadeendring mm.

› søknad som gjelder større bolig- eller næringsfelt

Videre beskrivelse og eksempler er ment å gi den nø dvendige veiledningen om hvordan

overvannssaken skal løses og dokumenteres i byggesø knaden. Et viktig mål for kommunen er

å unngå tilkobling av overvann til kommunalt nett.

Søknad om ramme- og igangsettingstillatelse forutse tter detaljert plan med dimensjonering og

lokalisering av infiltrasjonsløsninger, fordrøyning , flomveier, påslipp til kommunalt nett etc.

Overvannshåndteringen skal planlegges iht. tretrinn sstrategien.

3. 1 Mindre byggesaker
Eksemplet nedenfor viser illustrasjon for en mindre byggesak som kan være nybygg, fradeling

eller på-/tilbygg. Det bør dokumenteres hvordan en tenker seg ivaretagelse av overvann fra

tak og plasser (se kap. 3.3).

I utgangspunktet bør de grønne arealene benyttes fo r å infiltrere overvannet lokalt. Ved tette

masser kan det hende at en må føre en andel av vann et ut av tomten. Eventuelt påslipp til

kommunalt nett må avklares med kommunen. Videreføri ng av overvann over annen manns

eiendom må avklares før tiltaket kan etableres. Sli ke avtaler bør tinglyses.

Ved ekstremsituasjoner må en ha dokumentert at flom vei ikke vil føre til skader hos

naboeiendom eller tredje part.

Illustrasjon 11: Eksempel på illustrasjon til overv annsplan for liten utbygging (enkelthus).

Alle tiltak også mindre tiltak skal dokumenteres og i tillegg meldes inn ved kommunens

rørleggerportal hvis det gjøres endringer på eksist erende ledningsanlegg. For nybygg skal det i

tillegg søkes om sanitærabonnement.



RETNINGSLINJER FOR OVERVANN RINGERIKE KOMMUNE 23

3. 2 Reguleringsplaner/større utbyggingsområder
Det anbefales at det i reguleringsfasen utarbeides en helhetlig plan for overvann som viser

situasjonen på stedet og de konkrete hovedløsningen e for overvannshåndteringen. En plan for

overvann vil forenkle dokumentasjonsbehovet for sen ere plan og byggesaker som vil følge

reguleringsplanen.

I planen redegjøres det for:

› Eksisterende og nye vannveier.

› Behov for og plassering av infiltrasjonsflater.

(vegetasjonsoner/plen/regnbed/grus/grønt tak, etc.) .

› Behov for og plassering av sedimenterings- og fordr øyningsanlegg.

› Behov for og plassering av flomveier (eksisterende og nye).

› Virkninger av nærføring mellom vannveier og bygg- o g anleggstiltak.

Arealbruk, høydesetting, grønnstruktur, terreng- og overflateutforming samordnes med

løsninger for overvannshåndtering og flomveier. Ove rvannsrelatert arealbruk må fremgå av

reguleringsplanen sammen med øvrig arealbruk. I reg uleringsbestemmelsene bør

minstekravet være at det sammen med byggesøknad ska l utarbeides en utomhusplan, og at

denne skal redegjøre detaljert for håndtering av ov ervann (terrengendringer, høyder, teknisk

løsning for overvannssystem mv.).

Utover dette kan reguleringsbestemmelsene angi mer konkrete rammer som gjenspeiler

løsningene som er vist i den helhetlige overvannspl anen. Eksemplene under omfatter et utvalg

av krav til overvannshåndtering.

Rammen må tilpasses prosjektomfang og stedlige forh old.

› Overvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor pla nområdet og ledes mot resipient i åpne

vannveier.

› Naturlige vannveier i terrenget skal identifiseres og så langt det lar seg gjøre

opprettholdes.

› Nye vannveier skal opparbeides som åpne kanaler/bek ker/dammer.

› Lukkede vannveier skal gjenåpnes.

› Påslipp av overvann til det kommunale avløpsnettet er ikke tillatt.

For byggesaker hvor det ikke er utarbeidet en slik plan i forbindelse med regulering av

området, vil det også være nyttig å utarbeide en ov erordnet overvannsplan. Det kan særlig

være aktuelt i fortettingsprosjekter i etablerte bo ligområder (1-3 hus), men også for

utbyggingsprosjekter som realiseres iht. regulering splaner av nyere dato dersom

overvannsproblematikk ikke er håndtert i tilstrekke lig grad i reguleringsprosessen. Kommunen

har rett til å kreve dokumentasjon av overvannshånd tering selv om dette ikke er nevnt i

bestemmelsene til reguleringsplanen, jfr. TEK17 og vannressursloven.
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Store utbyggingsprosjekter gir rom for felles overv annsløsninger og sammenhengende

blågrønne korridorer som er flerfunksjonelle (aktiv itet, lek, gang- og sykkelveg, infiltrasjon,

flomvei mm.).

Illustrasjon 12: Illustrasjon av overvannshåndtering til en detaljr eguleringsplan for boligområde.

Illustrasjon 13: Prinsippskisse for lokal overvannshåndtering og fl omveier i blå-grønn korridor

(flerbruksområde) i bebyggelse (plan/snitt).
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Illustrasjon 14: Eksempel på blå-grønne korridorer i boligbebyggels e med kombinerte funksjoner for

ferdsel, overvannshåndtering, lek, rekreasjon og tr ygge flomveier etc. Tilrenningen av

overvann fra bebyggelsen er vist med piler. Korrido rene ligger lavere enn bebyggelsen og

er tilpasset de naturlige lavpunktene i terrenget. Bildet nede til høyre viser lav kryssing

mellom g/s og flomvei.

Illustrasjon 15: Prinsippskisser for lokal håndtering av overvann i nærings- og handelsområder. Avrenning

til infiltrasjonssone (venstre) og avrenning til fo rdrøyningsdam (høyre).
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Illustrasjon 16: Prinsippskisse for lokal håndterin g av overvann langs veier (plan/snitt)

Illustrasjon 17: Prinsippskisse infiltrasjonssone/regnbed i bygate (plan/snitt). Kantstein m/åpninger eller

gjennomgående kjeftsluk.
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3. 3 Dokumentasjon til plan og byggesak
Kapittel 2 oppsummerer de krav og retningslinjer so m må følges i plan og byggesaker. I de

følgende tabellene, vises dokumentasjon som utbygge r skal fremskaffe i plan og byggesaker.

Listen er også underlag for kommunens behandling av plan og byggesaker.

Listen kan virke stor for mindre byggesaker, men he r må en gjøre en vurdering på

detaljeringsnivå i byggesaken basert på de lokale f orhold. Der byggesøknaden ligger innenfor

reguleringsplan med godkjent teknisk plan for overv ann, er dokumentasjonsbehovet mindre i

forbindelse med senere ramme- og IG-søknader.

Der det ikke foreligger en teknisk overvannsplan ve d reguleringsplan, vil en måtte legge mer

arbeid i dokumentasjon i forbindelse med rammesøkna den, eventuelt to-trinn søknad.

DOKUMENTASJON VED ULIKE FASER I PLAN OG BYGGESØKNAD .

REGULERGSPLAN Helhetlig plan for overvann anbefales utarbeidet i forbindelse med

reguleringsplan. Plan for overvann skal vise hovedl øsningene for

håndtering av overvannet iht. 3 trinns strategien. Jfr. kap. 3.2.

RAMMESØKNAD Det skal foreligge en godkjent helhetlig plan for o vervann fra

reguleringsplanen før det søkes om rammetillatelse.

Der overvannsplan mangler i forbindelse med reguler ingsplan, må

dette utarbeides i forbindelse med rammesøknaden.

IG-SØKNAD I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse , skal

overvannsanleggene være detaljprosjektert. Søknader om påslipp til

kommunalt nett må være sendt/godkjent av kommunen s amt at

drift- og vedlikehold av overvannsanlegget må være avklart.

Det skal foreligge en detaljert plan som viser plas sering, utforming

og dimensjonering av overvannsløsningen inkludert f lomveier.

Dimensjoneringen skal utføres iht. 3-trinnsstrategi en og rapportens

beregningsmetode.

Ved eventuelt påslipp skal vannføringsregulator vær e dimensjonert

ved maks oppstuving ved 25 års nedbør. Overvannsanl eggets

påkobling til offentlig avløpsnett samt vannførings regulator

inntegnes på kart. Type av vannføringsregulator dok umenteres. Det

må sendes rørleggeranmeldelse og sanitærsøknad.

Drift- og vedlikeholdsrutiner for anlegget skal bes krives, og det skal

opplyses om hvem som skal forestå driften og vedlik eholdet.

FERDIGMELDING Når overvannsanlegget er ferdigstilt må det sendes inn

sluttdokumentasjon til kommunen v/kommunalteknikk s om bekrefter

at tiltaket er utført iht. gitte tillatelser, norme r og godkjente

tegninger.
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Det må leveres godkjent dokumentasjon på de anlegg som

kommunen skal overta (asbuilt). Se kommunens rørleg gerportal.

For overvannsanlegg som søkes overtatt av kommunen, skal

kommunens typetegninger eller bedre benyttes. Søkna d om

ferdigmelding skal vedlegges drifts- og vedlikehold sinstruks samt

signert avtale mellom driftsansvarlig firma og ansv arlig for

overvannsanlegget/eiendommen.

Tabellen nedenfor oppsummerer dokumentasjonsbehovet i plan- og byggesaker. Som nevnt

tidligere vil omfang på dokumentasjon være avhengig av om det foreligger godkjent

overvannsplan i reguleringsplan samt om det skal sø kes ramme-, IG eller ett-trinnsøknad.

DOKUMENTASJONSBEHOV I PLAN OG BYGGESAKER

Tiltaket Eksisterende og planlagt ny bebyggelse m/a realbruk vises på

situasjonsplan.

Foreligger det reguleringsplan med bestemmelser som sier noe om

hvordan overvannet skal ivaretas, skal det vises hv ordan kravene

oppfylles.

Nedbørfelt,

topografi og

areal til

overvanns-

håndtering.

Avgrensing av nedbørfelt skal vises på kart (areal med tilrenning til

planområdet). Eksisterende overvannsløsning og vann veier skal

beskrives inklusive avrenningsmønster og planlagte endringer.

Finnes det omkringliggende naturmark som har tilstr ekkelig kapasitet til

å ta imot overflatevannet som genereres i området, så skal dette

dokumenteres.

Eksisterende grøntstruktur og vegetasjon må bevares i størst mulig

grad. Hvis ikke må det dokumenteres at nye arealer ivaretar ny

avrenningssituasjon, bl.a ved å vise nye grøntstruk turer og

vegetasjonssoner.

Flomveier Lokalisering av areal for overvannstiltak , flomsoner og flomveier:

Ligger eiendommen i nærhet av flomsone for vassdrag skal dette

nevnes.

Det må sjekkes ut om overvann fra høyereliggende

områder/bebyggelse kan renne inn på eiendommen. Det må også vises

hvor overvannet på eiendommen vil ta veien videre.

Vassdrag og

vannveier

Lukkede vannveier/bekker må registreres. Det må red egjøres for

mulighet for gjenåpning og hvilke konsekvenser dett e har for

nedenforliggende områder. I reguleringsplan skal de t være buffersoner

med vegetasjon langs vassdrag og vannveier.
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Forurensende

aktiviteter på

eiendommen

Det må dokumenteres type og omfang av aktiviteter p å eiendommen og

om dette potensielt kan forurense overvannet før og etter utbygging.

Tilsier tidligere bruk av tomta at grunnen kan være forurenset? Ut fra

dette skal det vurderes behov for å rense overvanne t. Jfr. tabell i kap.

2.3 som sier noe om behov for rensing. Er det aluns kifter på

eiendommen må grad av forurensning av overvann vurd eres.

Behov for å lede overvann fra tak og vei- og parker ingsarealer til ulike

separate overvannsløsninger skal vurderes.

Utslipp som ledes til Hovsenga og Ådalselva naturre servater og deres

nedbørfelt skal behandles særskilt.

For utslipp til rekreasjonsområder/badeplasser skal tiltakshaver

dokumentere at utslippet ikke medfører påvirkning a v nærmiljøet.

Overvanns-

løsning

Prinsippet om 3-trinnsstrategi for infiltrasjon, fordrøyning og

flomveier skal benyttes. Overvannshåndteringen skal primært baseres

på åpne løsninger.

Overvannshåndteringen beskrives og vises på kart. V is hvordan

overvannet ledes på tomta og hvor det ledes utenfor tomta (vassdrag,

kommunalt nett). Type, plassering og snitt/plan av løsninger for

infiltrasjon og fordrøyning vises. Konsekvenser for nedstrøms

bebyggelse og aktiviteter belyses og det må vises p unkt for utledning

av flomvann fra eiendommen (v/ekstremnedbør).

All overvannsrelatert arealbruk må fremgå av overva nnsplanen:

bebyggelse, grøntstruktur, traseer og arealer for f lomveier, lokale

overvannsløsninger, vannveier/bekker, offentlig led ningsnett. Finnes

det eksisterende sluk, skal dette vurderes frakoble t offentlig nett og

tilknyttes åpne løsninger.

Det redegjøres for muligheten for infiltrasjon i gr unnen og i hvilken grad

overvannsløsningen kan baseres på infiltrasjon. Ved mangelfull

dokumentasjon utføres grunnundersøkelse og infiltra sjonstest. For

mindre tiltak kan behovet for dette avklares med ko mmunen.

Ledes overvann til annen privat eller offentlig gru nn må tillatelse fra

grunneier innhentes og tinglyses på eiendommen.

Dimensjonering av løsninger gjøres iht. beregningsm etoden i

retningslinjene.

Infiltrasjon Følgende må dokumenteres i forhold til infiltrasjon sløsninger:

Tidlig planfase/reguleringsplanfase:
• Vurdere løsmasseforhold og infiltrasjonsevne på tom ta basert

på NGU løsmassekart og lokal erfaring
• Områder på tomta med gunstig infiltrasjonsevne avse ttes til

overvannshåndtering i reguleringsplanen
• Vurdering av infiltrasjonsløsning og arealbehovet f or infiltrasjon

av overvannet fra tette flater
• Vurderingene sammenstilles og inngår i overvannspla nen (del

av kommunalteknisk plan i reguleringsplanen)
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Byggesak:
• Sjakting av prøvehull og klassifisering av løsmasse r i de aktuelle

områdene for infiltrasjon
• Infiltrasjonstest (jfr. kap 5.5)
• Sammenstilling av løsmasseprofiler, kornfordelingsa nalyser,

infiltrasjonstester og egnede infiltrasjonsarealer
• Beregning av infiltrasjonsareal og valg av infiltra sjonsløsning

Rapport som sammenstiller undersøkelser, plassering , dimensjonering

og tegninger av infiltrasjonsløsning og hvordan ove rvannet skal ledes

fra tette flater frem til infiltrasjonsområdet. Bes krivelsen inngår i

overvannsplanen i byggesøknaden for rammetillatelse .

Lokal

håndtering/-

påslipp

kommunalt

nett

Overvannet skal primært løses på egen tomt.

Behov for påslipp til kommunalt nett må begrunnes f ør godkjenning i

kommunen. Søknad skal foreligge før det kan gis iga ngsettingstillatelse.

Påslippsmengden og fordrøyningsbehovet må beregnes og

påslippspunktet til kommunal ledning vises på kart.

Drift og

vedlikehold

Tiltakshaver må redegjøre for fremtidig eierskap og ansvar for drift og

vedlikehold av overvannsanlegget.

Kommunal

overtakelse

Ønske om kommunal overtakelse av overvannsanlegg fr emmes.

Utbyggingsavtale avklares.
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4 Aktuelle overvannsløsninger,
dimensjonering og utforming.

4. 1 Tretrinnsstrategien
Lokal håndtering av overvann betyr i praksis at ove rvannet skal tas hånd om på egen tomt.

Overvannsløsningen skal baseres på tretrinns-strate gien og overvannet skal primært løses

uten påslipp til kommunalt nett. Planlegging i tråd med denne strategien vil gi en robust

løsning som håndterer små som store nedbørhendelser på privat og offentlig grunn.

Samtidig må det presiseres at avrenning mellom eien dommer på grunn av mangelfulle

løsninger ofte skaper fukt- og flomproblemer. Tomte r må sikres mot at overflatevann renner

inn på en tomt fra ovenforliggende arealer og at ik ke overflatevann renner fra en tomt til en

nedenforliggende tomt. Nedhogging av skog medfører økt avrenning og dette skaper ofte

flomproblemer på nedenforliggende eiendom. Her påhv iler det skadegjører et juridisk ansvar

om å iverksette avbøtende tiltak.

Tretrinns-strategien (illustrasjon 19)

Trinn 1. Infiltrere små regnhendelser (hverdagsregn) på grø ntarealer på tomta for å

opprettholde naturlig grunnvannstand og vannbalanse og redusere tilrenningen til kommunens

renseanlegg (fig. 3). Målsetningen for trinn 1 er a t 95 % av årsnedbøren skal infiltreres. For å

oppnå dette målet må nedbørmengden på en gitt eiend om tilsvarende 1,4 mm ila 10 min og

4,4 mm ila 60 min osv. infiltreres (Paus, 2018). Di mensjoneringen baseres på at avrenningen

fra en tett flate f.eks. tak, skal ledes til og inf iltreres på et grøntareale som i størrelse skal

utgjøre 30 % av den tette flaten. Kravet til infilt rasjon kan også innfris ved at tette flater som

f.eks. asfaltflater erstattes med permeabel stein e ller grus.

Trinn 2 . Fordrøye og forsinke store regn på tomta for å f orebygge skader på offentlig

avløpsnett og andres eiendom. Fordrøyningsbehovet d imensjoneres for regn med 25-års

gjentaksintervall pluss klimafaktor 1,4. Godkjent p åslipp til kommunalt nett kan maks. være 1

l/s*da.

Trinn 3. Ekstreme regn større enn 25-års gjentaksintervall ledes til trygge flomveier på

overflaten for å forebygge skader på egen og andres eiendom. Dimensjoneres for regn med

200-års gjentaksintervall pluss klimafaktor 1.4. Fl omveier på egen tomt kobles til godkjent

flomvei utenfor tomta.

Illustrasjon 21-23 viser alternative overvannsløsni nger for trinn 1-3. Valg av løsning tilpasses

den lokale situasjonen på stedet. Flere løsninger g ir mulighet for å ivareta kravene til både

trinn 1 og 2 i èn og samme løsning. Funksjon og utf orming av overvannsløsninger er vist i

angitte temablad. Beregningsmetode for dimensjoneri ng av overvannsløsninger iht. tretrinns-

strategien – se vedlegg kap. 5.
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Illustrasjon 18: Illustrasjon av 3-leddsstrategien for lokal overvannshåndtering (LOD) ved økende

nedbørmengder

4. 2 Overvannsl øsninger

Trinn 1 – infiltrasjon

Hovedløsninger:

Løsningen benytter permeable overflater på en tomt som evner å infiltrere overvannet fra små

regn. Slike flater er vegetasjonsdekte arealer (ple n, beplantede arealer), grusdekte overflater

og permeable dekker (permeabelt steinbelegg).

Illustrasjon 19: Bilder som viser eksempler på løsn inger for utledning av takvann til infiltrasjon - t rinn 1

Hensikten med å infiltrere på overflate er at det g ir større valgmuligheter for utforming av

trinn 2-løsning (illustrasjon 21).

(25 års nedbør) (200 års nedbør)
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Grønne tak kan inngå i kombinert løsning med nevnte infiltrasjonsløsninger. Det er kun

tomtens infiltrasjonsevne som kan benyttes for trin n 1. Avrenning ved overbelastning skal

føres til trinn 2 - løsningen.

Dimensjoneringen av trinn 1 løsninger forutsetter a t overvann ikke tilføres kommunalt

avløpsnett selv om eiendommen planlegges for tilkob ling. Drensvann fra bygg med kjeller kan

normalt ledes til avløpsnettet (overvanns- eller fe llesledning). Takvann derimot kan ikke

kobles til drensledningen. Nedbør som overskrider k apasiteten i trinn 1 skal føres til trinn 2

løsningen.

I de tilfeller der infiltrasjon benyttes som trinn 2 – løsning, vil løsningen dimensjonerings- og

funksjonsmessig oppfylle kravet til trinn 1.

Illustrasjon 20: Trinn 1 – løsninger. Link til komm unens temablad . Avrenning ved overbelastning av trinn

1 løsning skal føres til trinn 2 løsning.

Trinn 1 – infiltrasjon av små regn

Symbol Infiltrasjons-

løsninger

Funksjon og utforming Kommunens

temablad

Plen og beplantede

arealer

Overvann fra tett flate ledes ut på

overflaten av grønne arealer.

Forutsetter god spredning av

vannet på grøntarealet.

Nr. 10

Grusdekke Kun regn som faller på grusarealet

inngår i trinn 1-løsningen

-

Permeabel

belegningsstein

Kun regn som faller på steinlagt

areale inngår i trinn 1-løsningen

Nr. 8

Regnbed Egnet for tette flater med

konsentrert utløpspunkt (tak,

gårdsplass etc) Nr. 2

Infiltrasjonsgrøft/

infiltrasjonssone

Langstrakt smal grøft/kanal egnet

for å infiltrere avrenning fra flater

(grøntarealer, vei/gate, plass).

Funksjonen tilsvarer regnbed.

Nr. 3

Grønne tak

(kombineres med

infiltrasjonsløsning)

Grønt tak kombineres med

infiltrasjonsløsning for trinn 1 (plen,

regnbed, infiltrasjons-grøft) Nr. 9
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Trinn 2 – forsinke og fordrøye 25 års regn

Hovedløsninger

Løsninger for trinn 2 setter krav til et volum for å magasinere/fordrøye avrenningen fra store

regn. Dimensjoneringen av volumet bestemmes av stør relsen på harde flater og kravet til

videreført vannmengde. Primært skal åpne løsninger benyttes for magasinering i trinn 2

løsninger (illustrert i tabell nedenfor). Etter mag asinering håndteres overvannet videre enten

ved infiltrasjon i grunnen, utledning til vassdrag/ sjø eller påslipp til kommunalt nett. Overløp

fra trinn 2 løsningen (>25 års regn) skal ledes til godkjent flomvei og ikke til kommunalt nett.

Bruk av infiltrasjon som trinn 2 - løsning uten til kobling til kommunalt nett, forutsetter at

infiltrasjonsforholdene er godt dokumentert på sted et (kfr. vedlegg 5.5).

Nedbør som overskrider kapasiteten i trinn 2-løsnin gen skal føres til åpen flomvei (trinn 3).

Illustrasjon 21: Trinn 2 – løsninger. Link til komm unens temablad . Avrenning ved overbelastning av trinn

2 løsning skal føres til trinn 3 løsning (flomvei).

Trinn 2 – fordrøyning av 25 års regn

Symbol Løsning Funksjon og utforming Kommunens

temablad

Åpent filter-

/infiltrasjons-

basseng

Filterbasseng er egnet å bruke på sted

med tette masser i grunnen og har

påkobling til kommunalt nett.

Infiltrasjonsbasseng forutsetter gode

infiltrasjonsmasser i grunnen.

Infiltrasjonskapasiteten i grunnen må

dokumenteres. Løsningen skal ikke

påføre naboeiendom fuktproblemer.

Nr. 4 og 6

Regnbed Egnet for tette flater med konsentrert

utløpspunkt (tak, gårdsplass etc).

Påkobling til kommunalt nett

aksepteres kun ved dokumentert

manglende infiltrasjonsevne.

Nr. 2

Åpen dam

m/påslipp til

kommunalt nett

Enten tørr dam (tømmes etter regn)

eller våt dam m/permanent vannspeil.

Påslipp til avløpsnett skal ledes via en

spredeledning (infiltrasjon) og

utløpsregulator/virvel-kammer.

Formålet med spredeledning er å

infiltrere mest mulig av små regn.

Nr. 1 og 5
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Lukket

fordrøynings-

magasin

m/påslipp til

kommunalt nett

Påslipp til kommunalt nett skal ledes

via en spredeledning (infiltrasjon) og

ha påslippsregulator/

virvelkammer. Alternativ til

spredeledning er løsning med åpen

bunn. Formålet er å infiltrere mest

mulig av små regn.

Nr. 1, 7

Infiltrasjons-

grøft

Langstrakt smal grøft/kanal egnet for å

infiltrere avrenning fra flater

(grøntarealer, vei/gate, plass).

Funksjonen tilsvarer regnbed.

Nr. 3

Grønt tak

kombinert med

løsning ovenfor

Grønne tak reduserer avrenningen og

kan kombineres med løsninger på

bakken (regnbed mm.) Nr. 9

Trinn 3 – trygge flomveier for 200 års regn

Flomveier skal gi en trygg føring av overvann på en eiendom og med utledning av vannet til

flomvei utenfor eiendommen uten fare for skade på n edenforliggende eiendommer og

byggverk. Flomvei er en forutsetning for en fremtid srettet godkjent utbygging. Flomveier

dimensjoneres for 200 års nedbør pluss klimafaktor 1,4.

En flomvei er en åpen sammenhengende "kanal/lavbrek k" som samler og fører flomvannet

frem til utslipp i vassdrag. Flomveien integreres s om del av bruksarealene på eiendommen det

være seg harde eller grønne overflater. Utenfor eie ndommen kan veigrøfter, gater,

naturområder etc fungere som flomveier. Utbygger er selv ansvarlig for å klargjøre

tilgjengelige flomveier. Kommunen kan anvise godkje nte flomveier som utbygger er forpliktet

til å benytte. Dersom overvann ønskes ledet ut på e ller via naboeiendom, må dette gjøres i

samsvar med Naboloven. Offentlig grunn regnes også som naboeiendom.

Illustrasjon 22 Trinn 3 – løsning, flomvei.

Trinn 3 – flomvei for 200 års regn

Symbol Løsning Funksjon og utforming Kommunens

temablad

Flomvei på

overflaten

Eiendommer skal være tilknyttet flomvei

utenfor eiendommen.

-
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4. 3 Kombinasjoner av overvannsløsninger (trinn 1 -2)

Tak Plen/beplantning Regnbed

(trinn 1) (trinn 2)

Tak Plen/beplantning Infiltrasjonsgrøft

(trinn 1) (trinn 2)

Grønt tak Regnbed

(trinn 1+2)

Grønt tak Infiltrasjonsgrøft

(trinn 1+2)

Grus Infiltrasjonsgrøft

(trinn 1) (trinn 2)

Permeable flater Infiltrasjonsgrøft

(trinn 1) (trinn 2)
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Asfalt Infiltrasjonsgrøft

(trinn 1 + 2)
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5 VE D LE GG

5. 1 Beregningsmetode

Beregning av dimensjonerende overvannsavrenning

Maksimal dimensjonerende overvannsavrenning skal be regnes for ferdig utbygget tomt. Det

maksimalt akseptable påslippet av overvann (utledni ng til vassdrag, infiltrasjon eller påslipp til

kommunalt nett), bestemmer behovet for fordrøyning (magasinering) av overvannet og

dimensjoneringen av overvannsløsningen.

Kommunen har bestemt at maksimalt akseptabelt påsli pp til kommunal felles- (AF-) eller

overvannsledning ved 25 års regn er 1 l/s*da . Som grunnlag for nedbørsdata benyttes IVF-

kurve for målestasjon 18701 Blindern (Oslo).

Beregning av dimensjonerende overvannsavrenning gjø res ved hjelp av den

rasjonelle formel:

Q = ø * i * A * klimafaktor

Q: avrenning i l/s

ø: avrenningsfaktor for gitte flatetyper på en tomt

i: nedbørintensitet i l/s*ha (liter pr sekund og he ktar) ved en gitt gjentaksintervall og

varighet. Dimensjonerende regn for Ringerike kommun e baseres på målestasjon 8701

Blindern (Oslo).

A: nedbørfeltets areal i hektar (ha)

For sammensatte arealtyper kan midlere avrenningsfa ktor (ø midl ) beregnes etter formelen:

ømidl = (ø 1A1 + ø2A2 +………ønAn) / (A 1 + A2…..An)

((A 1 + A2…..An) = tomtens samlede areal)

KLIMAFAKTOR

Klimafaktorer anbefalt av Klimaservicesenter ligger på 1,4 for dette området av Buskerud.

Gjelder for regnvarighet mindre enn 3 timer.
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Regnets intensitet er avhengig av varigheten på reg net (konsentrasjonstiden). Feltets

maksimale avrenning er når regnets varighet er lik feltets konsentrasjonstid. Det blir sjelden

benyttet regnvarigheter kortere enn 10 minutter. De tte tilsvarer en feltlengde opp til 200

meter. Er feltlengden mer enn dette må konsentrasjo nstiden beregnes etter etterfølgende

formel. Illustrasjon 24 viser verdiene som benyttes i formelen.

Beregning av dimensjonerende regnvarighet (konsentr asjonstid) for ferdig

utbygget tomt:

= , , ,

t c: dimensjonerende varighet (konsentrasjonstid) i mi nutter

L: feltets lengde, i meter

H: høydeforskjellen i feltet, i meter

Formelen er hentet fra håndbok N200 "Vegbygging", s krevet av Statens vegvesen (Statens

vegvesen, 2014)

Illustrasjon 23: Viser høydene H1 og H2 (H=H1-H2), fra ytterste pun kt i feltet til utløpet, samt feltlengden

L som er lengden mellom disse høydene.
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Illustrasjon 24: Avrenningsfaktorer (ø) for dimensjonerende regn 25 år og 200 år (flomvei) for ulike

arealtyper.

Type flater *Avrenningsfaktor

25 år

** Avrenningsfaktor

flomvei 200 år

Tak 1,0 1,0

Asfalterte veier og gater 1,0 1,0

Grusveier/-plasser 0,5 0,6

Plen/hageareal 0,2 0,3

Skog 0,1 0,15

Grønne tak (ekstensivt) 0,5 0,6

Steinbelegg 0,6 0,7

Permeabelt steinbelegg 0,4 0,5

Dyrket mark 0,2 0,3

*KS 2017: Tekniske bestemmelser for vann og avløp. Standard abonnementsvilkår. NVE 2014: Grønne tak

og styrtregn, rapp. 65-2014 (Braskerud, 2014) .

** Tillegg for avrenningsfaktor ved høyt gjentaksin tervall iht. Statens vegvesen håndbok N200 (Statens

vegvesen, 2014)

Arealbehov for trinn 1 - infiltrasjon av små regn

Avrenningen fra harde flater som tak, asfalt og bet ong skal ledes til grønne arealer for

infiltrasjon (plen, beplantede arealer, skog). De g rønne infiltrasjonsarealene skal ha en

arealstørrelse på 30 % av de tette flatene. Arealbe hovet baseres på at 95 % av årsnedbøren

på de tette flatene skal infiltreres i grunnen. Der overvannet fra tette bruksflater ikke lar seg

lede til infiltrasjon kan det løses ved bruk av per meable overflater f.eks. asfaltflater erstattes

med permeabel belegningsstein eller grus. Alternati v løsning i tett bybebyggelse er å lede

overvannet til regnbed (beplantet forsenkning for i nfiltrasjon). Regnbedet dimensjoneres

typisk for å ivareta både trinn 1 og 2.

For trinn 1 skal en bebygd tomt ikke ha avrenning a v overvann til kommunalt nett selv om

tomta har en godkjent påkobling til nettet. Unntat t er påslipp av drensvann fra

byggdreneringen.

Fordrøyningsbehov for trinn 2 - dimensjonerende reg n 25 år:

Forskjellen mellom dimensjonerende overvannsavrenni ng totalt på eiendommen og maksimalt

utslipp fra eiendommen, må fordrøyes/magasineres på eiendommen.

Maks. utslipp til kommunalt nett og bekk er 1 l/s*d a. Ved utslipp til elv er det ingen

begrensning på utslippsmengde. Dette unntar ikke ti ltak for rensing av overvannet der det er

nødvendig.
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For å beregne fordrøyningsvolum har Aron og Kiblers metode blitt benyttet som beskrevet i

Norsk Vann rapport nr.193 (Lindholm, Endresen, Smit h, & Thorolfsson, 2012) og VA-miljøblad

nr.69 (Lindholm O. G., 2015). Metoden tar utgangspu nkt i at utløpet følger formen til et

trapes. I tillegg at maksimumspunktet på utløpshydr ogrammet ligger på den nedadgående

delen av innløpshydrogrammet og den tiltagende dele n av utløpshydrogrammet kan tilnærmes

til en rett linje som starter i origo. Metoden foru tsetter at man vet konsentrasjonstiden t k for

feltet.

Fordrøyningsvolumet beregnes for hvert enkelt kasse regn man prøver fra IVF-kurven og er:

=
+
2

Hvor V er nødvendig magasinvolum (m³), Qmaks er høyeste vannføring på

innløpshydrogrammet (m³/s), t r = regnvarighet (sekunder), Qu er høyeste vannføring på

utløpshydrogrammet (m³/s) og t k er konsentrasjonstiden for nedslagsfeltet (sekunde r).

= ø

Hvor ø er avrenningskoeffisient, i er nedbørintensi tet, A er areal, kf er klimafaktor.

Når alle nedbørvarigheter har blitt satt inn i form elen, så finner man det maksimale

fordrøyningsvolumet som gjelder for tomten.

Dimensjonerende avrenning til flomvei – trinn 3

Beregning av flomavrenning på en tomt for dimensjon ering av flomvei, trinn 3 i

tretrinnsstrategien (200 års regn), utføres i henho ld til beregningsmetoden for

dimensjonerende overvannsavrenning omtalt ovenfor. Flomavrenning beregnes med fradrag

for løsning for trinn 2. Dimensjoneringen av flomve ier i form av kanaler beregnes ved hjelp av

Mannings formel. Flomvann fra tomta skal ledes til godkjent flomvei utenfor tomta.

Kommunen kan informere om flomveier. Utbygger må sø rge for tinglyst avtale med naboer for

utledning av flomvann over privat grunn der det er nødvendig.
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5. 2 Beregnet dimensjonering trinn 1 -3

Dimensjonering trinn 1 - infiltrasjon:

Grøntarealer som tilføres overvann fra tett flate s kal ha en størrelse på min 30 % av den tette

flaten.

Regnbed skal ha et areal på min. 4 % av den tette f laten og en magasineringsdybde på 25 cm.

Dimensjoneringen økes hvis regnbedet også skal hånd tere trinn 2 (25 års nedbør, se temablad

nr 2).

Dimensjonering trinn 2 - fordrøyningsvolum

For å finne fordrøyningsvolum basert på maks påslip p til kommunalt nett, benyttes tabell i

illustrasjon 26 (avrenningskoeffisient og areal for tomten). Beregning av midlere

avrenningskoeffisient er vist i etterfølgende bereg ningseksempel.

Illustrasjon 25: Krav til fordrøyningsvolum (m³) ve d påslipp til kommunalt nett for ulike tomteareal o g

avrenningskoeffisienter. Trinn 2 – 25 års regn inkl . klimafaktor på 1,4, regnvarighet 10

min og maks. påslipp kommunalt nett 1 l/s*da. Nedbø rstasjon Blindern.

100 m² 200 m² 300 m² 400 m² 500 m² 600 m² 700 m² 80 0 m² 900 m² 1000 m²

0.1 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0

0.2 0.9 1.7 2.6 3.4 4.3 5.1 6.0 6.8 7.7 8.6

0.3 1.4 2.9 4.3 5.7 7.2 8.6 10.0 11.5 12.9 14.3

0.4 2.0 4.0 6.0 8.0 10.1 12.1 14.1 16.1 18.1 20.1

0.5 2.6 5.2 7.8 10.4 12.9 15.5 18.1 20.7 23.3 25.9

0.6 3.2 6.3 9.5 12.7 15.8 19.0 22.2 25.3 28.5 31.7

0.7 3.7 7.5 11.2 15.0 18.7 22.5 26.2 29.9 33.7 37.4

0.8 4.3 8.6 13.0 17.3 21.6 25.9 30.2 34.6 38.9 43.2

0.9 5.1 10.2 15.3 20.4 25.5 30.6 35.7 40.8 45.9 51.0

1.0 5.9 11.8 17.7 23.7 29.6 35.5 41.4 47.3 53.2 59.1

Tomteareal [m²] /Fordrøyningsvolum [m³]
Midlere

avrenningskoeffisient
[-]
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Dimensjonering trinn 3 – flomvei

Tabell i illustrasjon 27 viser dimensjonerende flom vannføring for 200 års regn med fratrekk av

magasinering i trinn 2 (25 års regn). Den reelle fl omvannføringen for 200 års regn uten

fradrag av trinn 2, er sammenstilt i illustrasjon 2 8.

Illustrasjon 26: Tomtearealer (m²) med varierende midlere avrenning skoeffisient og dimensjonerende

flomvannføring for 200 års regn med fratrekk av avr enningen ved 25 års regn. Beregnet

flomvannføring (trinn 3) forutsetter at trinn 2 er dimensjonert riktig. Klimafaktor = 1,4,

regnvarighet 10 min., nedbørstasjon Blindern.

Illustrasjon 27: Tomtearealer (m²) med varierende midlere avrenning skoeffisient og dimensjonerende

flomvannføring for 200 års regn uten fratrekk for t rinn 2 løsning. Klimafaktor = 1,4,

regnvarighet 10 min., nedbørstasjon Blindern.

100 m² 200 m² 300 m² 400 m² 500 m² 600 m² 700 m² 80 0 m² 900 m² 1000 m²

0.1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

0.2 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2

0.3 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4

0.4 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

0.5 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6

0.6 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7

0.7 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.9 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1.0 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12

Tomteareal [m²] / Flomvannføring 200år med fratrekk av 25 år [l/s]
Midlere

avrenningskoeffisient
[-]

100 m² 200 m² 300 m² 400 m² 500 m² 600 m² 700 m² 80 0 m² 900 m² 1000 m²

0.1 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.3 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15

0.4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19

0.5 2 5 7 10 12 15 17 19 22 24

0.6 3 6 9 12 15 18 20 23 26 29

0.7 3 7 10 14 17 20 24 27 31 34

0.8 4 8 12 16 19 23 27 31 35 39

0.9 4 9 13 18 22 26 31 35 39 44

1.0 5 10 15 19 24 29 34 39 44 49

Midlere
avrenningskoeffisient

[-]

Tomteareal [m²] / Flomvannføring 200år [l/s]
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5. 3 Beregningseksempel for enkelthus

For å gjøre det enklere å utarbeide en overvannspla n for en mindre utbygging (enkelthus) er

det satt opp et beregningseksempel for trinn 1 - 3.

I beregningseksemplene tas det utgangspunkt i en og samme eksempeltomt (illustrasjon 30).

Tomten er på 700 m², takflater på 180 m² og oppkjør sel på 75 m². Det vil si at det er 445 m²

grønne flater og totalt 255 m² tette flater. Det ta s utgangspunkt i metoden som er nevnt

tidligere i rapporten for å dimensjonere for trinn 1-3.

Arealtype Størrelse

[m²]

Takflater 180

Oppkjørsel 75

Grønne flater 445

Sum tomt 700

Illustrasjon 28: Eksempeltomt, totalstørrelse er på 700 m², takflat er på 180 m², og oppkjørsel på

75 m². Grønne flater 445 m².

Trinn 1

Trinn 1 løsning forutsetter at det grønne arealet e r større eller lik 30 % av de tette flatene (se

tabell og illustrasjon nedenfor). I dette tilfellet er grønt areal for infiltrasjon av overvann (445

m²) større enn dimensjonerende arealbehov (min. 80 m²). For at løsningen skal godkjennes

må det dokumenteres at taknedløpet og overvannet fr a oppkjørselen har avrenning til det

grønne arealet.

Arealtype

[-]

Størrelse

[m²]

Takflater 180

Oppkjørsel 75

Totalt tette flater 255

30 % av totalt tette flater 80

Totale grønne flater 445

Illustrasjon 29: Trinn 1 på eksempeltomt. De blå pi lene viser avrenningen fra tak og oppkjørsel. De

blå firkantene viser dimensjonerende areal som skal ta imot overvann fra de tette

flatene. De blå firkantene utgjør til sammen 80 m² (30 % av tette flater).
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Trinn 2

For Trinn 2 må det dimensjoneres for at tomten skal holde igjen et regn med gjentaksintervall

25 år. Arealene for eksempeltomten er vist i illust rasjon/tabell 32. Maksimal avrenning på

tomten vil til sammen være 12 l/s (klimafaktor 1,4, 25 års gjentaksintervall og 10 minutters

varighet).

Totalt redusert areal for tomten er 285 m² og midle re avrenningskoeffisient 0,41. Ved å lese

ut av illustrasjon/tabell 26 trengs det et fordrøyn ingsvolum på 14 m³ for eksempeltomten.

Arealtype Størrelse [m²] Avrennings-

koeffisient [-]

Redusert areal

[m²]

Grønne flater 445 0,1 45

Oppkjørsel 75 0,8 60

Takflater 180 1,0 180

Totalt 700 0,41 285

Midlere avrennings-

koeffisient

285/700 = 0,41

Illustrasjon 30: Størrelse på de ulike arealtypene for eksempeltomten. Avrenningskoeffisienter for 25 års

gjentaksintervall.

Illustrasjon 23 nedenfor viser skissemessig hvor st or plass et fordrøyningsvolum vil ta av

totalarealet. Plasseringen av fordrøyningstiltaket forutsetter at overvannet fra hele tomten

ledes til anlegget.

Illustrasjon 31: Trinn 2 på eksempeltomt. Firkanten til venstre på tomten viser avgrensningen til

fordrøyningsvolumet på 14 m³ (4m x 3,5m x 1m)
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Trinn 3

På eksempeltomten er det forutsatt at avrenningen f ra >25 års regn ledes til offentlig flomvei

(Tabell/illustrasjon 24). Flomavrenningen (l/s) fin nes ved å benytte midlere

avrenningskoeffisient (0,45) og total tomtestørrels e på 700 m². Avrenningskoeffisienten

rundes opp til 0,5. Dimensjonerende flomavrenning t il flomvei utenfor tomten er 4 l/s (med

fratrekk av 25-årsregnet) (illustrasjon 27).

Flomavrenningen kan eksempelvis håndteres ved hjelp av en grøft som er 8 cm dyp, med 10

cm bunnbredde og 1: 2 i fallforhold for sidegrøftene og lengdefall på 0,5 %.

Arealtype Størrelse

[m²]

Avrennings

-koeffisient

[-]

Redusert

areal

[m2]

Grønne

flater

445 0,15 67

Oppkjørsel 75 0,95 71

Takflater 180 1,0 180

Totalt 700 0,45 318

Midlere

avrennings

-koeffisient

318/700 = 0,45

Illustrasjon 32: Trinn 3 på eksempeltomt. Flomvanne t fra tomten ledes trygt fra tomten til offentlig

flomvei i vei/gate på hver side av tomta. På eksemp eltomten må terrengfallet på tomten

være slik at flomvannet ledes til offentlig flomvei . Beregning er gjort av redusert areal for

200 års gjentaksintervall.
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5. 4 Infiltrasjonsevnen på en utbyggingstomt

NGU kart viser løsmasser og infiltrasjonsevne

NGU's løsmassekart gir oversikt over type løsmassea vsetninger og massenes infiltrasjonsevne

som forventes å finne i området som skal utbygges http: //geo.ngu.no/kart/losmasse/

Illustrasjon 33: Oversikt over NGU løsmassekart med meny til bruk for overordnet infiltrasjonskartlegg ing

Bilde lengst til venstre viser åpningsvindu på NGU løsmassekart. Neste steg er å velge

stedsnavn, adresse eller eiendom for byggetiltaket. Så velges "kart" og temakartmeny hvor en

kan hake av for "løsmassekart med symboler". Kartet viser type løsmasser på eiendommen.

Så velges "infiltrasjon" i temakartet. Da får vi op p en oversikt over forventet infiltrasjonsevne

på eiendommen (se kart nedenfor). Det bemerkes at i byområder kan arealer være tilført

løsmasser av en annen kvalitet enn de opprinnelige løsmassene.

I reguleringsplanleggingen innhentes NGU løsmasseka rt og infiltrasjonskart for å klargjøre

muligheter for infiltrasjon i området for planlagt utbygging. Dersom utbygger planlegger

infiltrasjon som hovedløsning (trinn 2), vises det til dokumentasjonskravene i kap.55. Kart

over infiltrasjonsevne viser mørke - lilla områder som er "godt egnet" for infiltrasjon. Mørke-

lilla områder samsvarer med områder med marine stra ndavsetninger.

I Hønefoss er det mye løsmasseavsetninger, fra leir e/silt (havavsetninger) til sand og grus

(elveavsetninger) (fig. 17). En stor del av sentrum i Hønefoss er ikke klassifisert selv om store

deler av Hønefoss består av løsmasseavsetninger med god infiltrasjonsevne. Elveavsetninger

har høy infiltrasjonskapasitet, mens havavsetninger har generelt lav infiltrasjonskapasitet.

Arealer på havavsetninger med godt utviklet vegetas jonsdekte er godt egnet som trinn 1

løsning (regn med lav intensitet).
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Illustrasjon 34: Oversikt over type løsmasseavsetninger og infiltra sjonsevne i Ringerike kommune.
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Grunnforurensing

NGU løsmassekart er ikke koblet til Miljødirektorat ets grunnforurensningsdatabase

( https: //grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ ) og viser derfor ikke

forurensningssituasjonen for utbyggingsområdet mhp historisk bruk og mulig forurensning.

Undersøkelser for å avklare forurensningssituasjone n kan gjerne kombineres med

grunnundersøkelser for å fastslå løsmassenes infilt rasjonskapasitet.

Erfaringer med løsmasser og infiltrasjonsevne i Høn efoss
Det er gjort følgende registreringer av løsmasser o g infiltrasjonsevne i sentrumsområdet. Vi
gjør oppmerksom på at en under utbyggingsprosjekter må stadfeste infiltrasjonsevnen på
stedet, men nevnte erfaringer kan være en hjelp i f orbindelse med de første vurderinger av
tiltaket.

Område: Erfaringer:

Hvervenmoen Inne på Hvervenmoen (sør for E16) er de t registrert grove grus
og sandmasser. Det er foretatt infiltrasjonstester som viser veldig
god infiltrasjonsevne. Her ligger det veldig godt t il rette for å føre
overvannet direkte til grunnen.

Området vest for
Ringerike Sykehus og
nord for E16

Jfr boringer fra NGI i forbindelse med Vestlinjen / 1/ viser
vesentlig sand, grov til middels i overflaten. I sk råninger mot
sentrum må en forvente at sand og finsilt går med k ryssende lag
over leire. Her oppstår det gjerne kildeutspring og
skråningsstabiliteten kan være ømfindtlig for nedbø r.

Krakstadmarka Jfr. NGI-rapport /2/

Massene i området består stor sett av middels til f ast leire med
enkelte silt og finsandlag. Liren er lite til midde ls sensitiv.

Det er lagvis mye stein i avsetningene. I utgangspu nktet er det
mulig å slippe lokalt overflatevann i flere av bekk ene. Ved
utbygging økes derimot avrenningshastighet slik at de midlere
flommene øker i størrelse og gir økt sannsynlighet for erosjon. I
slike områder med ravinedaler og bratte skråninger er det viktig
at en ikke slipper overvann ut i skråninger. Det vi l med stor
sannsynlighet lede til grunne skred.

For å vurdere infiltrasjon, må det utføres ytterlig ere
undersøkelser og vurderinger.

Eikli/Dr. Åstas gate mot
Storelva

I området langs Rv (Osloveien) indikerer boringer / 1/ leire i de
øverste lagene, deretter med sandige masser. Dette indikerer at
overflaten har dårlig kapasitet for å infiltrere ov ervann.

Benterud Prøver fra 1978 /3/ viser 3,5m finsand ove r fast sand og grus.
Utbygging av skole og nytt boligfelt viser at det e r masser egnet
for infiltrasjon.

Mellom elv og Osloveien vil det være varierende gra d av leire i
det øverste laget.

Området rundt Rådhuset
(Eikli, sør for elv)

/1/ Prøver viser sand og grus i de øverste 10m.

Elvebredden ved Kong
Ringsgate mot
Ringeriksgata (AKA
Arena)

/4/ Prøver fra 1980 viser leire og siltige masser l angs elvekanten.

Omådet ved Stabellsgata
/Jernbanelinjen

/1/ Prøver viser siltig, sandig leire et sted og sa nd og grus i de
øverste lagene et annet sted. I dette området samt langs
Norderhovgata er det registrert leire i det øverste laget flere
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steder. Erfaringer viser at jo nærmere Høyområdet e n kommer,
dess mer leire ligger i det øverste laget. Det er v arierende og må
undersøkes i hvert enkelt tilfelle.

Graving øverst i Stabellsgata/mot Jernbanestasjonen . Litt mer
sandig leire.

Kongensgata og bussgata Gravinger i dette området v iser stor andel av sand og grusmasser
over morene. I krysset Kirkegata/Kongens gate ligge r
kulesteinslaget (morene) ca. 2m under terrengnivå. I dette
området ligger det godt til rette for infiltrasjon av overvann til
grunnen. Det er også etablert infiltrasjonssluk i o mrådet.

Askveien/Blomsgate /5/ Boringer ved Folkehøyskolen viser sandig materi ale i de øvre
8 meterne. Det er registrert høyt grunnvann lengre inn i
Blomsgata i forbindelse med graving av ny vannledni ng og
separering av avløpsledninger. En må påregne at høy t grunnvann
vil redusere kapasitet for infiltrasjon.

Området Brutorget,
Tippen og Glatved.

Området på nord og sørsiden av Fossen/elva har vari erende grad
av løsmasse over fjell. Det er varierende løsmasser (både siltig
leire og and/grus registrert i forbindelse med ulik e
graveprosjekter i området.

Sand og grusmasser i GS-veg ved Glatved (Gledeshuse t).

Boreprøver vest for Nordre Park viser 7,4m løsmasse r over fjell.
De første 4m er ensartet sand, middels til grov.
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Ankersgate Området ved Sankthanshaugen består av tørrskorpelei re /1/.
Lengre mot Jernbanelinjen er det registrert mer gru sig sand og
siltig leire.

I forbindelse med Ankersgata 6-10 er det registrert dybde til fjell
fra 3,9 til 9,2m /6/. Løsmassene består av lagdelte
elveavsetninger med sand, grus og stein. Grunnvanns nivå ble
peilet til ca. 2,3m under terreng.

Lageshallen og Rabba Diverse graveprosjekter viser at det i hovedsak er leire i dette
området.

Hønengata ved
Jernbaneundegangen til
Hov.

Prøver /1/ viser sand, middels til fin ved Jernbane undergangen
og middels til grov sand lengre nord. Bildet nedenf or er fra 2010
under sanering av VA-ledninger og oppgradering av H ønengata.

Vesterntangen Prøver viser sand/grus i topplaget so m blir mer siltig fra 3-4m
dyp /11/ i Vesterngata. Oppe mot Vesterntoppen (mid t i
Vesternbakken) viser undersøkelser mer leire /2/.

Ullerål og Hovsmarka Diverse graveprosjekter viser varierende grad av leire og sand i
området.

Prøver fra Ullerål Skole /10/ viser tørrskorpe ned til 3,5m over
finsamd og silt. Det finnes lag med grov grus. I om rådet ved
Falltumveienx Hovsmarkveien er det bløtere grunnfor hold.

Hov og Hønen Prøver ved Bekkegata /8/ viser siltig leire.

Almemoen På Almemoen /9/ er det registrert kvikklei re fra 5-13m dybde
under platået. De øverste 5m består av sandlag. I f orbindelse
med utbygging, er det i dette området forutsatt at overvann føres
til grunnen via infiltrasjon. Vann fra kommunale ve garealet er ført
via overvannsledninger og ut av området.

Henvisning rapport:
/1/ NGI-rapport 20061037-2 Vestlinjen
/2/ NGI rapport 20110293-01 Krakstadmarka
/3/ NGI rapport 77035-02
/4/ NGI-rapport 77035-06
/5/ NGI-rapport 20100942-00-2 Ringerike Folkehøysko le
/6/ Multiconsult rapport 810132-1 for Ankersgata 6- 10.
/7/ NGI-rapport 77035-20 Bekkegata-Asbjørnsens gate .
/8/ NGI-rapport 77035-21 Bekkegata – Hov
/9/ NGI-rapport 20031702 Almemoen Boligfelt
/10/ Arkimedum AS – 10125-P-01 Ullerål Skole
/11/ NGI-rapport 77035-24 Vesterngata
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Geotekniske vurderinger
Selv om det er gode muligheter for lokal håndtering av overvannet i sentrumsområdene så er
det viktig å være klar over de varierende grunnforh oldene også når det gjelder
skråningsstabilitet. Flere områder er registrert me d sensitiv leire/kvikkleire hvor det også vil
være behov for geotekniske vurderinger av tiltaket uavhengig av tiltak for
overvannshåndtering.

Geoteknikk omfattes ikke av denne rapporten, men de t er viktig å være klar over at en ikke
etableres overvannsløsninger som medfører økt rasfa re/ustabilitet i de mange skråningene
som finnes i området. Geotekniske undersøkelser kan også benyttes som dokumentasjon av
infiltrasjonsforhold (løsmasserprøver og grunnvanns nivå).

5. 5 Infiltrasjon som hovedløsning trinn 2
Infiltrasjon som hovedløsning (ingen tilkobling til kommunalt nett) setter krav til at

infiltrasjonsforholdene er gode. Det settes følgen de krav til dokumentasjon ved planlegging av

infiltrasjon som hovedløsning for trinn 2:

Grunnundersøkelser

Grunnundersøkelser omhandler detaljert kartlegging av de stedlige løsmassenes evne og

kapasitet for infiltrasjon av overvann. De fysiske undersøkelsene omfatter sjakting (event.

boring) og infiltrasjonsmåling. Utbygger bør i tidl ig planleggingsfase vurdere hvor det er mulig

å tilrettelegge områder for infiltrasjon innenfor t iltaket og ta disse vurderingene med i

plasseringen av bebyggelse, lekeområder, grøntareal og adkomstveg til eiendommer mv.

Arealene må høydesettes slik at overvannet har muli ghet for å renne til infiltrasjonsområder

ved selvfall.

Sjakting av prøvehull og infiltrasjonstest

Løsmasser i valgt område for infiltrasjon på bygget omten, undersøkes med hensyn på

infiltrasjonskapasitet med prøvehull og infiltrasjo nstest. Til sjakting i løsmasser benyttes

gjerne gravemaskin. Det graves prøvehull i løsmasse ne som gir god oversikt over laginndeling

av løsmassene samt gir mulighet for prøvetaking av massene.

Illustrasjon 35: Bilder. Venstre - graving av prøvehull for etablering av o verflateinfiltrasjon, høyre –

sjakting av prøvehull
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Hensikten med sjakting av prøvehull er følgende:

› Avdekke hvilken deler av tomta som er best egnet fo r infiltrasjon (hvor det er

grovkornige/sandige masser) og avdekke hvilke lag i grunnen som er best egnet for

infiltrasjon (høyest K-verdi)

› Kartlegge lagringsfastheten til de forskjellige lag ene i løsmassene

› Kartlegge løsmassemektighet, forekomster av blokk/s tor stein og dybden til

grunnvann/fjell/tette lag

› Dersom infiltrasjon skal kombineres med fordrøyning skal infiltrasjonsflaten (bunn

fordrøyningsvolum) ligge på toppen av det beste van nførende laget i løsmassene (høyest

K-verdi).

› Kartlegge tette lag/fjell nedstrøms infiltrasjonsom rådet for å klarlegge om infiltrert vann

kan trenge til overflaten nedstrøms infiltrasjonsan legget/hos nabo.

Krav til antall prøvehull

Antall prøvehull avhenger av størrelsen på arealet som planlegges benyttet til infiltrasjon. Det

utføres tilstrekkelig antall prøvehull slik at områ dene innenfor byggetiltaket som vurderes

benyttet til infiltrasjon, er tilstrekkelig dekket (illustrasjon 28). Dersom grunnundersøkelser

skal kombineres med undersøkelse av forurenset grun n, så gjelder prøvehullmetodikken fra

Miljødirektoratets veileder TA2553.

Antall boliger *Antall m²
bolig og veg

Antall
prøvehull

Antall
infiltrasjonstester

1-3 325 - 625 3 - 5 2

4-6 775 - 1075 5 - 7 3

7-9 1225 - 1525 7 – 8 4

>=10 >1525 Stedlig vurdering Stedlig vurdering

Illustrasjon 36: Tabell viser andel tette flater på byggetiltaket og minimum antall prøvehull og

infiltrasjonstester * Veiledende areal forutsatt ta kflate enebolig på 150 m² og asfaltert

adkomstvei 175 m² (3,5 m x 50 m)

Prøvehullene registreres i eget skjema som vedlegge s oversiktskart som viser hvor prøvehull
er tatt. Prøvehullene skal koordinatfestes i NGU-sy stemet. Husk at prøvetakingen skal være
etterprøvbar slik at en eventuell etterkontroll av masser skal gi tilnærmet samme resultat
forutsatt samme prøvemetode.
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Illustrasjon 37: Plassering av prøvehull og infil trasjonstest på boligtomt

Jordanalyser

Fra hvert prøvehull tas det ut min 300 grams jordpr øve fra det kartlagte beste infiltrerende

løsmasselaget. Prøvene sendes til laboratorie for k ornfordelingsanalyse.

Infiltrasjonstest

Et infiltrometer benyttes for å måle vannets gjenno mstrømningshastighet i stedlige masser.

Infiltrometertest gjennomføres ved at en svamp grav es ned i stedlige masser på toppen av

infiltrerende lag der M/D måles. Målingene angir K- verdien (hydraulisk ledningsevne) uttrykt

som M/T (meter pr time). M/T er et mål for antall m eter vannsøyle som pr time kan "sige"

gjennom en gitt flate i løsmassene. Dette tilsvarer m³ vann pr m² infiltrasjonsflate og time

som siger ned i grunnen.

Illustrasjon 38: Infiltrasjonstest utført med infil trometer (måling av infiltrasjonskapasitet K).
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Når infiltrasjonsevnen skal måles i terrengoverflat en benyttes en metallkappe rundt

infiltrometerets svamp for å hindre vannflukt til s idene (dobbeltringinfiltrometer). En alternativ

og enklere metode er MPD-infiltrometeret. Metoden e r raskere (flere målepunkt på tidsenhet),

men har høyere usikkerhet dog ikke mer enn at metod en er tilstrekkelig god for

overvannsanlegg (illustrasjon 31). Se ellers bruke rveiledninger for gjennomføring av

infiltrometertester.

Illustrasjon 39: Bilder viser måling av infiltrasjo nskapasitet (K) på en grasdekt overflate

(overflateinfiltrasjon) med bruk av dobbeltring inf iltrometer (venstre) og MPD-rør (høyre).

(Foto: Bent Braskerud).
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Beregning av infiltrert vannmengde

For å finne total vannmengde som kan infiltreres på et gitt areal benyttes infiltrasjonskapasitet

(hydraulisk kapasitet) på stedet: K=m/d (meter pr d øgn).

Formelen Q (m³/d) = K * M * L * I benyttes der infi ltrasjonsmassen har liten mektighet/dybde

over grunnvannsspeil eller underliggende leire/fjel l) (ill.32).

Q = Total vannmengde til infiltrasjon i m³/døgn, K = Jordmassenes hydrauliske kapasitet,

M = Mektighet på infiltrerbare masser, L = Lengden på utstrømningsområdet, I = Helningen

på området

Eksempel:

Hvor mye overvann kan infiltreres på et areal på 24 m² (lengde= 8 m, bredde=3 m) med

følgende informasjon om infiltrasjonsforholdene på stedet:

K = 5 m/d, M = 1,0 m, L = 8 m , I = 6%

Q = 5 m/d * 1 m * 8 m * 6/100 = 2,4 m³/d = 100 l/ti me = 1, 7 l/s

Infiltrasjonsanlegget i nevnte eksempel vil ha et m aks "utløp" til grunnen på 1,7 l/s under

regn. Tilrenningen som overskrider dette utløpet ma gasineres over filterflaten.

Dimensjoneringen av magasineringsvolumet utføres fo r et gitt gjentaksinternall og

regnvarighet (f.eks. 25 år og 10 min). Beregningen tilsvarer en fordrøyningsberegning omtalt

under beregningsmetode.

Illustrasjon 40: Teoretisk fremstilling av utstrømn ingsareal
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6 Ordforklaringer

Begrep Forklaring

3-leddsstrategien En metode for å sette sammen ulike lokale overvanns tiltak i et

sammenhengende system tilpasset nedbørsmengden

Avløpsvann Felles betegnelse for spillvann fra husholdninger, industri ol.

Blågrønn faktor Et verktøy som skal bidra til å gi grøntområder og uterom i urbane

områder høyere status i planprosessen med vekt på 3 hovedtema;

håndtering av overvann, grønne kvaliteter og biolog isk mangfold.

Drensledning Drensledning er et perforert rør som har som hensik t å føre vann

ut i grunnen for infiltrasjon eller motsatt for å f jerne vann fra

grunnen og føre det ut i f.eks vassdrag.

Drensgrøft Grøft fylt med filtermateriale og eventuelt med dre nsledning for

samling og bortledning av vann.

Fellesavløpssystem/

AF-ledning

Avløpsnett bestående av en felles ledning for overv ann og

spillvann. AF = avløp felles.

Flomplan En plan som viser hvor vannet renner på overflaten ved kraftig

nedbør (flomveiene) og hvilke tiltak som må utføres for å sikre en

trygg fremføring av flomvannet.

Fremmedvann Vann som ikke er forutsatt tilført avløpsnettet. F. eks. takvann

tilført spillvannsledning og innlekket grunnvann ti l fellesledning.

Flomvei Lavbrekk i terreng eller bebygde områder der vann k an ledes ved

flom (høy nedbør)

Fordrøyning Midlertidig lagring/magasinering av overvann. Overv ann fra tette

flater holdes tilbake/mellomlagres i et magasin (da m, basseng

etc).

Fordrøyningsbasseng Bassengvolum som brukes til å holde tilbake (magasi nere)

overvann. Kan være åpne (fritt vannspeil) eller luk kede

(nedgravde) bassenger.

Gjentaksintervall Forventet returperiode for en bestemt nedbørshendel se, dvs. for

nedbør med en bestemt intensitet og varighet. F.eks nedbør med

gjentaksintervall 25 år, forekommer i snitt hvert 2 5. år.
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Helhetlig

overvannsplan

Plan som viser hovedprinsippene for overvannshåndte ring og

flomveier for et utbyggingsområde.

Infiltrasjon Nedbørens nedtrengning i jordoverflaten.

Infiltrasjonsevne/-

kapasitet

Mengden vann som kan trenge ned i grunnen pr areal- og

tidsenhet.

Eks.: 10 cm/t (2,4 m/d) = 0,1 m³ (=100 L) pr m² og time (=2,4

m³ pr m² og døgn).

Innlekking Uønsket inntrengning av vann i ledninger

Lokal

overvannshåndtering/

overvannsdisponering

(LOH/LOD)

Løsninger beliggende nær tette flater som tilbakeho lder og

forsinker avrenningen av overvann og hindrer overva nnet å renne

direkte til avløpsnettet eller vassdrag. Overvannet håndteres på

stedet der det oppstår. Oppnås ved å infiltrere ell er fordrøye

overvannet i basseng.

LOH = lokal overvannshåndtering

LOD = lokal overvannsdisponering

Miljøgifter Stoffer som i lave konsentrasjoner skader miljø og helse. F.eks.

tungmetaller, PCB, PAH mm.

Nedbørfelt Et avgrenset område hvorfra all nedbør renner ned t il et bestemt

punkt nederst i feltet.

Nedbørintensitet

/avrenningsintensitet

Nedbørmengde /avrenningsmengde pr tidsenhet

Overbelastning Når en overvannsledning går full

Oversvømmelse

(flom)

Når overvann trenger inn i kjellere, samles på terr eng o.l.

Overvann Nedbør og vann fra snøsmelting som renner av på ove rflaten.

Regnbed Lokalt overvannsanlegg som består av en beplantet f orsenkning i

terrenget der overvann lagres/magasineres og infilt reres ned i

grunnen.

Separatsystem Avløpsnett bestående av separate ledninger for over vann og

spillvann.

Tilrenningstid Den tid det tar for nedbør å renne fra det fjernest e punktet i et

nedbørsfelt og frem til avløps-/oevrvannsledning.

Åpne

overvannsløsninger

Håndtering av overvann med LOD-løsninger, åpne vann veier og

dammer
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- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/848-2   Arkiv: K01  

 

 

Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag, 

Rønneberg brønnboring  
 

Forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann § 6, 

gis Rønneberg brønnboring tillatelse til kjøring av beltegående utstyr i forbindelse med 

brønnboring i Ringerikes del av Marka. 

2. Tillatelsen er gyldig på snødekt mark i perioden 15.03.2019 – 31.03.2021.  

3. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme periode, jf Markalovens § 15. 

4. Det skal føres kjørebok. 

5. Grunneiers samtykke forutsettes. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Rønneberg brønnboring søker om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark, da frakt av 

nødvendig utstyr er påkrevet for å få utført oppdrag for hyttereiere i Ringerikes del av Marka. 

Det søkes først og fremst om ferdsel på vinterføre fordi det er snakk om forholdsvis tungt 

utstyr som på barmark vil kunne gi skjemmende spor i terrenget. Rådmannen anser behovet 

som reelt, og anbefaler derfor at HMA gir dispensasjon fra motorferdselforbudet. 

 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark reguleres gjennom Motorferdselloven med forskrift. I 

Markaområder gjelder også Markaloven. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA har tidligere behandlet lignende søknad fra samme søker i sak 12/353 og 16/563. Første 

gang ble Rønneberg brønnboring gitt tillatelse til ferdsel med snøscooter i forbindelse med 

samme næringsvirksomhet. Andre gang ble tillatelse gitt til samme boreutstyr som det søkes 

ferdsel med i denne saken. 

 



- 

 

Alternative løsninger 

1.  HMA kan ikke imøtekomme søknad om motorisert ferdsel i utmark, jf forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag § 6.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Brønnboring er en aktivitet som krever tung redskap og forskjellige typer utstyr. På 

søknadsskjemaet er det søkt om hele Ringerike kommune, men søker har opplyst rådmannen 

muntlig om at det er i Ringkollenområdet og Ringerikes del av Marka det er flest oppdrag.  

 

Rådmannen vurderer det til at søker har et reelt behov for transport for å kunne utføre sine 

oppdrag. Rådmannen forutsetter at ferdsel skjer kun på vinterføre, noe søker er innstilt på å 

etterkomme, så fare for sporskader vil være minimale. Noe støy vil det være, men dette vil 

være forbigående. Støy ved selve boringen vil være mer sjenerende. Nytten vurderes å være 

større enn ulempen i den sammenhengen.  

 

Ved å gi dispensasjon fra motorferdselforbudet, legges det godt til rette for en rasjonell 

utføring av brønnboring.  

 

 

Rådmannen anbefaler derfor å gi dispensasjon fra motorferdselforbudet. 

 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

Beskrivelse av utført kjøring i perioden Rønneberg brønnboring har hatt tillatelse, jfr vilkår i 

forrige behandling 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Til Rette vedkommende Jon R. Rønneberg

Giermundbo

Pos6oks 1245 Flottum

3503 Hønefos:

Mobil; 970 93 500

PrivoI 32 13 21 20
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roenneberg@broennboring,no

R/nneberg brønnboring

Det ble i 201 8 utfØrt 9 stk boreoppdrag til hytter rundt i Løvliaområdet.

Arbeidene startet ca 20/t-201 8 og ble avsluttet samtidig som mildværet kom i slutten av mars.

Det er ikke spor i terrenget på noe sted ved å utføre slike oppdrag i minst 70 cm snø.

Mvh. Jon R. R6nneberg
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