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Møtedato:  13.11.2018  

Tid:   09:00 - 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

09:00       Felles avreise fra Rådhuset til Skarrudsetra. 

10:00 - 11:30    Befaring og lunsj på Skarrudsetra. 

11:30     Avreise Skarrudsetra til Spenncon Rail. 

12:30 - 13:30    Befaring Spenncon Rail. 

13:30     Retur til Rådhuset. 

13:45 - 14:00    Pause. 

14:00 - 14:05    Opprop/Møteinnkalling. 

14:05-  14:35    Orientering –Post IT Local V/ Terje Andersen og Trond Henriksen. 

14:35 - 15:20  Orientering- Status og områderegulering Hønefoss V/Inger Kammerud, Bente 

Elsrud Anfinnsen og Terje Dahlen. 

15:20 - 15:30   Pause. 

15:30    Saksliste. 

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  
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Arkivsaksnr.: 18/3716-10   Arkiv: 140  

 

Dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel E-16 Eggemoen-Olum  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

82/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

31/18 Strategi og plan 13.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om regulering i kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Olum, for de aktuelle 19 daa på Eggemoen, innvilges. 

  

2. Kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, plankrav i 

kommunedelplanen, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet 

vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Det forutsettes at de aktuelle arealene medtas i neste reguleringsplan som skal følge 

opp alternativ C-redusert i kommunedelplan for Eggemoen-Nymoen.  

 

 

  

Sammendrag 

Statens vegvesen (SVV), region øst, søker kommunen om dispensasjon fra kommunedelplan 

E16 Eggemoen-Olum.  

Det er vedtatt reguleringsplan for veistrekningen innenfor kommunedelplan E16 Eggemoen-

Olum. Men noe av arealet som må brukes til rundkjøring ligger utenfor reguleringsplanen. 

Hensikten er å tilpasse ny vei til eksisterende vei over Eggemoen og deretter til alternativ C-

redusert i kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen.  

Utbygging av Åsbygda-Eggemoen, etter vedtatt reguleringsplan, starter på nyåret, SVV ønsker 

dermed å få tilgang til arealene som ligger utenfor gjeldende reguleringsplan på Eggemoen. 

Arealet det dispenseres for er på ca 19 daa. En samlet vurdering av omsøkt areal tilsier at 

kommunen godkjenner dispensasjonssøknaden. 

 

Beskrivelse av saken og forholdet til overordnede planer 

Dispensasjonssøknaden dreier seg om ca 19 daa skogsareal som inngår i kommunedelplan for 

E16 Eggemoen-Kleggerud, men det inngår ikke i vedtatt reguleringsplan for området. Det 

omsøkte arealet er dermed ikke regulert på nåværende tidspunkt, men det skal inngå i neste 

regulering som skal utarbeides etter alternativ C-redusert i vedtatt kommunedelplan for E16 

Eggemoen-Nymoen. 

Det er inngått avtale med grunneieren for det aktuelle arealet og det er ingen nære naboer.  
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Juridiske forhold  

Alternativet til dispensasjon er endring av plan iht plan- og bygningsloven (pbl) § 12-14. 

Det er krav om nabovarsling etter pbl § 21-3. Unntak fra nabovarsling kan gis når søknaden 

åpenbart ikke berører naboens interesser. Dispensasjonssøknaden unntas nabovarsling.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, vedtatt av kommunestyrene i Ringerike og 

Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013. I kommunedelplanen er det vist en linje som 

kommer skrått inn på eksisterende veg ved Eggemoen.  

 

Detaljregulering 388 og 389 for E16 Eggemoen-Olum ble vedtatt i sak 49/15 i kommunestyret 

26.03. 2015. Detaljreguleringen var en oppfølging av kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Kleggerud. Detaljreguleringen legger opp til en rundkjøring på Eggemoen, i påvente av 

avklaringer knytta til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor 

planavgrensninga (korridoren). Linja som er vist i kommunedelplanen er bare et eksempel på 

en trase. Med bakgrunn i dette er vedtatt reguleringsplan i tråd med kommunedelplanen.  

 

Kommunedelplan E16 Nymoen-Eggemoen ble i sak 112/18 vedtatt i kommunestyret 11.10. 

2018. Her vedtok kommunen alternativ C-redusert med en del tilleggspunkter.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Generelt i dispensasjonssaker skal naboer varseles. I det aktuelle området er det en grunneier 

som eier store arealer på begge sider av tiltaket. Det er inngått kjøpskontrakt med grunneier 

for det aktuelle arealet. Det vurderes at søknaden ikke berører naboens interesser, slik at 

nabovarsling ikke er nødvendig i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativet til å gi dispensasjon er endring av vedtatt reguleringsplan iht plan- og 

bygningsloven (pbl) § 12-14. 

Alternativt vedtak kan være å avslå dispensajonsøknaden med begrunnelse i at arealene må 

inngå i reguleringsplan før det kan gjøres tiltak.  

 

Rådmannens vurdering 

Saken omhandler dispensasjon for 19 daa areal på Eggemoen som faller utenfor kravet i 

kommunedelplanens bestemmelse om regulering. Hensynet bak kravet om regulering er å følge 

opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommunedelplanen og det legger klare 

føringer for utbyggingsprosjektet. 

 

Vedtatt detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum legger opp til en rundkjøring på Eggemoen, 

i påvente av avklaringer knytta til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor 

planavgrensninga (korridoren) for kommunedelplanen. Statens vegvesen har i neste 

kommunedelplan anbefalt trase C-redusert som fortsettelse på E16 over Eggemoen mot 

Nymoen og kommunen har vedtatt samme alternativ. For området på Eggemoen faller 

alternative C og C-redusert sammen. 
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Det er behov for å etablere en midlertidig rundkjøring mot eksisterende E16 og tilpasset 

alternativ C-redusert. Dette resulterer i at det vil være nødvendig å gå utenfor arealene som er 

vedtatt regulert til vegformål i gjeldende reguleringsplan med ca 19 daa. 

Siden det er snakk om bare omkring 19 daa areal som ønskes omdisponert og 8 av disse 

dekarene er midlertidig beslag som skal tilbakeføres, så oppfatter rådmannen at dette er lite 

konfliktfylt i dette området. Evt. dispensert areal vil så innreguleres i neste reguleringsplan, 

som vil løse vegforbindelsen i trase C-redusert. 

Rådmannen vurderer etter dette at dispensasjon fra krav om detaljregulering ikke fører til en 

vesentlig tilsidesetting av hensynene bak krav om regulering. 

 

Grunneier har store arealer i området på begge sider av tiltaket. Det vurderes at søknaden ikke 

berører naboens interesser. Dispensasjonssøknaden har fått unntak fra nabovarsling. 

 

Et alternativ til dispensasjon er endring av plan. Endring av reguleringsplan vil i denne saken 

skje på et senere tidspunkt når trase for lenken av E16 over Eggemoen mot 

Hensmoen/Nymoen skal reguleres. Rådmannen vurderer at dette er godt nok for dette arealet. 

 

Fordelene med å gi dispensasjon må videre være klart større enn ulempene. Rådmannen 

presiserer at dispensasjonssøknaden gjelder kravet om regulering av ca 19 daa areal som er 

vurdert til lite konfliktfyllt. Rådmannen vurderer det som fornuftig å anlegge en rundkjøring på 

Eggemoen som både kan fungere ved å knytte på eksisterende E16, men som også vil kunne 

være et tiltak som kan knyttes direkte på ny E16 i trase C-redusert etter påføgende regulering 

av alternativ C-redusert. Ulempen ved å fravike krav om detaljregulering er dermed betraktelig  

mindre enn fordelene i denne saken. 

Rådmannen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 

tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at søknad om dispensasjon fra krav om 

detaljregulering for de aktuelle 19 daa på Eggemoen innvilges.  

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan E16 Eggemoen-Olum 

2. Svar på spørsmål vedr. søknad om dispensasjon 

3. Bilde som viser vedtatt reguleringsplan lagt oppå kommunedelplanen 

4. Bilder som viser vedtatt kommunedelplan og ny kommunedelplan alternativ C-redusert 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal-og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Arkivsaksnr.: 14/884-42   Arkiv: PLN 393  

 

393 Detaljregulering Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gate - Dronning Ragnhilds vei - 2. gangsbehandling 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

32/18 Strategi og plan 13.11.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate 

– Dronning Ragnhilds vei» vedtas. 

 

2. Plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dronning 

Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, oppheves. 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet befinner seg i nordre del av Hønefoss, øst for Hønengata, midt mellom jernbanen 

og Hvalsmoveien (E16). Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av 

garasjeanlegg for Hov borettslag, opparbeiding av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen 

planområdet. Planen er en detaljregulering. 

 

Etter høring av planforslaget er det blitt gjennomført en støyvurdering som viser at 

støypåvirkning på lekeplassen ikke overskrider anbefalte grenseverdier. Videre er det lagt inn 

krav som sikrer at lekeplassen blir opparbeidet, og det er stilt krav om at utearealet ved 

inngangspartiet til blokka skal opparbeides i henhold til illustrasjonsplan. Det er også lagt inn 

krav om fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé. 

 

Området der det er planlagt garasjeanlegg består i dag av et grusbelagt, flatt areal. Det 

forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare arter, og antas at planen ikke vil 

medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Planen utløser trolig ingen økonomiske 

belastninger for Ringerike kommune. Hov borettslag får ansvaret for å opparbeide, drifte og 

vedlikeholde lekeplassen, samt å etablere fartsreduserende tiltak Hønen allé. 
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Rådmannen ser positivt på det foreliggende planforslaget som legger til rette for opparbeiding 

av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Dette er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, der Ringerike kommune tar mål av seg om å være en attraktiv 

bokommune, spesielt med fokus på barn. Planforslaget er videre godt bearbeidet etter høring, 

både ved kvalitetssikring og med justeringer som er gjort for å imøtekomme høringsuttalelser. 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for garasjeanlegg og opparbeiding av lekeplass, samt 

bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Samtidig oppgraderes en gammel reguleringsplan 

som ikke er i tråd med dagens situasjon i området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 13.10.2014, sak 105/14. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 15. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringene etter 1.gangsbehandling er: 

 

 Det er utarbeidet støyanalyse for lekeplassen, gjeldende støypåvirkning fra vei og 

jernbane. Støynivået overstiger ikke grenseverdiene for støy på uteplass. Det er derfor 

ikke nødvendig å etablere avbøtende tiltak. 

 Det er lagt inn krav som sikrer at lekeplassen blir opparbeidet  

 Det er stilt krav om at utearealet ved inngangspartiet til blokka skal opparbeides i  

henhold til vedlagte illustrasjonsplan, vedlegg 5, før brukstillatelse for garasjeanlegget 

kan gis 

 Hensynssone kulturmiljø er lagt inn i plankartet for sveitservilla i felt for 

næringsbebyggelse 

 Krav om universell utforming er lagt inn i forhold til HC-parkering for bil og sykkel 

samt til allergivennlig beplantning 

 Det er lagt inn krav om fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé 

 I plankartet er det lagt inn frisiktsoner, hensynssone for fjernvarmerør samt 

byggegrense mot Hønen allé 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 27.10.2014 – 08.12.2014. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

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

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 7.  

 

Innsigelser 

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

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gate – Dronning Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, (se planbeskrivelse s. 5-6). 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, blokkbebyggelse, forretning, 

lekeområde, garasje/parkering og veiformål. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I følge samfunnsdelen skal Ringerike kommune være en attraktiv bokommune, spesielt med 

fokus på barn. Planforslaget legger opp til bedrede forhold for barn ved at lekeplassen, som i 

dag er i dårlig forfatning, settes i stand. Videre vil trafikksikkerheten bedres ved at det blir mer 

struktur på området foran blokka, med lavere risiko for uheldig situasjoner ved inn- og 

utkjøring. Det vil også anlegges fartsreduserende tiltak i Hønen allé. Garasjeanlegget medfører 

ikke økt trafikk til eller fra området, men sørger for bedrede trafikkforhold sammenlignet med 

dagens parkeringsløsning. Dermed blir området sikrere for blant annet myke trafikanter. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål og 

sentrumsformål. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan.  

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. 

 

Området der det er planlagt garasjeanlegg består i dag av et grusbelagt, flatt areal. Det 

forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare arter, og antas at planen ikke vil 

medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Dette område ville eventuelt kunne bli brukt til å 

opparbeide mer grøntstruktur, men her er hensynet til en sikker trafikksituasjon vektet tyngre, i 

tillegg til at noe grøntstruktur blir tatt vare på i lekeplassområdet. 
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Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Hov borettslag 

får ansvaret for å opparbeide, drifte og vedlikeholde lekeplassen, samt å etablere 

fartsreduserende tiltak Hønen allé. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser fremgår av vedlegg 7. 

 

Trafikksikkerhet 

Rådmannen er godt tilfreds med at planforslaget legger opp til en mer trafikksikker situasjon i 

området enn hva tilfellet er i dag. Hoveddelen av borettslagets biler vil parkeres i 

garasjeanlegget, og dermed redusere inn- og utkjøringsaktiviteten ved inngangspartiet til 

blokka. I tillegg vil uteområdet ved inngangspartiet bli mer strukturert, med definerte p-plasser 

for et mindre antall biler samt HC-parkering for bil og sykkel. Området vil får fysisk skille mot 

Hønen allé, med avgrensede punkter for inn- og utkjøring.  

 

Videre er det lagt inn krav om opparbeiding av fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i Hønen 

allé. Dette er basert på innsamlede trafikkdata som viser et relativt stort antall passerende 

kjøretøy i Hønen allé, hvor mange av disse også kjører med for høy hastighet. Med tanke på at 

det skal opparbeides lekeplass for de minste barna like ved blokka, samt at Hønen allé vil være 

en del av skoleveien for myke trafikanter til Ullerål skole, mener Rådmannen det er riktig å 

kreve at det etableres trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé. 

 

Støyforhold 

Etter 1. gangsbehandling av planforslaget er det blitt utført støyvurdering av lekeplassområdet. 

Dette er i tråd med Fylkesmannens høringsuttalelse. Vurderingen viser at støypåvirkningen på 

lekeplassen ikke overskrider anbefalte grenseverdier. 

 

ROS-analyse 

Rådmannen anbefalte nærmere vurderinger av risikoforhold før sluttbehandling av 

planforslaget. Dette er blitt gjort gjennom ny vurdering av trafikkforholdene samt utarbeiding 

av støyvurdering.  

 

Det er ikke blitt stilt krav om grunnundersøkelser, da tiltaket garasjeanlegg som planen legger 

opp til, må sees på som et relativt begrenset tiltak med liten belastning på grunnen. For 

boligbebyggelsen er det ikke planlagt nye tiltak på bygningsmassen. Rådmannen mener det vil 

være urimelig å kreve grunnundersøkelser for det tiltaket som planlegges. Med den 

kunnskapen kommunen har tilgjengelig om de geologiske forholdene i området, er det ikke noe 

som tilsier at tiltaket skulle utgjøre noen fare for sine omgivelser med tanke på grunnstabilitet. 

De topografiske forholdene tilsier at området er lite utsatt for skredfare. 
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Barns interesser 

I forhold til barns interesser ser Rådmannen at planforslaget regulerer et mindre område til 

lekeplass enn det som er tilfelle i gjeldende plan. Dagens situasjon er ikke i tråd med gjeldende 

regulering, da store deler av det regulerte lekeplassområdet inngår i private eiendommer. 

Lekeplassen består ellers av en grusplass og få lekeapparater i dårlig forfatning. Foreliggende 

planforslag sikrer at lekeplassen vil bli opparbeidet og vedlikeholdt av borettslaget, samtidig 

som den vil være offentlig tilgjengelig til glede for hele området.  

 

Når det gjelder lekeområder for større barn enn dem lekeplassen er rettet mot, finnes det 

innenfor en radius på 300 meter øst for planområdet to friområder som kan benyttes til fri lek 

og andre aktiviteter. I tillegg kommer lekeområdene som etableres ved Ullerål skole ca. 200 

meter fra planområdet, vest for Fv. 35, Hønengata. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen ser positivt på det foreliggende planforslaget som legger til rette for opparbeiding 

av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Dette er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, der Ringerike kommune tar mål av seg om å være en attraktiv 

bokommune, spesielt med fokus på barn. Planforslaget er videre godt bearbeidet etter høring, 

både ved kvalitetssikring og med justeringer som er gjort for å imøtekomme høringsuttalelser.  

 

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

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjonsplan inngangsparti 

6. Støyvurdering 

7. Oppsummering uttalelser, med kommentarer  

8. Uttalelse, Ringerike kommune, Utbygging/Teknisk drift 

9. Uttalelse, Kjell Arne Hunstad 

10. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

11. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

12. Uttalelse, Ringerike kommune, Byggesak 

13. Uttalelse, Statens vegvesen 

14. Avtale om lekeplass  

15. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

16. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

18.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

19. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:   Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 17/4696-8   Arkiv: L12  

 

Detaljregulering for Midtmoen 1 - førstegangsbehandling 

Saksframlegg 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

33/18 Strategi og plan 13.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 44 Sokna sentrum, vedtatt 

16.04.1963, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna, som 

overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_441 Midtmoen 1. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringsplanforslaget er å bebygge eiendommen på ca. 2 310 m2 med to 

firemannsboliger, parkeringsgarasjer, lekeareal og uteoppholdsareal. Området planforslaget 

omfatter er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Plan 44 Sokna sentrum er en 

gammel plan, og den har ikke et kart med arealformål slik plankart utarbeides etter dagens 

lovgivning. Det er opptegnet noen bygg i plankartet, blant annet «offentlig bygg», 

«småindustri» og «nyregulert hus». Disse bygningene ble enten ikke oppført, eller fjernet før 

1966 (eldste tilgjengelige flyfoto).  

 

Gjennomføring av planen vil føre til en moderat fortetting i dette området. Planen er i tråd med 

føringer i kommuneplanens arealdel når det gjelder boligbygging i prioriterte tettsteder, og i 

tråd med arealformål i både gjeldende arealdel og forslag til ny. Videre vil planforslaget sikre 

tilgjengelige uteområder og tilgjengelige leiligheter på grunnplan, og god tilknytning til trygg 

skolevei og gang- og sykkelvei mot Sokna sentrum.  

 

Statens vegvesen (SVV) har gitt signaler om at adkomstvei bør plasseres et annet sted enn det 

planforslaget legger opp til, men har ikke varsla innsigelse.  
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Rådmannen og forslagsstiller vurderer derimot forslaget slik det foreligger som mest 

formålstjenlig mtp. utnyttelse av arealet og plassering av bygninger, lekeareal og parkering. 

Rådmannen anbefaler derfor å legge forslaget ut på høring slik det foreligger, og avventer 

høringsinnspill fra SVV angående lokalisering av adkomst.  

 

Innledning / bakgrunn 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å regulere til boligformål på gnr/bnr 148/356. 

Eiendommen er i dag ubebygd. Forslagsstiller er Iris Eiendom v. Lars Holmboe Lie/Arild Berg, 

og fagkyndig er Trond Berntsen v. Berntsen Plan og Oppmåling AS.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Eiendommen er i dag ubebygd. Området er dekket av gress.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Trond Berntsen 14.08.2018.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.  

- ROS-analyse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Iris Eiendom AS er forslagsstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 44 Sokna sentrum fra 

16.04.1963. En liten del av området er regulert i reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna fra 

30.08.2001. Plan 44 Sokna sentrum er en gammel plan, og den har ikke et kart med 

arealformål slik plankart utarbeides etter dagens lovgivning. Det er opptegnet noen bygg i 

plankartet, blant annet «offentlig bygg», «småindustri» og «nyregulert hus». Disse bygningene 

ble enten ikke oppført, eller fjernet før 1966 (eldste tilgjengelige flyfoto). Ettersom 

bestemmelsene er gamle og til dels mangelfulle er det kommuneplanens bestemmelser som 

gjelder for utnyttelsesgrad, som er på 25% BYA. For byggehøyder er det plan- og 

bygningslovens § 29-4 som gjelder, med maksimum 8 meter gesimshøyde og 9 meter 

mønehøyde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 148/356. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 14.03.2018 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 13.03.2018, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i vedlegg 5.  
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planforslaget er i tråd med overordna planer. Sokna er et prioritert satsningsområde i 

kommuneplanens samfunnsdel, og en fortetting i dette området er derfor helt i tråd med 

samfunnsdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  Planarbeidet 

er dermed i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 

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. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Basert på innkomne merknader er det ikke behov for et utvidet medvirkningsopplegg utover 

gjennomført høringsperiode ved varsel om oppstart, samt høring og offentlig ettersyn etter 

førstegangsbehandling. Planforslaget legger opp til en utbygging som er lite konfliktfylt og som 

ikke forringer særskilte kvaliteter slik eiendommen framstår i dag.  

 

Alternative løsninger 

Alternative løsninger kan være å legge adkomst fra Furuholtet, slik Statens vegvesen ønsker. 

Dette vil medføre at bygningenes og uteområdenes lokalisering må justeres nærmere kryss 

Midtmoen/Rv. 7, som igjen vil kunne påvirke støyforhold. Stigningen fra Furuholtet og ned til 

planområdet er bratt, slik at en vei ned fra Furuholtet krever oppfylling som vil ta noe areal fra 

bolig- og lekeareal, i tillegg til at det blir mer biltrafikk nærmere boligene og uteområder. 

Naboer har også gitt uttrykk for at de ikke ønsker adkomst fra Furuholtet.  
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Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området er pr. dags dato ubebygd. Valg av boligtype sørger for et tilbud som er tilpasset de 

fleste aldersgrupper. Boligene skal utformes slik at de passer godt inn mtp. estetikk, og gir et 

helhetlig uttrykk. Prinsipper om universell utforming legges til grunn for utforming av alle 

uteområder i planområdet. De samme prinsippene legges til grunn i utforming av boenhetenes 

1. etasje (inngangsplan), i tråd med kravene i TEK17. Det legges ikke opp til universell 

utforming i 2. etasje da bygget ikke har krav om heis. Planen vil gi liten effekt på 

landskapsbildet. Boligene vil utformes i tråd med omkringliggende bebyggelse, og vil framstå 

som en naturlig videreutvikling av bebyggelsen i området.  

 

Innkomne uttalelser 

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

innebærer ingen vesentlige endringer eller tilpasninger i planforslaget, med unntak av 

kommentarer fra Statens vegvesen som kan ha betydning for lokalisering av adkomst. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

derfor ikke innunder tilknytningsplikten. Planområdet ligger langs rv. 7 mot Hallingdalen, og 

har bussforbindelser både i retning Hønefoss og i retning Hallingdalen. Rv. 7 gjennom Sokna er 

utforma som ei miljøgate med lav fartsgrense, sykkelfelt, fartshumper og fortau. Det er enkelt 

og trygt å komme seg til Sokna sentrum fra planområdet. Skolevei til Sokna skole er trygg, og 

foregår på G/S-vei store deler av strekningen. Rv. 7 må krysses én gang for å nå G/S-vei mot 

skole, via eksisterende fotgjengerfelt i umiddelbar nærhet til planområdet. Fortau langs 

boligene vil tilknyttes fortau langs rv. 7 for å gi god fotgjengertilknytning til boligene. Adkomst 

er foreslått fra Midtmoen som er kommunal veg. Punktsymbol for avkjørsel vist i plankartet er 

veiledende – nøyaktig plassering avklares ved andregangsbehandling. Parkering er tenkt i 

garasjeanlegg sørøst i planområdet, samt renovasjon. Se plankart i vedlegg 2 for nøyaktig 

plassering av garasjer og renovasjon. Det er kommunalt vann- og avløpsnett i området, og 

boligene vil tilknyttes dette.  

 

Lekeplasser 

Forslagsstiller skisserer lekeareal i området mellom de to boligbyggene, som vist i 

planforslaget. Lekearealet sikres opparbeida før brukstillatelse av boligene gjennom 

rekkefølgebestemmelser til planen, se reguleringsbestemmelse §§ 2.1.8 og 4.2 pkt 3.  

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

På bakgrunn av områdets beskaffenhet i dag, samt fravær av sårbare eller truede naturtyper 

eller arter, anser rådmannen at det ikke er fare for skade på naturmangfold eller stor belastning 

på økosystemer. Området er i dag dekket av grass, men er ikke regulert som grøntareal. Det er 

heller ikke opparbeidet parkmessige funksjoner på eiendommen. Rådmannen framhever at 

etablering av en lekeplass og gode uteoppholdsarealer på eiendommen, slik det er angitt i 

forslag til plankart, dermed kan antas å tilføre området større verdi for allmennheten enn det 

eiendommen gjør i sin nåværende form.  
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Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Den viktigste risikoen som er identifisert i 

ROS-analysen er trafikksikkerhet og ulykker ved av- og påkjørsler til feltet. Risikoen er 

allikevel beskjeden, og det viktigste tiltak for å ivareta trafikksikkerhet i kryss vil være å sikre 

frisikt ved av- og påkjøring til planområdet. I tillegg skal ikke snø lagres slik at det hindrer 

frisikt i krysset. Frisikt skal vises i plankart når nøyaktig plassering av adkomst er avklart.  

 

Rådmannen vurderer at planområdet er lite utsatt for flom. Avstanden til Soknaelva er ca. 100 

meter og høydeforskjell ned til elva er sju meter. Det er ikke behov for flomsikringstiltak.  

 

Støy er en utfordring pga. nærhet til rv. 7. Dette omtales ikke i ROS-analysen, men har vært 

behandlet i planarbeidet. Forslagsstiller har engasjet Mjøsplan AS for å utføre en støyanalyse, 

og rapporten, datert 27.09.2018 (vedlegg 7), viser at deler av planområdet vil ligge i gul 

støysone også etter gjennomførte støytiltak. Det vil derfor gjøres tiltak i fasadene på bygget for 

å ivareta krav til støynivå i tråd med gjeldende teknisk forskrift samt retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Dette ivaretas gjennom 

reguleringsbestemmelsene §§ 1.4.1 og 4.2 pkt. 1.  

 

Samlet vurdering 

Planforslaget innebærer en fortetting sentralt på Sokna, som er i tråd med føringene i 

kommuneplanens samfunnsdel, og arealformål i tråd med kommuneplanens arealdel. Prosjektet 

har videre en utforming som sikrer tilgjengelighet for folk med nedsatt funksjonsevne, gode 

muligheter for sykkel og gange, og som sikrer gode uteområder for barn. Prosjektet vil således 

legge til rette for boliger som passer alle aldersgrupper. Tilgangen på trygge skoleveier er god. 

 

Rådmannen er derfor positiv til utvikling av eiendommen som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger og bidra til gode møteplasser. Signaleffekten av at også de mindre tettstedene i 

kommunen prioriteres er positiv.  

 

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensyn til naboer og Statens vegvesens ønske om 

atkomst fra Furuholtet. Det er ikke varslet innsigelse fra Statens vegvesen når det gjelder 

adkomsten som rådmann og forslagsstiller ønsker. Adkomst fra Furuholtet vil kreve mye plass 

og gjøre arealet for utbygging vesentlig smalere. Det vil også føre til mer biltrafikk langs med 

boenhetene og kan således skape større risiko for trafikkuhell.  

 

Rådmannen anbefaler å sende planforslaget til høring og offentlig ettersyn med adkomst slik 

den er foreslått fra forslagsstillers side, og avventer høringssvar fra Statens vegvesen angående 

nøyaktig lokalisering av adkomst.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart m. planavgrensning 

2. Forslag til plankart m. avgrensning 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. ROS-analyse 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder, areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ole Sannes Riiser 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3716-12  Arkiv: 140  

 

Sak: 82/18 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel E-16 Eggemoen-Olum  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om regulering i kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Olum, for de aktuelle 19 daa på Eggemoen, innvilges. 

  

2. Kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, plankrav i 

kommunedelplanen, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet 

vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Det forutsettes at de aktuelle arealene medtas i neste reguleringplan som skal følge opp 

alternativ C-redusert i kommunedelplan for Eggemoen-Nymoen.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan - Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3716-10   Arkiv: 140  

 

Dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel E-16 Eggemoen-Olum  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om regulering i kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Olum, for de aktuelle 19 daa på Eggemoen, innvilges. 

  

2. Kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, plankrav i 

kommunedelplanen, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet 

vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Det forutsettes at de aktuelle arealene medtas i neste reguleringplan som skal følge opp 

alternativ C-redusert i kommunedelplan for Eggemoen-Nymoen.  

 

 

  

Sammendrag 

Statens vegvesen (SVV), region øst, søker kommunen om dispensasjon fra kommunedelplan 

E16 Eggemoen-Olum.  

Det er vedtatt reguleringsplan for veistrekningen innenfor kommunedelplan E16 Eggemoen-

Olum. Men noe av arealet som må brukes til rundkjøring ligger utenfor reguleringsplanen. 

Hensikten er å tilpasse ny vei til eksisterende vei over Eggemoen og deretter til alternativ C-

redusert i kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen.  

Utbygging av Åsbygda-Eggemoen, etter vedtatt reguleringsplan, starter på nyåret, SVV ønsker 

dermed å få tilgang til arealene som ligger utenfor gjeldende reguleringsplan på Eggemoen. 

Arealet det dispenseres for er på ca 19 daa. En samlet vurdering av omsøkt areal tilsier at 

kommunen godkjenner dispensasjonssøknaden. 

 

Beskrivelse av saken og forholdet til overordnede planer 

Dispensasjonssøknaden dreier seg om ca 19 daa skogsareal som inngår i kommunedelplan for 

E16 Eggemoen-Kleggerud, men det inngår ikke i vedtatt reguleringsplan for området. Det 

omsøkte arealet er dermed ikke regulert på nåværende tidspunkt, men det skal inngå i neste 

regulering som skal utarbeides etter alternativ C-redusert i vedtatt kommunedelplan for E16 

Eggemoen-Nymoen. 

Det er inngått avtale med grunneieren for det aktuelle arealet og det er ingen nære naboer.  

 



- 

Juridiske forhold  

Alternativet til dispensasjon er endring av plan iht plan- og bygningsloven (pbl) § 12-14. 

Det er krav om nabovarsling etter pbl § 21-3. Unntak fra nabovarsling kan gis når søknaden 

åpenbart ikke berører naboens interesser. Dispensasjonssøknaden unntas nabovarsling.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, vedtatt av kommunestyrene i Ringerike og 

Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013. I kommunedelplanen er det vist en linje som 

kommer skrått inn på eksisterende veg ved Eggemoen.  

 

Detaljregulering 388 og 389 for E16 Eggemoen-Olum ble vedtatt i sak 49/15 i kommunestyret 

26.03. 2015. Detaljreguleringen var en oppfølging av kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Kleggerud. Detaljreguleringen legger opp til en rundkjøring på Eggemoen, i påvente av 

avklaringer knytta til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor 

planavgrensninga (korridoren). Linja som er vist i kommunedelplanen er bare et eksempel på 

en trase. Med bakgrunn i dette er vedtatt reguleringsplan i tråd med kommunedelplanen.  

 

Kommunedelplan E16 Nymoen-Eggemoen ble i sak 112/18 vedtatt i kommunestyret 11.10. 

2018. Her vedtok kommunen alternativ C-redusert med en del tilleggspunkter.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Generelt i dispensasjonssaker skal naboer varseles. I det aktuelle området er det en grunneier 

som eier store arealer på begge sider av tiltaket. Det er inngått kjøpskontrakt med grunneier 

for det aktuelle arealet. Det vurderes at søknaden ikke berører naboens interesser, slik at 

nabovarsling ikke er nødvendig i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativet til å gi dispensasjon er endring av vedtatt reguleringsplan iht plan- og 

bygningsloven (pbl) § 12-14. 

Alternativt vedtak kan være å avslå dispensajonsøknaden med begrunnelse i at arealene må 

inngå i reguleringsplan før det kan gjøres tiltak.  

 

Rådmannens vurdering 

Saken omhandler dispensasjon for 19 daa areal på Eggemoen som faller utenfor kravet i 

kommunedlplanens bestemmelse om regulering. Hensynet bak kravet om regulering er å følge 

opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommunedelplanen og det legger klare 

føringer for utbyggingsprosjektet. 

 

Vedtatt detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum legger opp til en rundkjøring på Eggemoen, 

i påvente av avklaringer knytta til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor 

planavgrensninga (korridoren) for kommunedelplanen. Statens vegvesen har i neste 

kommunedelplan anbefalt trase C-redusert som fortsettelse på E16 over Eggemoen mot 

Nymoen og kommunen har vedtatt samme alternativ. For området på Eggemoen faller 

alternative C og C-redusert sammen. 

 

Det er behov for å etablere en midlertidig rundkjøring mot eksisterende E16 og tilpasset 

alternativ C-redusert. Dette resulterer i at det vil være nødvendig å gå utenfor arealene som er 

vedtatt regulert til vegformål i gjeldende reguleringsplan med ca 19 daa. 



- 

Siden det er snakk om bare omkring 19 daa areal som ønskes omdisponert og 8 av disse 

dekarene er midlertidig beslag som skal tilbakeføres, så oppfatter rådmannen at dette er lite 

konfliktfylt i dette området. Evt. dispensert areal vil så innreguleres i neste reguleringsplan, 

som vil løse vegforbindelsen i trase C-redusert. 

Rådmannen vurderer etter dette at dispensasjon fra krav om detaljregulering ikke fører til en 

vesentlig tilsidesetting av hensynene bak krav om regulering. 

 

Grunneier har store arealer i området på begge sider av tiltaket. Det vurderes at søknaden ikke 

berører naboens interesser. Dispensasjonssøknaden har fått unntak fra nabovarsling. 

 

Et alternativ til dispensasjon er endring av plan. Endring av reguleringsplan vil i denne saken 

skje på et senere tidspunkt når trase for lenken av E16 over Eggemoen mot 

Hensmoen/Nymoen skal regulers. Rådmannen vurderer at dette er godt nok for dette arealet. 

 

Fordelene med å gi dispensasjon må videre være klart større enn ulempene. Rådmannen 

presiserer at dispensasjonssøknaden gjelder kravet om regulering av ca 19 daa areal som er 

vurdert til lite konfliktfyllt. Rådmannen vurderer det som fornuftig å anlegge en rundkjøring på 

Eggemoen som både kan fungere ved å knytte på eksisterende E16, men som også vil kunne 

være et tiltak som kan knyttes direkte på ny E16 i trase C-redusert etter påføgende regulering 

av alternativ C-redusert. Ulempen ved å fravike krav om detaljregulering er dermed betraktelig  

mindre enn fordelene i denne saken. 

Rådmannen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 

tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at søknad om dispensasjon fra krav om 

detaljregulering for de aktuelle 19 daa på Eggemoen innvilges.  

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan E16 Eggemoen-Olum 

2. Svar på spørsmål vedr. søknad om dispensasjon 

3. Bilde som viser vedtatt reguleringsplan lagt oppå kommunedelplanen 

4. Bilder som viser vedtatt kommunedelplan og ny kommunedelplan alternativ C-redusert 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal-og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen 

 











Fra: Winge Eva-Lena [eva.winge@vegvesen.no] 

Til: Grethe Tollefsen [Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.10.2018 12:14:50 

Emne: SV: Noen flere spørsmål vedr. søknad om disp. fra k.delplan E16 Eggemoen - Olum 

Vedlegg: image001.png 

Hei. 
Se svar på spørsmålene i rødt under. 
 

 
Med hilsen 
Eva-Lena Winge 

 
Prosjekt: Prosjekt E16 Eggemoen-Olum 
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 

Besøksadresse: Glassverkvegen 2, JEVNAKER 
Telefon: +47 48153885  Mobil: +47 48153885  e-post/Lync: eva.winge@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-ost@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  
 

 

Fra: Grethe Tollefsen [mailto:Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 12. oktober 2018 16:22 
Til: Mood Hummel Cassandra <Cassandra.hummel@vegvesen.no> 
Emne: Noen flere spørsmål vedr. søknad om disp. fra k.delplan E16 Eggemoen - Olum 
 
Hei igjen, viser til telefonsamtale i dag. 
 
Har fortsatt noen spørsmål som det ønskes avklaring på: 
 

- Hva er det ønske om å dispenseres fra i kommunedelplanen som ikke kan reguleres ved en endring av vedtatt reguleringsplan eller evt. ved 
regulering i etterkant av vedtak om alt. C i kommunedelplan Eggemoen-Nymoen.  
Svar:  



- Vi har søkt om dispensasjon fra kommuneplanen fordi utbygging av Eggemoen-Åsbygda starter på nyåret og da må vi ha tilgang til arealene som 
ligger utenfor gjeldende reguleringsplan.   

- Vi har ikke sett på omregulering av gjeldende plan som et alternativ da  
1. vi ikke kunne forskuttere utfallet av trasévalg i kommunedelplanen for Nymoen-Eggemoen. 
2. det er ikke ville være nok tid til omregulering mellom vedtak (oktober 17) og oppstart bygging (februar 19).  

 

- Er det slik at det ønskes disp. fra kommunedelplanens generelle bestemmelser 4.1. Der det er krav om reguleringsplan, og at det dere nå ønsker å 
bygge (kryss/rundkjøring) ikke dekkes av vedtatt reguleringsplan?  
Svar: Ja.  

- Det må dermed reguleres om og at slik regulering vil komme i etterkant av ny vedtatt trase på neste lenke av kommunedelplan for E16 Eggemoen -
Nymoen?  
Svar: Ja, vi ser for oss å «rydde opp» i arealbruken når vi regulerer strekningen Nymoen-Eggemoen.   

 
Jeg legger ved noen kartutsnitt som vi har laget og som viser vedtatt reguleringsplan lagt oppå vedtatt kommunedelplan på strekning fra Olum –Eggemoen 
og så ligger det utsnitt av neste lenke alt. C. Stemmer disse kartutsnittene? 
 
Jeg må legge ved noen kart som forklarer hva dispen går ut på i saken, er dette greit eller har dere andre utsnitt som viser problemstillingen bedre? 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Tollefsen 
----------------------------------------- 
Rådgiver for sektor samfunn 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 94135233 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
www.ringerike.kommune.no 
 

 



Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle 
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 

 
 
 
 
 

Fra: Grethe Tollefsen  
Sendt: 25. september 2018 18:01 
Til: 'Mood Hummel Cassandra' 
Emne: SV: Spørsmål vedr. søknad om disp. fra k.delplan E16 Eggemoen - Olum 

 
Takk for svar, jeg registrerer dette inn i saken og skal se nærmere på det til uken. 
 
Med hilsen 
 
Grethe Tollefsen 
----------------------------------------- 
Rådgiver for sektor samfunn 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 94135233 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
www.ringerike.kommune.no 
 

 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle 
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 

 
 
 
 



 

Fra: Mood Hummel Cassandra [mailto:Cassandra.hummel@vegvesen.no]  
Sendt: 25. september 2018 07:15 
Til: Grethe Tollefsen 
Emne: SV: Spørsmål vedr. søknad om disp. fra k.delplan E16 Eggemoen - Olum 

 

Hei Grethe, 

 

Jeg skal prøve å ta dette punktvis, i den rekkefølgen du har satt opp mailen din på – slik at det blir en mest mulig ryddig besvarelse. 

 

Grunneier er varslet og har akseptert omdisponering av areal ved at kjøpekontrakt er signert. Naboer er ikke varslet ved nabovarsel da vi mener 

at omdisponeringen ikke vil berøre interesser til andre enn grunneier. Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanens alternativer B og C, 

og vil kun komme til utførelse hvis alternativ B eller C blir valgt. 

 

Arealet som skal omdisponeres på 19 daa skog er det samme arealet som det i avtalen er beskrevet som 11 daa permanent erverv og 8 daa 

midlertidig beslag.  

 

-          Dispensasjonssøknaden er utarbeidet på bakgrunn av at vi må ha areal tilgjengelig for å kunne tilpasse vår bygging av Eggemoen-Olum 

til den trasé som vedtas i kommunedelplanen for Nymoen-Eggemoen.  

-          Vi har tidligere inngått avtale om kjøp av grunn og midlertidig beslag på grunnlag av gjeldende reguleringsplan, alternativ A. Nå har vi 

også ervervet nok areal til å kunne tilpasse bygging av Eggemoen-Olum til kommunedelplanens alternativ B og C.  

-          Byggestart for Eggemoen-Olum er i februar 2019, dvs om kort tid. Entreprenøren bør få beskjed om hva som skal bygges i god tid før 

de leverer tilbud i desember.  

-          Det vil så bli ryddet opp i arealbruken i reguleringsplanprosessen for Nymoen–Eggemoen. Arealer som vi har ervervet til vegformål og 

som ikke benyttes skal tilbakeføres til grunneier, i utgangspunktet regulert tilbake til formål LNFR.   

 

Bakgrunnen for søknaden er at Statens vegvesen må ta høyde for at alternativ C er et sannsynlig valg av trasé i kommunedelplanen for E16 

Nymoen-Eggemoen. I gjeldende reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum er det ikke nok areal til å bygge en midlertidig påkobling til 

eksisterende E16 (rundkjøring) for alternativ B og C. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i kommunedelplanens alternativ A. 

 



Håper jeg skjønte spørsmålene dine og at jeg med dette fikk gjort det litt klarere. 

 

Ha en fin dag videre! 
 
 
Med hilsen 
Cassandra Mood Hummel 
 
Prosjekt: Prosjekt E16 Eggemoen-Olum 
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 

Besøksadresse: Glassverkvegen 2, JEVNAKER 
Mobil: +47 94204449  e-post/Skype: cassandra.hummel@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-ost@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  

 

 

 

 

Fra: Grethe Tollefsen [mailto:Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 21. september 2018 15:24 
Til: Mood Hummel Cassandra <Cassandra.hummel@vegvesen.no> 
Emne: Spørsmål vedr. søknad om disp. fra k.delplan E16 Eggemoen - Olum 
 
Viser til telefonsamtale tidligere i uken. 
 
Jeg har ett par spørsmål som jeg gjerne kan få et skriftlig svar på før kommunen skal saksbehandle midlertidig disp.  fra kommunedelplanen. 
 
I forhold til saksbehandling hos oss: det er krav til at grunneier evt. naboer er varslet før disp. søknad sendes inn. 
Jeg ser i tilsendte dokument at det er vedlagt  en signert kjøpekontrakt for deler av gnr.94, bnr. 8. Er det sånn at SVV da mener at grunneier og evt. naboer 
er varslet om denne søknaden? 
Er arealet som skal omdisponeres på 19 daa skog det samme som det i avtalen er beskrevet som 11 daa permanent erverv og 8 daa midlertidig beslag? 
Er det slik at den midlertidige søknaden om disp. innbefatter hele dette (går ut fra at det er samme arealer) arealet på 19 daa eller skal det bare omfatte 11 
daa som skal bli permanent erverv og så tilbakeføres 8 daa etter en viss tid? Dersom det er slik vil vi kunne sette tidsbestemt krav til dette. Skal det evt. 
knyttes opp mot avvikling av midlertidig rundkjøring mot eksisterende E 16?? 



 
Håper du skjønner spørsmålene mine. 
 
Ønsker også en kort begrunnelse for søknaden da det er dette vi må framheve i saksframlegg og forslag til vedtak. Slik jeg ser at saksgangen hos oss blir er 
det først behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og så videre til formannskapet (som er delegert myndighet for kommuneplan og 
kommunedelplaner). 
 
Til opplysning er kommunedelplan for videre lenke av E 16 Eggemoen – Nymoen ferdig saksforberedt og går nå til endelig behandling politisk, skal opp i 
formannskapet 25.09. og går antakelig videre til kommunestyrets møte 11.oktober. Her har rådmannen innstilt på trasealternativ C-redusert (i likhet med 
SVV) men med en del tillegg som er punktvis medtatt i forslag til vedtak.  
  
Med hilsen 
 
Grethe Tollefsen 
----------------------------------------- 
Rådgiver for sektor samfunn 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 94135233 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
www.ringerike.kommune.no 
 

 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle 
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 

 
 
 





Fra: Stefan Bakken [Stefan.Bakken@ringerike.kommune.no] 

Til: Grethe Tollefsen [Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 12.10.2018 12:14:14 

Emne: Eggemoen, Kommunedelplan vedtatt og Ny Alt. C 

Vedlegg: image001.png; image002.png; image003.png 



 



 



 



 
Med hilsen 
 
Stefan Bakken 
----------------------------------------- 

Planforvalter/DAK-operatør, areal- og byplan 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 408 04 513 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
www.ringerike.kommune.no 
 

 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle 
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 

 







 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/884-44  Arkiv: PLN 393  

 

Sak: 79/18 

 

Saksprotokoll - 393 Detaljregulering Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gate - Dronning Ragnhilds vei - 2. gangsbehandling 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Plan 393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate 

– Dronning Ragnhilds vei» vedtas. 

 

2. Plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dronning 

Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/884-42   Arkiv: PLN 393  

 

393 Detaljregulering Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gate – Dronning Ragnhilds vei - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate 

– Dronning Ragnhilds vei» vedtas. 

 

2. Plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dronning 

Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, oppheves. 

 

 

Sammendrag 

Planområdet befinner seg i nordre del av Hønefoss, øst for Hønengata, midt mellom 

jernbanen og Hvalsmoveien (E16). Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av 

garasjeanlegg for Hov borettslag, opparbeiding av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen 

planområdet. Planen er en detaljregulering. 

 

Etter høring av planforslaget er det blitt gjennomført en støyvurdering som viser at 

støypåvirkning på lekeplassen ikke overskrider anbefalte grenseverdier. Videre er det lagt inn 

krav som sikrer at lekeplassen blir opparbeidet, og det er stilt krav om at utearealet ved 

inngangspartiet til blokka skal opparbeides i henhold til illustrasjonsplan. Det er også lagt inn 

krav om fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé. 

 

Området der det er planlagt garasjeanlegg består i dag av et grusbelagt, flatt areal. Det 

forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare arter, og antas at planen ikke vil 

medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Planen utløser trolig ingen økonomiske 

belastninger for Ringerike kommune. Hov borettslag får ansvaret for å opparbeide, drifte og 

vedlikeholde lekeplassen, samt å etablere fartsreduserende tiltak Hønen allé. 

 

Rådmannen ser positivt på det foreliggende planforslaget som legger til rette for opparbeiding 

av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Dette er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, der Ringerike kommune tar mål av seg om å være en attraktiv 



bokommune, spesielt med fokus på barn. Planforslaget er videre godt bearbeidet etter høring, 

både ved kvalitetssikring og med justeringer som er gjort for å imøtekomme høringsuttalelser. 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for garasjeanlegg og opparbeiding av lekeplass, samt 

bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Samtidig oppgraderes en gammel reguleringsplan 

som ikke er i tråd med dagens situasjon i området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

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

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 13.10.2014, sak 105/14. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 15. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringene etter 1.gangsbehandling er: 

 

 Det er utarbeidet støyanalyse for lekeplassen, gjeldende støypåvirkning fra vei og 

jernbane. Støynivået overstiger ikke grenseverdiene for støy på uteplass. Det er derfor 

ikke nødvendig å etablere avbøtende tiltak. 

 Det er lagt inn krav som sikrer at lekeplassen blir opparbeidet  

 Det er stilt krav om at utearealet ved inngangspartiet til blokka skal opparbeides i  

henhold til vedlagte illustrasjonsplan, vedlegg 5, før brukstillatelse for garasjeanlegget 

kan gis 

 Hensynssone kulturmiljø er lagt inn i plankartet for sveitservilla i felt for 

næringsbebyggelse 

 Krav om universell utforming er lagt inn i forhold til HC-parkering for bil og sykkel 

samt til allergivennlig beplantning 

 Det er lagt inn krav om fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé 

 I plankartet er det lagt inn frisiktsoner, hensynssone for fjernvarmerør samt 

byggegrense mot Hønen allé 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 27.10.2014 – 08.12.2014. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 



tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt seks uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 7.  

 

Innsigelser 

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

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gate – Dronning Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, (se planbeskrivelse s. 5-6). 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, blokkbebyggelse, forretning, 

lekeområde, garasje/parkering og veiformål. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I følge samfunnsdelen skal Ringerike kommune være en attraktiv bokommune, spesielt med 

fokus på barn. Planforslaget legger opp til bedrede forhold for barn ved at lekeplassen, som i 

dag er i dårlig forfatning, settes i stand. Videre vil trafikksikkerheten bedres ved at det blir 

mer struktur på området foran blokka, med lavere risiko for uheldig situasjoner ved inn- og 

utkjøring. Det vil også anlegges fartsreduserende tiltak i Hønen allé. Garasjeanlegget 

medfører ikke økt trafikk til eller fra området, men sørger for bedrede trafikkforhold 

sammenlignet med dagens parkeringsløsning. Dermed blir området sikrere for blant annet 

myke trafikanter. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål og 

sentrumsformål. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan.  

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. 

 

Området der det er planlagt garasjeanlegg består i dag av et grusbelagt, flatt areal. Det 

forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare arter, og antas at planen ikke vil 

medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Dette område ville eventuelt kunne bli brukt til 

å opparbeide mer grøntstruktur, men her er hensynet til en sikker trafikksituasjon vektet 

tyngre, i tillegg til at noe grøntstruktur blir tatt vare på i lekeplassområdet. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Hov borettslag 

får ansvaret for å opparbeide, drifte og vedlikeholde lekeplassen, samt å etablere 

fartsreduserende tiltak Hønen allé. 



 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser fremgår av vedlegg 7. 

 

Trafikksikkerhet 

Rådmannen er godt tilfreds med at planforslaget legger opp til en mer trafikksikker situasjon i 

området enn hva tilfellet er i dag. Hoveddelen av borettslagets biler vil parkeres i 

garasjeanlegget, og dermed redusere inn- og utkjøringsaktiviteten ved inngangspartiet til 

blokka. I tillegg vil uteområdet ved inngangspartiet bli mer strukturert, med definerte p-

plasser for et mindre antall biler samt HC-parkering for bil og sykkel. Området vil får fysisk 

skille mot Hønen allé, med avgrensede punkter for inn- og utkjøring.  

 

Videre er det lagt inn krav om opparbeiding av fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i 

Hønen allé. Dette er basert på innsamlede trafikkdata som viser et relativt stort antall 

passerende kjøretøy i Hønen allé, hvor mange av disse også kjører med for høy hastighet. 

Med tanke på at det skal opparbeides lekeplass for de minste barna like ved blokka, samt at 

Hønen allé vil være en del av skoleveien for myke trafikanter til Ullerål skole, mener 

Rådmannen det er riktig å kreve at det etableres trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé. 

 

Støyforhold 

Etter 1. gangsbehandling av planforslaget er det blitt utført støyvurdering av 

lekeplassområdet. Dette er i tråd med Fylkesmannens høringsuttalelse. Vurderingen viser at 

støypåvirkningen på lekeplassen ikke overskrider anbefalte grenseverdier. 

 

ROS-analyse 

Rådmannen anbefalte nærmere vurderinger av risikoforhold før sluttbehandling av 

planforslaget. Dette er blitt gjort gjennom ny vurdering av trafikkforholdene samt utarbeiding 

av støyvurdering.  

 

Det er ikke blitt stilt krav om grunnundersøkelser, da tiltaket garasjeanlegg som planen legger 

opp til, må sees på som et relativt begrenset tiltak med liten belastning på grunnen. For 

boligbebyggelsen er det ikke planlagt nye tiltak på bygningsmassen. Rådmannen mener det vil 

være urimelig å kreve grunnundersøkelser for det tiltaket som planlegges. Med den 

kunnskapen kommunen har tilgjengelig om de geologiske forholdene i området, er det ikke 

noe som tilsier at tiltaket skulle utgjøre noen fare for sine omgivelser med tanke på 

grunnstabilitet. De topografiske forholdene tilsier at området er lite utsatt for skredfare. 

 

Barns interesser 

I forhold til barns interesser ser Rådmannen at planforslaget regulerer et mindre område til 

lekeplass enn det som er tilfelle i gjeldende plan. Dagens situasjon er ikke i tråd med 

gjeldende regulering, da store deler av det regulerte lekeplassområdet inngår i private 

eiendommer. Lekeplassen består ellers av en grusplass og få lekeapparater i dårlig forfatning. 

Foreliggende planforslag sikrer at lekeplassen vil bli opparbeidet og vedlikeholdt av 

borettslaget, samtidig som den vil være offentlig tilgjengelig til glede for hele området.  

 

Når det gjelder lekeområder for større barn enn dem lekeplassen er rettet mot, finnes det 

innenfor en radius på 300 meter øst for planområdet to friområder som kan benyttes til fri lek 



og andre aktiviteter. I tillegg kommer lekeområdene som etableres ved Ullerål skole ca. 200 

meter fra planområdet, vest for Fv. 35, Hønengata. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen ser positivt på det foreliggende planforslaget som legger til rette for opparbeiding 

av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Dette er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, der Ringerike kommune tar mål av seg om å være en attraktiv 

bokommune, spesielt med fokus på barn. Planforslaget er videre godt bearbeidet etter høring, 

både ved kvalitetssikring og med justeringer som er gjort for å imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planen vedtas. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjonsplan inngangsparti 

6. Støyvurdering 

7. Oppsummering uttalelser, med kommentarer  

8. Uttalelse, Ringerike kommune, Utbygging/Teknisk drift 

9. Uttalelse, Kjell Arne Hunstad 

10. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

11. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

12. Uttalelse, Ringerike kommune, Byggesak 

13. Uttalelse, Statens vegvesen 

14. Avtale om lekeplass  

15. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

16. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

18.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

19. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:   Ingrid Liseth 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

2. gangsbehandling

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 - 393 Detaljregulering f or K vartalet Hønengata – Hønen A llé – Halvdan

S vartes gate – Dronning Ragnhilds vei

Utarbeidet av Ringerike kommune/ COWI AS , 18.09.2014
Sist revidert 08 . 10 .201 8

1. gangsbehandling i Hovedkomité en for miljø - og arealforvaltning 13.10.2014 , sak 105/14
Høring og offentlig ettersyn 27 .10.2014 – 08.12.2014 .
2. gangs behandling i Hovedkomité en for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
Formannskapet DATO, sak SAKNR
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr Endring Dato S ign .
01 Endringer etter offentlig ettersyn 2 7 .10.2017 SAHS
02 Endret § 2.2 pkt 3, § 2.3 pkt 2, og § 5 01.07.2018 SAHS
03 "Område" endret til "felt" flere steder. BLK endret til f_BLK.

Endret ordlyd i § 2.2, § 2.5 , § 3.1, § 5.1, og § 5.3
08.10 .2018 SAHS

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. Etter vedtak brukes
endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre endringer».

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. P bl § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Boligbebyggelse - f rittliggende småhusbebyggelse (BFS )
Boligbebyggelse - b lokkbebyggelse (BB B )
Garasjeanlegg for boligbebyggelse (BG 1 - 2 )
Næringsbebyggelse (BN)
Energianlegg (BE)
Lekeplass ( f_ BLK)

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Kjøreveg ( S K V 1 - 2 )
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Hensynssoner
Innenfor planområdet er det regulert følgende hensynssoner, jf. pbl § 12 - 6:

Frisikt (H140)
Andre sikringssoner (H190)
Bevaring kulturmiljø (H570)

§ 1. Fellesbestemmelser

1. Byggesøknad
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert :
Husplassering og tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5
meter, utnyttelse av ubebygd are al, grunnforhold, utomhusplan.
Ved søknad om nye tiltak skal det utarbeides en situasjonsplan.

2. Varslingsplikt
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner
må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf.
k ulturminnelovens § 8, 2. ledd .

3. Universell utforming
Innenfor planområdet skal det ikke plantes allergifremkallende arter som bjørk, hassel
og liknende.

4. Overvannnshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal finne sted på egen eiendom .

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B FS )

1. Formål
I feltene er det tillatt å oppføre eneboliger med utleiedel / sekundærleilighet
(frittligge nde bygning som er beregnet på é n husstand, men som også inneholder en
del som kan benyttes som en selvstendig enhet med alle nødvendige romfunksjoner),
med tilhørende garasje .

2. Høyder og utnyttelsesgrad
Bolighus kan oppføres med maksimal mønehøyde på 10 meter over gjennomsnittlig
planert terreng. Ma ksimal utnyttelsesgrad er 3 0 % - BYA .

3. Utforming
Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen skal være mellom 35 og 40 .



3 av 5

Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling, og bygninger i samme
byggefelt skal ha en harmonisk utforming.

4. Garasjer
Garasje kan plasseres frittliggende eller inntil huset. Plassering av garasje skal være
vist på situasjo nsplan som følger byggesøknaden , selv om garasje ikke skal oppføres
samtidig med dette. Maksimal byggehøyde for frittliggende garasje er 4 m over
gjennomsnittl ig planert terreng.

5. Gjerder
Gjerder skal ikke være høyere enn 1 meter inklusive sokkel. Gjerders utførelse og
far ge skal vises ved byggesøknad.

6. Fradeling
Fradeling av boligtomter tillates dersom forholdene ligger til rette for det blant annet
med hensyn til terrengforhold, naboforhold, tomtestørrelse og teknisk infrastruktur.

§ 2.2 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (B B B)

1. Formål
I feltet er det tillatt å oppføre boligblokker.

2. Høyder og utnyttingsgrad
Blokkbebyggelsen kan oppføres maksimal mønehøyde på 14 meter over
gjennomsnittlig planert terreng. Ma ksimal utnyttelsesgrad er 45 % - BYA inkl.
overflateparkering .

3. Parkering
Parkering for feltet BBB kan etableres både på feltet BBB og feltet BG1.

4. Universell utforming
Det skal etableres minimum én HC - parkeringsplass for bil og én for HC - eller
transportsykkel i nnen felt B BB .

§ 2.3 Garasjeanlegg for bolig bebyggelse (BG 1 - 2 )

1. Formål
Feltet er avsatt t il parkering for boligbebyggelsen i felt BBB . I feltet er det tillatt å
oppføre garasjer. Garasjene kan plasseres i rekke for bedre utnyttelse.

2. Høyder og utforming
Maksimal byggehøyde er 4 m eter over gjennomsnittlig planert terreng.
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Garasjer skal tilpasses omkri ngliggende bebyggelse i farge .
Garasjene kan plasseres inntil 1 m eter fra eiendomsgrense såfremt det ikke er i
konflikt med sikkerhetshensyn og såfremt det ordnes forskriftsmessig brannteknisk
skille slik at det på naboeiendom kan bygges inntil 4 m eter fra grensen uten
brannteknisk skille.

3. Utnyttingsgrad
Maksimal utnyttelsesgrad er 50 % - BYA .

§ 2. 4 Næringsbebyggelse (BN)
I feltet regulert til næringsbebyggelse tillates det oppført bygnin ger med maksimal
mønehøyde på 11 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal utnyttelsesgrad er
35 % - BYA inkl. overflateparkering.

§ 2. 5 Lekeplass ( f_ BLK)
Innenfor feltet regulert til lekeplass skal det opparbeides lekeapparater og sittegrupper. Feltet
skal fungere som lekeplass for de minste barna. L ekeplassen skal være offentlig tilgjengelig
og kun ne brukes av alle.

Lekeplassen skal sikres med gjerde mot Hønen allé og garasjeområdet i felt BG1 . Det kan
også føres opp gjerde rundt plassen forøvrig. I gjerdet skal de t være porter som sikrer enkel
gangforbindelse mellom feltene BB B og BG1.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Kjørev eg ( S KV 1 - 2)

1. Avkjørsler
Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.

2. T rafikksikkerhetstiltak
Det skal etableres fartsdempende trafikksikkerhetstiltak som eksempelvis fartshump i
Hønen allé . Tiltaket skal prosjekteres av fagkyndig og godkjennes av veimyndigheten .

3. Bevaring av trær i Hønen allé
Eksisterende trær i Hønen allé skal bevares så langt det er mulig. Planmyndigheten
skal kontaktes for nærmere vurdering dersom det som følge av eventuelle planlagte
tiltak innen felt o_ SKV2 bli r behov for å fjerne ett eller flere av trærne.

§ 3. 2 Energianlegg ( B E )
Feltet kan brukes til transformatork iosk. Bygninger og anlegg skal ha en estetisk god
utforming tilpasset omgivelsene.
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§ 4. Hensynssoner

§ 4.1 Frisikt (H140)
I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og
gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m eter over tilstøtende
vegers nivå.

§ 4.2 Andre sikringssoner (H190)
Sone H190 er sikringssone rundt fjernvarmerør. Det skal ikke plasseres bygninger i denne
sonen. Dispensasjon kan gis for mindre bygg og konstruksjoner under forutsetning at tilgang
til rørene sikres. Ved graving innenfor sikringssonen skal fjernvarmeselskapet kontaktes og
deres sikkerhetsinstruks skal følges.

§ 4.3 Bevaring kulturmiljø (H570)
Hensynssone H570 omfatter Dronning Ragnhilds vei 6, som er en sveit serstilvilla med høy
verneverdi. Bygningen skal bevares og eventuell ny bebyggelse på eiendommen må tilpasses
villaen.

Det er ikke tillatt å rive sveitserstilvillaen med mindre forfall/skader dokumentert i et slik
omfang at bygningen må regnes som tapt. Ved rivning av verneverdige bygninger skal
bygningen dokumenteres fagmessig ved oppmåling og grundig beskrivelse av konstruksjon,
rominndeling og overflater.
Ved planlagt fasadeendring skal originale/eldre bygningsdeler i fasade som vinduer, dører og
andr e fasadeelementer bevares så langt det lar seg gjøre.

V ed tilbakeføring av bygningen eller deler av denne til en tidligere fase i bygningens historie
bør gjøres på dokumentert grunnlag.

Alle saker som gjelder tiltak på verneverdig bebyggelse må sendes fylkeskommunen til
uttalelse før vedtak fattes.

§ 5. Rekkefølgebestemmelser

§ 5.1 Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge avtale mell om
utbygger og kommunen. Avtale vedrørende ansvar for opparbeiding og vedlikehold av
lekeplass skal tinglyses.

§ 5. 2 Før det gis brukstillatelse for garasjeanlegget i felt BG1 skal lekeplassen ( f_ BLK) være
ferdig opparbeidet. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal lekeplassen
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilt
lekeplass skal da sendes byg n ingsmyndigh e ten innen 1. september den aktuelle sesongen.
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§ 5.3 Før det gis brukstillatelse for gar asjeanlegget i felt BG 1 skal fartsdempende
trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé , eksempelvis fartshump, være ferdig opparbeidet.

§ 5.4 Før det gis brukstillatelse for garasjeanlegget i felt BG1 skal uteområde t mellom
boligblokk i felt BBB og Hønen allé være ferdigstilt i henhold til illustrasjonsplan L - 100 rev .
04, datert 08.10 .2018. Sykkelparkering kan etablereres med overbygg. Det fysiske skillet mot
Hønen allé vist i illustrasjonsplan skal etableres som gjerde og/ eller skjermende beplantning.
Trær me d lav vekst samt busker kan benyttes. Eventuell vegetasjon skal etableres på en slik
måte at den ikke hindrer fri sikt for inn - og utkjøring til uteområdet.
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1 I N N LE D NIN G

1.1 Bakgrunn

Forslagsstiller er Hov Borettslag, planlegger er COWI AS, og garasjene er tegnet av OCF Prosj ekt AS.

Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for garasje anlegg og lekeplass i et eksisterende
boligområde nord i sentrum av Hønefoss.

Planen vil i hovedsak beholde arealformål som ligger inne i gjeldene plan for området , men justere
formålslinje r etter dagens situasjon, basert på gjeldende reguleringsplan.

1.2 Prosess og medvirkning

I forkant av oppstartsvarselet ble det avholdt oppstartsmøte mellom kommunen, tiltakshaver og
konsulent. I møtet ble det avklart at tiltaket krever en reguleringsplanprosess, men at det ikke utløser
krav om konsekvensutredning.

Igangsetting av planarbeidet ble varslet med brev, datert 19.3.2014, og sendt til:

› Offentlige myndigheter
› Naboer
› Andre interessenter

I tillegg ble det varslet oppstart av planarb eid i Ringerikes blad den 29.3 .2014. Varslingsområdet ses
på varslingskartet under. Varslingsgrensen forholder seg til gjeldende planer og eiendomsgrenser i
området.

Varslet planavgrensning.

Planforslaget ble 1. gangs behandlet 13.10.2014 og lagt ut t il offentlig ettersyn fra 27.10.2014 til
8.12.2014. Med utgangspunkt i innkomne merknader er planforslaget bearbeidet etter offentlig
ettersyn . Innkomne merknader ved offentlig ettersyn er oppsummert og kommentert i eget vedlegg.
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2 Planområdet

2.1 Beliggenhet og avgrensning

Planområdet ligger nord i Hønefoss sentrum. Se lve planområdet er på omtrent 18,5 daa og er
avgrenset av øvrige gjeldende planer i området.

Planområdets beliggenhet nord i Hønefoss sentrum.

2.2 Eierforhold

Planområdet består av hele og deler av flere eiendommer. Den aktuelle eiendommen for garasjebygg
(gnr/bnr 86/251) eies av Ringerike kommune.

2.3 Gjeldende planer og føringer

Hønengata – Hønen Allé, 30.6.1988
I gjeldende reguleringsplan for området er området regulert til boligformål, lekeplass, parkeringsareal
og forretn ing, samt tilhørende vegareal. Gjeldende plan er ikke i samsvar med dagens situasjon . Feltet
som opprinnelig er avsatt til lekeplass (grønn skravur) inngår i dag i private eiendommer.
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Gjelden de reguleringsplan for området.

Kommuneplanens arealdel, 2007 - 2019

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål. Formålet med planen er å tilrettelegge
for parkeringsanlegg og lekeplass. Dette anses som å være i tråd med kommuneplanen, da
reguleringsformålet utgjør en del av tilhørende anlegg for bolig.

2.4 Planområdet i dag

Planområdet består av eksisterende bebyggelse, både eneboliger og blokkbebyggelse. Deler av
området er regulert til parkeringsformål i gjeldende plan, men fremstår i hoved sak som en større
grusbane/ubrukt areal. Det er også noe forretningsbruk innenfor planområdet.

Bildet viser eksisterende forretningsarealer og bolig i planområdets sørvestre del.

Det eksisterer en mindre lekeplass innenfor planområdet, med få lekeappara ter som er i dårlig stand.
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Bildet viser leke plassen sett i sammenheng med eksisterende blokkbebyggelse.

Det er etablert trase for fjernvarme innenfor planområdet. Fjernvarmen er lagt lags Hønen a llé, og har
en byggeforbudssone på 4 meter.

Formålet med planen er å legge til rette for garasjeanlegg på det grusete området . Lekeplassen vil
dermed få en ny plassering, mellom boligblokka og nye garasjeanlegg.

Bildet viser eksisterende garasjeanlegg øst for planlagt nytt parkerings anlegg og trafo.

I dag ben ytter beboere ved blokka parkeringsplassene ved inngangspartiet. Som bildet under viser så
er ikke denne plasseringen spesielt gunstig. Parkeringsløsningen tilsier at bilistene må ry gg e ut i gata
hvor det ferdes skolebarn og andre trafikanter . Spesielt ved snøbrøyting kan siktforholdene være
vanskelige. Det er omtrent 20 parkeringsplasser der i dag, mot 30 boenheter i blokka. Dette samsvarer
ikke med kommuneplanens bestemmelser om 1,5 parkeringsplasser per boenhet.



8

Dagens parkeringsløsning foran blokka .
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3 P lanforslaget

3.1 Arealformål

Planforslaget er vist under. Se vedlagt plankart for full versjon med tegnforklaring .

Planforslaget er vist med ulike formål med tilhørende arealer.

Innenfor planområdet er det regulert med følgende arealformål:

Arealformål Areal (daa.)

Bebyggelse og anlegg:

Boligbebyggelse Blokkbebyggelse 3,2

Boligbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse 8,2

Garasjeanlegg for boligbebyggelse 1 ,9

Næringsbebyggelse 1,7
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Lekeplass 0,5

Samferdsel og teknisk infrastruktur:

Kjørev eg 2,9

Energianlegg 0,1

3.2 Garasje anlegg

Formålet med planen er å legge til rette for garasjeanlegg i tilknytn ing til eksisterende boligblokk,
feltet er merket med BG1 på plankartet. Garasje anlegget er regulert med et areal på 1,5 daa. Innenfor
dette feltet kan d et etableres garasjer. Under vises en skisse for hvordan feltet kan bli seende ut.
Skissen er ikke juridisk bindende.

Skissen viser et forslag til hvordan garasjeanlegget kan bli seende ut. Det er vist 20 garasjer , som et
første byggetrinn. Det er plass til ytterligere 10 garasjer i venstre del av illustrasjonen, slik at det kan
bli en garasje til hver av de 30 boenhetene i Hov borettslag . Ill: OCF Prosjekt AS.

Parkeringsanlegget vil bli etablert i et felt som i dag består av et større grusområde og noen
lekeapparater i dårlig forfatning . Tiltaket medfører ikke økt trafikk til eller fra området, men sørger for
bedrede trafikk forhold sammenlignet med dagens parkeringsløsning. Tiltaket medfører dermed at
området blir sikrere for blant annet myke trafikanter .

Både BG1 og BG2 er tidligere regulert til parkering. BG2 er et eksisterende garasjeanlegg.
Planforslaget har dermed lagt opp til en regulering som samsvarer med den faktiske situasjonen for
BG2 . Arealet er på 0,4 daa og ligger på hjørne t Halvdan Svartes gate / Hønen allé nordøst i
planområdet.
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Illustrasjon av garasjer. Ill: OCF Prosjekt AS.

3.3 Lekeplass

I gjeldende reguleri ngsplan er det regulert inn et felt til offentlig lekeplass. Dette feltet er ikke
opparbeidet og den største delen av det regulerte fe l t et er benyttet som privat bolig eiendom .
Eiendomsgrensene indikerer også at det ikke er tatt hensyn til reguleringsplanen ved utskilling av
eiendommene.

I planforslaget er derfor lekeplassen blitt litt redusert sammenlignet med gjeldende plan. Lekeplassen
har et areal på 0,5 daa og er lokalis ert mot BBB . Lekeplassen er med det avgrenset av uteområdet til
BBB og garasjeanlegget i øst. Lekeplassen er ikke i konflikt med inn/ut - kjøring av garasjeanlegget.

Lekeplassen vil overgå fra å være kommunalt (offentlig) eid, til å være privat eid av borettslaget. D et
er inngått avtale med kommunen om at borettslaget skal opparbeide og drifte l ekeplassen som fortsatt
sk al være offentlig tilgjengelig og kunne brukes av alle.

Fra boligblokken i BBB er det direkte adkomst til lekeplassen uten at man må gå ut i Hønen allé .
Lekeplassen skal sikres med gjerde mot gaten og garasje feltet . I gjerdet skal det være porter som sikrer
enkel gangforbindelse mellom blokken og garasjene ( B B B og BG1 ) .

3.4 Bolig

Planforslaget er vist med to ulike bo ligformål; blokkbebyggelse (BBB ) og frittliggende
småhusbebyggelse (BFS1).

Avgrensningen av BBB er lik dage ns eiendomsgrense øst for blokka . Videre er formålsgrensene fra
gjeldende plan beholdt. Vedlegg 4 Illustrasjonsplan viser forslag til ny utforming foran blokka, der det



12

i dag er parkeringsplasser for beboerne. Det foreslås blant annet gjesteparkering, sykk elparkering og
areal for renovasjon på dette arealet.

Når det gjelder feltet for BFS så er dette arealet blitt større sammenlignet med gjeldende plan. Dette
bunner i at planforslaget er regulert i henhold til den faktiske situasjonen .

Planforslaget legger ikke opp til endring av boligformålene. Bestemmelsene fra gjeldende plan er i
hovedsak videreført . %BYA for BBB er tilpasset til bebygd situasjon for tomta til blokka.
Byggehøyder er i nye bestemmelser oppgitt til meter, og ikke antall etasjer.

3.5 Næring

Felt BN er regulert til næringsbebyggelse med tilhørende bestemmelser. Feltet er i henhold til
gjeldende plan og faktisk situasjon.

3.6 Kulturminner og kulturmiljø

Etter innspill fra Buskerud fylkeskommune er felt BN omfattet av hensynssone bevaring kulturmil jø
(H570) med tilhørende bestemmelser. Hensynssonen omfatter Dronning Ragnhilds vei 6, som er en
sveitserstilvilla med høy verneverdi.

Det er ikke andre kjent kulturverdier eller automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.

3.7 Veg

Avgrensningen av ve ganlegg er i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det er imidlertid
gjort en liten justering av gjeldende plan ved at gang - og sykkelformålet i Hønen allé er regulert til
veg. Dette er i samsvar med den faktiske situasjonen i området.

Avkjørsel fra gnr/bnr 86/586 mot Hønengata stenges. Dette i følge plan 0605_335 «FV 35 Hønengata»,
vedtatt 30.08.12, som slår fast at denne avkjøringen skal stenges. Eiendommen får da tilkomst over
gn r /bn r 86/25.

I Hønen allé forutsettes det etablert en fartshump el ler tilsvarende trafikksikkerhetstiltak , dette etter
krav fra Ringerike kommune.

3.8 Fjernvarme

Innenfor planområdet eksisterer det en fjernvarmeledning. Denne strekker seg langs vegen ( o_ S K V2)
og inn på feltet for BBB . Ledningen er lagt i nyere tid, etter at bebyggelsen ble etablert. Planforslaget
legger opp til garasjeanlegg og lekeplass der fjernevarmeledningen ligger. Det er skissert en løsning
for garasjeanlegget som er forenelig med fjernvarmeledningen.

Hensynet til fjernvarmeledningen er sikret gjennom en egen sikringssone med tilhørende
bestemmelser. Det skal ikke plasseres bygninger i denne sonen. Dispensasjon kan gis for mindre bygg
og konstruksjoner under forutsetning at tilgang til rørene sikres. Ve d graving innenfor sikringssonen
skal fjernvarmeselskapet kontaktes og deres sikkerhetsinstruks skal følges.
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3.9 Universell utforming

Planområdet er tilnærmet flatt. Dette gjør universell utforming av uteområder mindre utfordrende.
Hovedstrukturen i området e r enkel og lett lesbar , noe som gir god orienterbarhet.

Illustrasjonsplanen viser forslag til plassering av HC - parkering for bil og sykkel. Parkeringsdekning
skal være i henhold til gjeldende overordnede retningslinjer i kommunen. Dette hjemles i
kommuneplanbestemmelsene.

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det ikke skal plantes allergifremkallende arter som
bjørk, hassel og liknende innenfor planområdet.
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4 ROS - analyse

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitte forhold Er området utsatt for snø - eller
steinskred?

x

Er det fare for utglidning (er området
geoteknisk ustabilt)?

x

Er området utsatt for springflo/flom i
sjø/vann?

x

Er området utsatt for flom fra elv/bekk,
herunder lukket bekk?

x

Er det radon i grunnen? x
Annet (angi) x

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser
som kan inntreffe på nær liggende
transportårer, utgjøre en risiko for
området?
- hendelser på veg x

- hendelser på jernbane x
- hendelser på sjø/vann/elv x
- hendelser i luften x

Støypåvirkning

- Vil område støypåvirke
omkringliggende bebyggelse?

x

- Er området utsatt for støy? Det stilles ikke krav til
støyvurdering for
garasjeanlegg. For
lekeplassen er denne gitt en
plassering lengst mulig unna
Hønengata, som er den
største støykilden for
området. Lekeplassen har
dermed en bedre plassering
i dette planforslaget
sammenlignet med
gjeldende plan. Se også
vedlagt støyvurdering.

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser
som kan inntreffe i nær liggende
virksomheter (industriforetak etc.),
utgjøre en risiko for området?

x

- utslipp av giftige gasser/væsker x

- utslipp av
eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker

x

Medfører bortfall av tilgang på
følgende tjenester spesielle ulemper

x
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for området:
- elektrisitet x
- teletjenester x

- vannforsyning x
- renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer
ved/gjennom området:

x

- påvirkes området av magnetisk felt fra
el.linjer?

x

- er det spesiell klatrefare i forbindelse
med master?

x

Er det spesielle farer forbundet med
bruk av transportnett for gående,
syklende og kjørende innenfor
området:

x

- til skole/barnehage? x
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x
- til forretning etc.? x

- til busstopp? x

Brannberedskap x
- omfatter området spesielt farlige
anlegg?

x

- har området utilstrekkelig
brannvannforsyning (mengde og
trykk)?

x

- har området bare en mulig
atkomstrute for brannbil?

x

Tidligere bruk Er det mistanke om forurensning i
grunnen fra tidligere virksomheter?

x

bensinstajsjon /bilverksted/tankanlegg x
- mekanisk verksted/skipsverft x

- galvaniseringsverksted x
- impregneringsverk x
- avfallshåndtering/deponi x

- gjentatte rivingsarbeider /rehabilitering
av bygninger fra 1950 - 1980

x

- byjord: sentrale og eldre bydeler x

- gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x

- militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.

x

- annet (angi) x

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i
nærheten, med spesiell fare for usikker
is?

x
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Finnes det naturlige
terrengformasjoner som utgjør spesiell
fare (stup etc.)

x

Annet (angi) x

Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger x

- er tiltaket i seg selv et sabotasje -
/terrormål?

x

- finnes det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

x
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5 Merknader

Merknader ved oppstart av planarbeidet er oppsummert og kommentert nedenfor.
Merknader ved offentlig ettersyn av planforslaget er oppsummert og kommentert i eget vedlegg.

Fylkesmannen i Buskerud, 23.3.2014

Det ses på som positivt at det legges opp til å innarbeide en lekeplass i området. Det må legges vekt
på trafikksikre løsninger. Lekeplassen må også sikres støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier.
Dersom planen skal åpne for nye boligenheter må stø yforhold ivaretas for nye boliger med
uteoppholdsareal.

Planarbeidet må ivareta bygningsmiljø og estetikk. I den grad det er relevant på det redegjøres for
hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 er vurdert og fulgt opp.

Dersom kommunen skal kun ne kreve at eventuelle nye bygg i planområdet skal knyttes til
fjernvarmenettet må dette være fastsatt i planen.

Prinsippene om universell utforming må være vektlagt i planen.

Kommentar:

Lekeplassen vil plasseres slik at den ikke ligger utsatt til i forhold til trafikksikkerhet. I gjeldende
reguleringsplan for området vises en lekeplass. Ny plan vil legge opp til en justering av plasseringen
av lekeplassen. I forhold til gjeldende plan så anses det ikke som nødvendig med støyberegninger for
planområde t. En mindre justering av plasseringen av lekeplassen vil ikke medføre endrede
konsekvenser for lekearealet.

Det vil ikke legges til rette for nye boliger, og støyvurderinger tilknyttet dette anses derfor ikke som
nødvendig.

Prinsippene i naturmangfoldlo ven og prinsippene om universell utforming vil bli vurdert i
planarbeidet.

Statens vegvesen, 3.4.2014

Området har atkomst ut til Hønengata – fv. 35. Det er nylig vedtatt en reguleringsplan for denne
delen av fylkesvegen. Områdeavgrensningen tilsier at det ikke er planer om å endre på
tilknytningspunktene til vårt vegnett. Etablering av lokal felles parkeringsplass vil etter vår vurdering
ikke medføre økt eller endre trafikk til området.

Vi viser til vårt standardsvar i forbindelse med oppstart av planarbei d, men kan ikke se at dette
planforslaget vil berøre vårt ansvarsområde i vesentlig grad.

Kommentar:

Merknaden er tatt til orientering.
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Buskerud Fylkeskommune, 22.4.2014

Det er ikke opplysninger om automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Det er derfor
ingen merknader til planen. Det bes likevel om at det tas hensyn til varslingsplikten i bestemmelsene.
Forslag til bestemmelse:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må arbeidet
straks stanses og utvikli ngsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, 2.
ledd».

Det anbefales at det settes krav til plassering, volum og utforming. Det bør vurderes fjernvirkning og
silhuettvirkninger av tiltaket, og at det stilles krav om at tiltaket sikr es god tilpasning til omgivelsene.

Kommentar:

Bestemmelsen om at varslingsplikten legges inn i planbestemmelse til planforslaget. Det er
utarbeidet et forslag til en situasjonsplan for parkeringsanlegget og lekeplassen. Denne vil ikke være
juridisk binden de, men vil kunne illustrere hvordan tiltaket er tenkt utformet og dermed
påvirkningen på omkring liggende miljøer.

Hønefoss Fjernvarme, 30.4.2014

Hønefoss Fjernvarme fikk oversendt varsel om oppstart den 30.4.2014 da de ikke var satt opp på
varslingslisten. Det ble sendt merknad til varselet samme dag.

Hønefoss Fjernvarme har som beskrevet ledninger i området (30 - mannsblokka er tilknyttet).

Det er etablert avtaler med grunneierne for å ha ledningene liggende på de aktuelle eiendommene.

I utg angspunktet aksepteres det ikke at det plasseres bygninger over fjernvarmeledningene. Det kan
gis disp. for dette i enkelte tilfeller (mindre bygg som boder, enkelt garasjer ol.), men det forutsetter
avbøtende tiltak som sikrer fremtidig drift og tilgang t il rørene.

Det ble også sendt instrukser til g r a ving nær fjernvarme.

Kommentar:

Merknaden er tatt til orientering.
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Sammendrag 

På oppdrag fra Hov borettslag har COWI AS utredet veitrafikkstøy som påvirker en 
lekeplass i Hønefoss.  

Resultatene viser at støynivå på lekeplassen tilfredsstiller grenseverdien for støy 
på uteplass både for veitrafikkstøy og for jernbanestøy. Det er ikke nødvendig å 
etablere avbøtende tiltak. 

1 Innledning 

På oppdrag fra Hov borettslag har COWI AS utført støyutredning for en lekeplass i 
Hønefoss. Situasjonskart er vist i Figur 1, der det vurderte arealet (lekeplassen) er 
vist i grønn farge som BLK. 

 

Figur 1: Utsnitt av situasjonsplanen, fra oppdragsgiver. 

2 Forskrifter og grenseverdier 

Som grunnlag for arbeidene anvendes Miljøverndepartementets Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Retningslinjen er ment som 
grunnlag for kommuner ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- 
og bygningsloven og angir blant annet grenseverdier for støy på utearealer. 
Kriterier for soneinndeling etter T-1442/2012 er gjengitt i Tabell 1. 
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Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

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 

Jernbane Lden 58 dB L5AF 75 dB Lden 68 dB L5AF 90 dB 

 
› Rød støysone er ikke egnet for støyfølsomme bruksformål, mens gul støysone 

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 
tilfredsstillende støyforhold. 

› Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 
10 dB og 5 dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld. 

› Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som 
angitt i definisjonen av Lden og Lnight i T-1442/2012. 

› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte 
boenhet. 

› Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i 
tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og 
rekreasjonsformål, jfr. Definisjon i kap. 6 i T-1442/2012. 

› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene. 
Krav til maksimalnivå gjelder ikke for en enkel hendelse, men for flere, minst 
10 hendelser i løpet av nattperioden kl. 23 – 07.  
 

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå 
åpenbart er dimensjonerende. 

Anbefalte grenseverdier for støy ved etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt 
bruksformål eller etablering av ny støyende virksomhet er de samme som for gul 
sone fra Tabell 1. 

3 Beregninger av støy fra veitrafikk 

3.1 Underlag og metode 
Beregning av støy fra veitrafikk er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for 
veitrafikkstøy ved hjelp av støykartleggingsprogrammet CadnaA versjon 4.5. 
Prosjektet ble beregnet med andre ordens refleksjoner. Det er benyttet akustisk 
myk mark i beregningene, unntatt på veier og på forretningsområdet/ 
parkeringsplass, der det er benyttet harde overflater. Støysoner er beregnet i 1,5 
meters høyde, som representerer uteområde på bakkenivå og omtrentlig 
hodehøyde for lekende barn. Beregningspunktene er i 2 meters avstand fra 
hverandre. 



  
4/6 STØYVURDERING FOR LEKEPLASS I HØNEFOSS 

O:\A045000\A047853\3_Pdoc\Prosjektering\Støyvurdering\rapport\NOT001 Hov Borettslag støyvurdering lekeplass 02.docx 

Grunnlag for beregningene er digitalt kartgrunnlag fra 06.06.2014 samt 
situasjonsplan datert 12.09.2014.  

3.2 Veitrafikktall 
Veitrafikktall for Fv35 er hentet fra Statens Vegvesens nasjonale vegdatabase 
NVDB og fremskrevet med antatt 1,5 % årlig trafikkøkning til 2030. De andre 
tallene er estimert av COWI med bakgrunn i SVVs håndbok 146 
Trafikkberegninger. Tallene benyttet i beregningene er vist i Tabell 2.  

Tabell 2 Veitrafikktall fra trafikkrapport benyttet i beregningene 

Vei ÅDT2030 Andel tunge 

kjøretøy 

Hastighet 

Fv35 22 500 10 % 50 km/t 

Hønen alle (nord for 

planområdet)1 

175 3 % 30 km/t 

Dronning Ragnhilds vei (sør 

for planområdet)2 

510 20 % 30 - 50 km/t 

Halvdan Svartes gate (øst for 

planområdet)3 

75 3 % 30 km/t 

 

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene og til andelen tunge 
kjøretøy. Imidlertid forutsetter det relativt store feil i trafikkmengdene for at det slår 
ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel gir en fordobling/halvering av 
trafikkmengden en endring på +/- 3 dB på ekvivalent støynivå.  

For beregning av ekvivalentnivåer for forskjellige perioder av døgnet er det 
nødvendig med tidsfordeling av trafikken. Det er benyttet typisk tidsfordeling for 
riksveier iht. M-1284 for Fv35, og typisk fordeling for byveier for de andre veiene. 

Det er tatt hensyn til veienes helningsgradient i støyberegningene. 

 

                                                      
1 Veitrafikktall for Hønen alle baseres på at veien i hovedsak trafikkeres av beboere 
til/fra bolig 
2 Veitrafikktall for Dronning Ragnhilds vei baseres på at veien benyttes av beboere 
til/fra bolig, lastebiler til/fra Scania bilverksted og trafikanter til/fra 
parkeringsplassen til supermarkedet sør for veien. Det antas at 1/3 av de som 
parkerer på supermarkedsparkeringsplassen benytter veien. 
3 Veitrafikktall for Halvdan Svartes gate baseres på at veien i hovedsak trafikkeres 
av beboere til/fra bolig 
4 M-128: veilederen til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging T-1442/2012 
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3.3 Jernbanetrafikktall 
Jernbanetrafikktall er i hentet fra Jernbaneverkets database. Det er kun godstrafikk 
på den aktuelle strekningen (Hønefossbanen). Godstrafikken er fremskrevet med 
antatt 1,5 % årlig trafikkøkning til 2030. Tallene benyttet i beregningene er vist i 
Tabell 3. 

Tabell 3 Jernbanetrafikktall fra JBV benyttet i beregningene 

Bane Togmeter2030 – el. 

godstog 

Hastighet 

 Dag Kveld Natt  

Hønefossbanen 

Hval - Hønefoss 

2677 1962 2237 65 km/t 

 

4 Resultat 

Det er foretatt beregninger av støynivå på lekeplassen. Resultatene er gjengitt i 
støysonekart i vedlegg.  

Følgende beregninger er vist i tegninger i vedlegg:  

› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk, uten støytiltak 
› Tegning X002: Støynivå Lden fra jernbanetrafikk, uten støytiltak 

 
Statistisk maksimalt støynivå L5AF anses ikke å kunne være dimensjonerende, da 
krav på L5AF kun gjelder for >10 hendelser per natt, se kapittel 2. Støy vurdert for 
nattetid anses ikke å være aktuelt på en lekeplass. 

4.1 Støy fra veitrafikk 
Resultatene for beregningene av Lden (se tegning X001) viser at støynivå fra 
veitrafikk tilfredsstiller grenseverdien på lekeplassen.  

4.2 Støy fra jernbanetrafikk 
Resultatene for beregningene av Lden (se tegning X002) viser at støynivå fra 
jernbanetrafikk tilfredsstiller grenseverdien på lekeplassen. Støybidraget fra 
jernbane er lavt (ca. Lden 45 – 46 dB på lekeplassen), og selv om man ser på 
energetiske summen av støy fra vei og jernbane vil grenseverdiene ikke være 
overskredet. 

4.3 Annen støy 
I tillegg til støy fra vei- og jernbanetrafikk, som ble beregnet, er det mulig at det 
forekommer støy fra andre kilder.  
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I nærheten til boligområdet og lekeplassen er det flere forretninger, lagerhaller, 
verksteder og en bensinstasjon. Det antas at Scania-verkstedet og supermarkedet 
sør for boligene har innflytelse på trafikken på Dronning Ragnhilds vei. Dette er tatt 
hensyn til i trafikktallene (se avsnitt 3.2). Støy fra selve forretningsområdene er ikke 
tatt med i beregningen. Det tas utgangspunkt i at det ikke er dominerende mye 
rangering og lastebiler i tomgang og flytting på Scania-området. For 
supermarkedet og bensinstasjonen antas det at støyen fra veiene (spesielt Fv35) 
dominerer. Disse er derfor ikke tatt med i beregningene. 

4.4 Avbøtende tiltak 
Med de gitte forutsetningene vil det ikke være behov for avbøtende tiltak mot støy 
for lekeplassen. 

5 Vedlegg 

› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk, uten støytiltak 
› Tegning X002: Støynivå Lden fra jernbanetrafikk, uten støytiltak 
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1 Buskerud fylkeskommune, 8.12.2014

Automatisk fredete kulturminner

BFK har ikke kjennskap til
automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet og har derfor
ingen merknader til planen
angående automati sk fredete
kulturminner.

Nyere tids kulturminner

BFK bemerker at det innenfor
planområdet er én bygning som har
fått høy verneverdi i kommunens
kulturminneregistrering: Dronning
Ragnhilds vei 6 er en
halvannenetasjes sveitserstilvilla,
bygd rundt 1900. Er i tilnærmet
opprinnelig stand, et godt eksempel
på villaer fra denne perioden.

BFK anbefaler at eiendommen
avsettes som hensynssone c),
bevaring kulturmiljø.

Reguleringsbestemmelsene må
utformes slik at eventuell ny
bebyggelse på eiendommen tar
hensyn ti l villaen, men det må
komme fram at øvrig nyere
bebyggelse ikke er verneverdig.

OK.

Tatt til følge.

Hensynssone innarbeidet
på plankart (H570)

Bestemmelser gitt i § 4.3

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Merknad en er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller .

2 Fylkesmannen i Buskerud, 8.12.2014

Miljømessige forhold

FMB bemerker at planforslaget
legger til rette for oppføring av nytt
garasjeanlegg som gir trafikkmessig
tryggere parkering. Ser positivt på
tilta k som bedrer trafikksikkerheten.

FMB bemerker at det i nytt
planforslag blir regulert et mye
mindre areal for lek (0,5 daa), enn
gjeldende reguleringsplan. Arealet
er allikevel noe større enn det som i
dag blir brukt til lek. Lekearealet i
planforslaget v il primært gi et tilbud

OK

Viderefører en gammel
plan, og regulerer bedre
forhold enn hva som er
dagens situasjon /
virkeligheten. Større
leke areal vil ikke gi
ønsket antall garas jer for
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til de minste barna, fylkesmannen
viser til pkt. 5b i RPR for barn og
unges interesser – om lekearealer
for barn i alle aldre. Fylkesmannen
anbefaler at det avsettes et noe
større lekeareal i planområdet, som
gir muligheter for ball spill og
aktiviteter også for større barn.

FMB ber om at det innarbeides en
rekkefølgebestemmelse som sikrer
at den regulerte lekeplassen blir
istandsatt og oppgradert i forhold til
dagens situasjon.

FMB bemerker at det ikke er
utarbeidet egne bestemmelser om
støyforhold for boliger og
uteoppholdsarealer. For evt. nye
boliger vil det være
kommuneplanens støybestemmelser
som gjelder. For lekeplassen står
det i kommunens vedtak at
støyforholdene må utredes nærmere
før 2. gangs behandling. Forutsetter
at lekep lassen sikres støyforhold i
tråd med anbefalte grenseverdier i
Klima og miljødept. retningslinje
for støy i arealplanlegging T -
1442/2012.

FMB har tidligere bedt om at
planarbeidet ivaretar hensynet til
landskap og estetikk i tråd med
overordnede føringer. Viser til at
det i planforslaget er foreslått
bestemmelser om tilpasning til
omkringliggende bebyggelse i farge
og materialbruk.

Det er ikke forventet at planområdet
inneholder viktige eller sårbare
arter.

Landbruks - og næringsmessige
forhold:

FMB kan i kke se at planforslaget
kommer i konflikt med
landbruksinteresser av nasjonal eller
regional karakter.

Juridiske forhold:

FMB bemerker at reguleringsplanen
ikke inneholder bestemmelser om

blokka.

Imøtekommet og
innarbeidet i
bestemmelsene § 5.1

Støyvurdering for
lekeplassen er
utarbeidet. Resultatet
viser at støynivå fra
veitrafikk tilfredsstiller
grenseverdier på
lekeplassen.

OK

OK

OK. Heller ikke lokale
landbruksinteresser
berøres.

Tatt til følge. Innarbeidet
i § 1 punkt 3.

Inne nfor en radius
på 300 meter øst for
planområdet finnes
to friområder som
kan benyttes til fri
lek og aktiviteter for
de større barna. I
tillegg kommer
lek e områdene som
etableres ved U llerål
skole ca. 200 meter
fra planområdet,
vest for Fv. 35,
Hønengata.

Punktet er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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universell utforming. Vises til Pbl. §
1 - 1,5. ledd. Oppfordrer komm unen
til å innta bestemmelser om
universell utforming.

Bestemmelsenes §§ 2.1, 2.2 og 2.3
viser kun til mønehøyde.
Oppfordrer kommunen til å vurdere
om også gesimshøyde skal angis i
bestemmelsene.

Bestemmelsenes § 2.1, pkt 4,
omhandler garasjer i tilknytn ing til
frittliggende småhusbebyggelse.
Best. omtaler ikke tillatt størrelse
eller høyde. For å bedre planens
styringsmuligheter bes kommunen
om å regulere garasjenes størrelse.

Bestemmelsenes § 3.2 regulerer
parkeringsanlegg, og inneholder
ikke angivelse av høyder, størrelse
eller utnyttingsgrad. Oppfordrer
kommunen til å revidere
bestemmelsen.

Ikke tatt til følge.

Bestemmelse om høyde
på frittstående garasje
lagt inn. Garasjeareal
inngår ved beregning av
utnyttelsesgrad.

Tatt til følge. Se § 2.3

Det er også lagt inn
krav om HC -
parkering i § 2.2 nr.
4.

Punktet er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

3 Statens vegvesen, 13.01.2015

Statens vegvesen bemerker at det i
uttalelse til planoppstart ble
konkludert med at planen var i
samsvar med planen for fv. 35,
Hønengata og at planforslaget ikke
berører SVV i vesentlig grad.

OK.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

4 Ringerike kommune – Byggesak
(RKB) 05.11.2014

§ 2.1.1 Formål

RKB ber forslagsstiller definere
"eneboliger". Skal det bare være
tillatt med en boenhet. Kan det
tillates enebolig med f. eks. 65 m²
bileilighet? Evt. enebolig med f.
eks. 2 hybelleiligheter på hver f.
eks. 30 m²?

§ 2.1.3 U tforming

Bestemmelsene tillater 10 m
mønehøyde. Dette tilrettelegger for
4 plan. Det er da ikke interessant
hva som er tillatt takvinkel på 1 1/2 -

Tatt til følge. Innarbeidet
i § 2.1 punkt 1.

Tatt til følge.
Endret § 2.1 punkt 3.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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etasjes hus. (1 1/2 - etasjes hus er for
øvrig ikke definert i byggereglene
(men i retningslinjene til
kommunepl anbestemmelsenes §
1.1.2).) RKB foreslår at det skrives:
".... 35 ° og 40 ° ellers".

§ 2.1.4 Garasjer:

RKB bemerker at i stedet for siste
setning bør det vises til kommunens
parkeringsforskrift/ parkeringsregler
i framtidig kommuneplan. Videre
mangler noe om byggehøyde (og
evt. maksimum størrelse).

Nytt punkt § 2.1.6:

RKB viser til samme bestemmelse §
2.1.6 i reguleringsplan nr. 261 for
Rabba Storløkka. Det må avklares
om det er lov til å dele opp
eiendommene. Angi gjerne
minimum tomtestørrelser, f. eks.
m inimum 700 m² for eiendommer
med 1 boenhet, og minimum 900
m² ellers.

§ 2.2

RKB spør om det kan stå at
avkjøring fra BBB1 til veien kun
skal foregå der det er vist avkjørsel,
og hvorvidt det skal ordnes fysisk
skille ellers langs veien der, før
parkeringsp lass på SPF1 tillates tatt
i bruk.

§ 3.2:

RKB bemerker at det mangler
byggegrense mot nord og øst for
SPH1. Da passer det dårlig at det i §
3.2.2 åpnes for 1 m avstand til
grensen. Medfører dårlig sikt i
veikryss og avkjørsler. RKB
foreslår følgende setni ng:
"Garasjene kan plasseres inntil 1 m
fra eiendomsgrense mot sørvest
såfremt det ikke er i konflikt med
sikkerhetshensyn og såfremt det
ordnes forskriftsmess i g
brannteknisk skille slik at det på
naboeiendommene kan bygges
inntil 4 m fra grensen uten
bran nteknisk skille."

Tatt til følge.
Bestemmelse endret for
å unngå motstrid.
Henvisning anses
unødvendig.
Byggehøyde angitt.

Tatt til følge.
Fradeling tillates.

Avkjørselen er vist med
pil. Dette gir litt
fleksibilitet, men
plasseringen er også
bundet opp i ny § 5.4,
ved henvisning til
illustrasjonsplan

Tatt til følge.
(SPH1 er end ret til BG1 ,
og 3.2.2 er 2.3.2 )

Byggegrenser er endret.
Frisiktsone innarbeidet.
Tekst innarbeidet i § 2.3
punkt 2.

Hensynssone langs
fjernvarmeledning
(H190) er lagt inn.
Hensynssonen avgrenser
også plassering av
garasjer mot nord.
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Fjernvarme

RKB etterspør bestemmelse om
tilknytning til Fjernvarme.

Ikke tatt til følge. Dette
styres ikke av
reguleringsplan.

Punktet er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

5 Ringerike kommune – Teknisk drift
(RKT) 05.11.2014

Tilkn ytning til VA:

RKT bemerker at tilknytning til
boligbebyggelse mot nord skal skje
på VL 150 og AF 300 i Hønen Allé.

Tilknytning til boligbebyggelse og
nærings - bebyggelse mot sør skal
skje på VL 150 og AF 300 i
Dronning Ragnhilds vei.

Tilknytning til bolig bebyggelse mot
øst skal skje på VL 100 og AF 300 i
Halvdan Svartes gate.

Alderen på noen av ledningene
tilsier at de kan være i dårlig
forfatning. Dette må undersøkes og
vurderes nærmere ved tilknytning.

Overvann skal håndteres på egen
eiendom.

Brannvann f or denne type
bebyggelse skal tilfredsstille kravet
50 l/s mot 2 bar.
(Viser til vedlagt kartutsnitt.)

Adkomst:

RKT bemerker at det bør utredes
universal adkomstplan som
tilfredsstiller adkomst for
varelevering, renovasjon, brann - og
redning.

Fotgjengerfe lt bør etableres der det
er naturlig å krysse gaten.

Parkering:

RKT bemerker at parkering ivaretas
på egen eiendom. Vi forbeholder
oss retten til å komme med innspill i
førstegangsbehandlingen av saken.

OK
Ikke innarbeidet i
planforslaget da dette
hån dteres i byggesak.

OK.
Adkomstforhold er
ivaretatt.

Naturlig plassering av
f otgjengerfelt er i kryss
med Hønengata, utenfor
plangrensen.

Parkering også på eget
areal regulert til
formålet.

Det er tatt inn en
fellesbestemmels e
om at lokal
overvanns -
håndterin g skal
finne sted på egen
eiendom.

Rekkefølge -
bestemmels ene
sikrer at det vil bli
etablert
fartsreduserende
tiltak i Hønen allé
før garasjene kan tas
i bruk.



7

6 Kjell Arne Hunstad, 07.12.2014

Hunstad er opptatt av det det
fortsatt blir holdt av en god del areal
til lekeplass og en grønn lunge i
området. Det foregår et
generasjonsskifte i husene på
Hønenjordet, og Hunstad ønsker i
den sammenheng at kommunen skal
ruste opp denne lekeplassen. De
siste 15 årene har kommunen ikke
gjort vedlikehold der.

Hunstad spør om alle i 30
mannsblokken må ha garasjer?
Fores lår at i stedet for å ta areal fra
lekeplassen, kan man stenge nedre
del av Hønen Alle ut mot
Hønengata (eventuelt stenge for
innkjøring / utkjøring) for å sikre
trafikken. Dette for å sikre en
trafikksikker vei for lokale barn.

Det reguleres eget areal
t il lekeplass (BLK) og
rekkefølgekrav om
opparbeiding (§ 5.1).

Garasjeareal (BG1 +
BG2) er mindre enn
areal regulert til
parkering i tidligere
plan.

Punktet er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Bedre
trafikksikkerhet for
barn i området
sikres ved
rekkefølgekrav om
opparbeiding av
strukturert område
foran blokka, samt
etablering av
fartsreduserende
tiltak i Hønen allé
før garasjene kan tas
i bruk.
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Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Ringerike kommune Miljø- og arealforvaltning  

PB 123 Sentrum 

 

3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/884-4 3254/14 PLN 393  05.11.2014 

 

Høringsutalelse -Detaljregulering «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes 

gt. – Dr. Ragnhilds vei» 

 

Viser til saknr. 14/884-2 der Teknisk drift bes om å utale seg vedr. detaljregulering for 

Kvartalet Hønengt.  

 

Tilknytning til VA: 

Tilknytning til boligbebyggelse mot nord skal skje på VL 150 og AF 300 i Hønen Allé. 

Tilknytning til boligbebyggelse og næringsbebyggelse mot sør skal skje på VL 150 og AF 300 

i Dronning Ragnhilds vei. Tilknytning til boligbebyggelse mot øst skal skje på VL 100 og AF 

300 i Halvdan Svartes gate.  

Alderen på noen av ledningene tilsier at de kan være i dårlig forfatning. Dette må undersøkes 

og vurderes nærmere ved tilknytning.  

 

Overvann skal håndteres på egen eiendom.  

 

Brannvann for denne type bebyggelse skal tilfredsstille kravet 50 l/s mot 2 bar.  

(Se vedlagt kartutsnitt). 

 

Adkomst: 

Det bør utredes universal adkomstplan som tilfredsstiller adkomst for varelevering, 

renovasjon, brann- og redning. Fotgjenger felt bør etableres der det er naturlig å krysse gaten. 

 

Parkering: 

Parkering ivaretas på egen eiendom.  

 

Vi forholder oss retten til å komme med innspill i førstegangsbehandlingen av saken.  

 

 

Med hilsen 

 

Jostein Nybråten 

Leder 

 

                   Hildegunn Østerbø Sørumshagen 

        Prosjektleder 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



Fra: Kjell Arne Hunstad [heephun@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 07.12.2014 13:44:04 

Emne: saksnr 14/884-3 

Vedlegg:  

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan 0605_393. Viser til brev av 24/10 2014 om merknader til 
planarbeid. 
 
Jeg er opptatt av det det fortsatt blir holdt av en god del til lekeplass og en grønn lunge i området. Slik 
det er i dag ser det ut for at det er ett generasjonsskifte i husene på Hønenjodet, ut fra det ønsker jeg at 
kommunen skal greie og få opprustet denne lekeplassen slik at unger kan bruke denne. Som det har vært 
de 15 siste årene har ikke kommunen gjort noe der. Håper dere tar dette med i planen. Mulig det er 
plass til garasjer og lekeplass der. MÅ alle i 30 mannsblokken ha garasjer? I stede for og ta noe areal av 
lekeplassen,  er det mulig og stenge nedre del av Hønen Alle ut mot Hønengata  ( eventuelt stenge for 
innkjøring / utkjøring ) for og sikre trafikken? Alt bør jo sikres på best mulig måte for barn som bruker 
denne veien. 
Mvh 
Kjell Arne Hunstad  
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dr. 

Ragnhilds vei - Hønefoss - Ringerike kommune - detaljregulering -

offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner

Det vises til oversendelse av 3.11.2014 angående høring av detaljreguleringsplan for kvartalet 
Hønengata, Hønen Allé, Halvdan Svartes gate og Dr. Ragnhilds vei i Hønefoss, Ringerike kommune. 
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 86 bnr. 433, 251, 481, 586, 25, 114, 26, 771, 752, 455, 453, 
639 og 370. Fylkeskommunen har tidligere uttalt seg til planen i forbindelse med varsel om oppstart av 
planarbeid i brev av 22.4.2014. Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet og har derfor ingen 
merknader til planen angående automatisk fredete kulturminner.

Nyere tids kulturminner
Innenfor planområdet er det én bygning som har fått høy verneverdi i kommunens 
kulturminneregistrering. Det er Dronning Ragnhilds vei 6, en halvannenetasjes sveitserstilvilla, bygd 
rundt 1900. Den står i tilnærmet opprinnelig stand, og er et godt eksempel på villaer fra denne 
perioden. Vi anbefaler at eiendommen avsettes som hensynssone c), bevaring kulturmiljø. 
Reguleringsbestemmelsene må utformes slik at eventuell ny bebyggelse på eiendommen tar hensyn til 
villaen, men det må komme fram at øvrig nyere bebyggelse ikke er verneverdig.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Att. Ingrid Liseth
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 08.12.2014 Vår referanse: 2012/2576-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: 03.11.2014 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen







Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.11.2014 07:42:51 

Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for «Kvartalet 

Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» 

Vedlegg:  
Hei, Ingrid! 
 
Jeg har sett raskt på forslag til plankart og bestemmelser.   Kan hende bygger bestemmelsene på 
bestemmelser som allerede er for området, men jeg prøver meg med noen forhåpentligvis fornuftige 
kommentarer: 
  
§ 2.1.1 Formål 
  
Vennligst definer "eneboliger".  Skal det bare være tillatt med en boenhet.  Kan det tillates enebolig 
med f. eks. 65 m² bileilighet?  Evt. enebolig med f. eks. 2 hybelleiligheter på hver f. eks. 30 m²? 
  
  
§ 2.1.3 Utforming 
  
Det skal altså tillates hele 10 m mønehøyde.  Da kan det være man klarer 4 plan: underetasje, 1. 
etasje, 2. etasje og loft.  Det kan bli 4 etasjer!  Da er det ikke interessant hva som er tillatt takvinkel 
på 1 1/2-etasjes hus.  (1 1/2-etasjes hus er for øvrig ikke definert i byggereglene (men i 
retningslinjene til kommuneplanbestemmelsenes § 1.1.2).)  Jeg forslår at det skrives:  ".... 35 °  og 40 
° ellers". 
  
§ 2.1.4 Garasjer: 
  
I stedet for siste setning bør det vises til kommunens parkeringsforskrift/parkeringsregler i framtidig 
kommuneplan! 
  
Det mangler noe om byggehøyde (og evt. maksimum størrelse ) 
  
  
Nytt punkt § 2.1.6:  Slik som § 2.1.6 i R nr. 261 for Rabba Storløkka.  Følgelig avklar om det er lov til 
å dele opp eiendommene.  Angir gjerne minimum tomtestørrelser, f. eks. minimum 700 m² for 
eiendommer med 1 boenhet, og minimum 900 m² ellers. 
  
  
§ 2.2 
  
Kan det stå at avkjøring fra BBB1 til veien kun skal foregå der det er vist avkjørsel, og hvorvidt det 
skal ordnes fysisk skille ellers langs veien der, før parkeringsplass på SPF1 tillates tatt i bruk? 
  
§ 3.2:  
  
Det mangler byggegrense mot nord og øst for SPH1.  Da passer det dårlig at det i § 3.2.2 åpnes for 1 
m avstand til grensen.  Da blir det dårlig sikt i veikryss og avkjørsler! 
  
Jeg tenker at stå:  "Garasjene kan plasseres inntil 1 m fra eiendomsgrense mot sørvest såfremt det 
ikke er i konflikt med sikkerhetshensyn og såfremt det ordnes forskriftsmesseg brannteknisk skille slik 
at det på naboeiendommene kan bygges inntil 4 m fra grensen uten brannteknisk skille. 
  
  
DIVERSE: 
  



Hva med tilknytning til fjernvarme? 
  
  
  
Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 32 11 74 80 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 
Fra: Ingrid Liseth 
Sendt: 3. november 2014 13:37 
Til: Arne Lange Hellum; Eiliv Kornkveen; Einar Gustav Brinch; Kari Astrid Ehrlinger; Jostein Nybråten; 
Roger Sørslett; Unni Suther; Geir Sverre Svingheim; Tollef Uppstad Buttingsrud 
Kopi: Grethe Tollefsen; Gunnar Hallsteinsen; Heidi Skagnæs 
Emne: Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé 
- Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» 

Hei! 
  
Vedlagt følger brev med varsel om høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for 
«Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei». 
Planforslaget var til 1. gangs politisk behandling i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 
13.10.14, sak 105/14. Planen ble enstemmig vedtatt. 
  
Saksdokumentene forøvrig er også vedlagt.  
Høringsfristen er satt til 08.12.14. 
  
  
Mvh 
  

Ingrid Liseth 

Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 60 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
  
  



Fra: Tovslid Arne [arne.tovslid@vegvesen.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]; Lien Hanne Lene 

[hanne.lien@vegvesen.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.01.2015 07:47:28 

Emne: SV: Vedr. saksnummer 2014135409 - Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 

Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei» 

(Hønefoss, Ringerike kommune) 

Vedlegg:  

Hei, 

 

Vi rakk ikke å svare før fristen, så saken er tatt til arkiv hos oss. 

I uttalelsen til planoppstart ble det konkludert med at planen var i samsvar med planen for fv. 

35 Hønengata og ikke berørte oss i vesentlig grad. 

 
 
 
 
Med hilsen 
Arne Tovslid 
 
Seksjon: Plan og forvaltning Buskerud 
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 
Besøksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN 
Telefon: +47 32214332  Mobil: +47 97518020  e-post/Lync: arne.tovslid@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  

 

 

Fra: Lien Hanne Lene  
Sendt: 13. januar 2015 00:00 
Til: Tovslid Arne 
Emne: VS: Vedr. saksnummer 2014135409 - Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering 
for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei» (Hønefoss, Ringerike 
kommune) 

 

 

 

Fra: Ingrid Liseth [mailto:ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 6. januar 2015 14:48 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: Vedr. saksnummer 2014135409 - Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for 
«Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei» (Hønefoss, Ringerike 
kommune) 

 
Hei, 
 



Viser til saksnummer 2014135409 - Varsel om høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering 
for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei», sendt 03.11.14. 
 
Vi kan ikke se å ha mottatt høringsuttalelse fra Vegvesenet i denne saken. Høringsfristen var 08.12.14. 
Er dette en forglemmelse? Vi imøteser gjerne en uttalelse fra dere. 
 
 
Mvh 

 

Ingrid Liseth 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 60 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
 

 

Fra: Firmapost-Sør [mailto:firmapost-sor@vegvesen.no]  
Sendt: 3. november 2014 14:33 
Til: Ingrid Liseth 
Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen 
Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei» (Hønefoss, Ringerike kommune) 

 

 

 
Hei. 
Mailen er mottatt og videresendt saksbehandler – saksnummer 2014135409. 
 
 
Med hilsen 
 
Dokumentasjonssenteret, Region sør 

 

 

 

Fra: Ingrid Liseth [mailto:ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 3. november 2014 14:12 
Til: fmbupost@fylkesmannen.no; postmottak@bfk.no; Firmapost-Sør; nve@nve.no; post@ringeriks-
kraft.no; kjetil.bockmann@vardar.no 
Emne: Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - 
Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» (Hønefoss, Ringerike kommune) 

 
Hei! 
 
Vedlagt følger brev med varsel om høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for 
«Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei». 
Planforslaget var til 1. gangs politisk behandling i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 13.10.14, 
sak 105/14. Planen ble enstemmig vedtatt. 
 



Saksdokumentene forøvrig er også vedlagt.  
Høringsfristen er satt til 08.12.14. 
 
 
Mvh 

 

Ingrid Liseth 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 60 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
 

 





SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/884-1   Arkiv:   

 

0605_393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei» 1. gangs behandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei» 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. Før 2. gangs 

behandling må støyforholdene ved lekeplassen utredes nærmere. Forslag til fysisk 

skjerming av inngangspartiet ved blokka mot Hønen Allé må beskrives før 2. gangs 

behandling. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 0605_25-02 «Kvartalet 

Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.88, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av 

reguleringsplan nr. 0605_393 «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei». 

 

 

Sammendrag 
Kommunen ønsker at det utarbeides ny detaljreguleringsplan for hele kvartalet Hønengt.- 

Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei. Hensikten er å sikre trafikkmessig 

trygge parkeringsforhold og å sikre areal til lekeplass samt sørge for en plan som er 

oppdatert i forhold til dagens situasjon i planområdet. Situasjonen i dag er ikke i tråd med 

gjeldende plan. 

 

Dette er en privat detaljregulering som består av plankart, forslag til 

reguleringsbestemmelser samt planbeskrivelse. 

 

Dagens parkeringssituasjon foran inngangspartiet til blokka i Hønen Allé 1 er ikke gunstig. 

Den medfører rygging direkte ut i gata hvor det blant annet ferdes skolebarn. Her kan det 

lett oppstå farlige situasjoner. Borettslaget ønsker å regulere et areal til oppføring av 

garasjeanlegg. Rådmannen stiller seg positiv til bedrede parkeringsforhold i borettslaget.  

 

Det eksisterer en mindre lekeplass innenfor planområdet, med få lekeapparater i dårlig 

stand. I planforslaget reguleres det til lekeplass på dette området i tillegg til et noe større 



område umiddelbart rundt dette. Lekeplassen er tenkt for de minste barna. Det er ønskelig at 

det tas inn bestemmelser som sikrer opparbeidelse av den nye lekeplassen. 

 

Det forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare biologiske arter, og det  antas 

at planene ikke vil medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. 

 

Dokumentasjon på konklusjonene i ROS-analysen skal foreligge til 2. gangs behandling. 

Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 1. gangs 

behandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

 

Innledning 
Hensikten med omreguleringen er følgende: 

Kommunen ønsker at det utarbeides ny detaljreguleringsplan for hele kvartalet. Hensikten er 

å sikre trafikkmessig trygge parkeringsforhold og å sikre areal til lekeplass samt sørge for en 

plan som er oppdatert i forhold til dagens situasjon i planområdet. Situasjonen i dag er ikke i 

tråd med gjeldende plan.  

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Planområdet består av eksisterende bebyggelse, både eneboliger og blokkbebyggelse. Deler 

av området er regulert til parkeringsformål i gjeldende plan, men dette området fremstår i 

hovedsak som en større grusbane/ubrukt areal. I dag benytter beboere ved blokkbebyggelsen 

parkeringsplassene ved inngangspartiet. Parkeringsløsningen tilsier at bilistene må rykke ut i 

gata hvor det ferdes skolebarn og andre trafikanter. Spesielt ved snøbrøyting kan 

siktforholdene være vanskelige. Det er omtrent 20 parkeringsplasser der i dag, mot 30 

boenheter i blokka. Dette samsvarer ikke med kommuneplanens bestemmelser om én 

parkeringsplass per boenhet.  

 

Det eksisterer en mindre lekeplass innenfor planområdet, med få lekeapparater i dårlig 

stand. Det er også noe forretningsdrift innenfor planområdet. 

 

Helt nord-øst i planområdet befinner det seg et garasjeanlegg som tilhører beboere i Halvdan 

Svartes gate. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei» er mottatt fra COWI AS på vegne av Hov borettslag. Borettslaget ønsker 

at det reguleres et areal til garasjeanlegg for deres beboere. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Reguleringsplan 0605_393 Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei” i målestokk 1:1000, datert 18.09.14 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 18.09.14 

- Planbeskrivelse, datert 18.09.14 

 



Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 0605_25-02 «Kvartalet Hønengt.- Hønen 

Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» fra 30.06.88. Planområdet er i denne 

reguleringsplanen regulert til formålene byggeområder, trafikkområder, friområder og 

fellesområder.   

 
Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hov borettslag er forslagstiller.  

 
Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke private eiendommer samt kommunale veier og en kommunal 

tomt, gb.nr 86/251. 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

På vegne av forslagsstiller varslet COWI AS, i henhold til plan- og bygningslovens 

bestemmelser, oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 19.03.14 og kunngjorde det i 

Ringerikes Blad 29.03.14, samt på kommunens nettsider. Det kom inn fire uttalelser som 

respons på oppstartsvarselet. Disse følger saken som en del av planbeskrivelsen. 

Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert under.  

 

I tillegg foreligger en tidligere uttalelse fra kommunens barnerepresentant. Dessuten ble det 

sendt en henvendelse fra beboere i Hov borettslag direkte til styret for borettslaget. Denne 

uttalelsen kom inn etter fristen som var satt i varselet. Begge disse uttalelsene er kommentert 

annets steds i saksfremlegget, henholdsvis under «Samlet vurdering» og «Alternative 

løsninger». 

 

Samtlige uttalelser følger som vedlegg til saken. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, 23.03.14 

Det ses på som positivt at det legges opp til å innarbeide en lekeplass i området. Det må 

legges vekt på trafikksikre løsninger. Lekeplassen må også sikres støyforhold i tråd med 

anbefalte grenseverdier. Prinsippene om universell utforming må være vektlagt i planen. I 

den grad det er relevant må det redegjøres for hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 

8-12 er vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Lekeplassen vil plasseres slik at den ikke ligger utsatt til i forhold til trafikksikkerhet. I 

gjeldende reguleringsplan for området vises en lekeplass. Ny plan vil legge opp til en 

justering av plasseringen av lekeplassen. I forhold til gjeldende plan så anses det ikke som 

nødvendig med støyberegninger for planområdet. En mindre justering av plasseringen av 

lekeplassen vil ikke medføre endrede konsekvenser for lekearealet. 

 

Prinsippene i naturmangfoldloven og prinsippene om universell utforming vil bli vurdert i 

planarbeidet. 

 

Rådmannens kommentar:  

Før 2. gangs behandling må støyforholdene ved lekeplassen utredes nærmere. 

  

 



Uttalelse fra Statens Vegvesen, 03.04.14: 

Området har atkomst ut til Hønengata – fv. 35. Det er nylig vedtatt en reguleringsplan for 

denne delen av fylkesvegen. Områdeavgrensningen tilsier at det ikke er planer om å endre 

på 

tilknytnings-punktene til vårt vegnett. Etablering av lokal felles parkeringsplass vil etter vår 

vurdering ikke medføre økt eller endre trafikk til området. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering. 

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 22.04.14: 

Det er ikke opplysninger om automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Det er 

derfor ingen merknader til planen. Det bes likevel om at det tas hensyn til varslingsplikten i 

bestemmelsene. 

 

Det anbefales at det settes krav til plassering, volum og utforming. Det bør vurderes 

fjernvirkning og silhuettvirkninger av tiltaket, og at det stilles krav om at tiltaket sikres god 

tilpasning til omgivelsene. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Bestemmelsen om at varslingsplikten legges inn i planbestemmelsene til planforslaget. 

For parkeringsanlegget og lekeplassen er det utarbeidet forslag til situasjonsplan Denne vil 

ikke være juridisk bindende, men vil kunne illustrere hvordan tiltaket er tenkt utformet og 

dermed påvirkningen på omkringliggende miljøer. 

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Hønefoss Fjernvarme, 30.04.14: 

Hønefoss Fjernvarme har ledninger i området (30-mannsblokka er tilknyttet). 

Det er etablert avtaler med grunneierne for å ha ledningene liggende på de aktuelle 

eiendommene. I utgangspunktet aksepteres det ikke at det plasseres bygninger over 

fjernvarmeledningene. Det kan gis dispensasjon for dette i enkelte tilfeller (mindre bygg 

som boder, enkelt garasjer ol.), men det forutsetter avbøtende tiltak som sikrer fremtidig 

drift og tilgang til rørene. 

 

Det ble også sendt instrukser til graving nær fjernvarme. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 



 

 

Forholdet til overordnede planer 
I forhold til kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 ligger planområdet innenfor et 

område som er regulert til bolig. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete plan. 

 

Deler av planområdet er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med stor verdi. Se 

nærmere redegjørelse under «Rådmannens vurderinger – Grøntstruktur og naturmangfold». 

 

Det aktuelle området omfattes ikke av Kommunedelplan for gående og syklende i 

Hønefossområdet. 

 

I folkehelsemeldingen regjeringen la frem 26.04.13 legges det vekt på at kommunen skal 

fremme trygge og helsefremmende boligmiljøer. Det bør planlegges så det sikres areal til 

fysisk aktivitet. Det er avgjørende for barn og unges oppvekst-vilkår at det finnes 

lekeplasser tilgjengelig. Det er viktig å hindre nedbygging av viktige områder for 

friluftsaktiviteter i nærheten av boligområder. 

 

 

Juridiske forhold 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av detaljreguleringer. Det er 

gjort nærmere greie for dette. Under «Rådmannens vurderinger – Grøntstruktur og 

naturmangfold». 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrket areal.  

 

Kulturlandskapet 

En omdisponering av arealet forventes ikke å kunne påvirke kulturlandskapet vesentlig. 

Arealet ligger innimellom veg og boligbebyggelse, og ligger i et område med tett bosetting. 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. I følge avtale med forslagsstiller 

skal kommunen vurdere gebyrsatsene spesielt i denne saken, da kommunen blant annet 

pålegger regulering av hele kvartalet. 

 

Det foreligger en avtale med forslagsstiller om at de av Ringerike kommune vil kjøpe den 

delen av gb.nr 86/251 som reguleres til parkeringsanlegg. Salget vil kunne gi en økonomisk 

gevinst for kommunen. Samtidig må det tas i betraktning at Ringerike kommune fortsatt vil 

stå som eier av den delen av gb.nr. 86/251 som reguleres til lekeplass, og vil også ha 

ansvaret for at denne opparbeides. Dette kan medføre utgifter for kommunen. 

 



Man vil også kunne anta at reguleringen muligens vil kunne gi økonomiske konsekvenser 

for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

 

 

Alternative løsninger 

 
I forkant av 1. gangs behandling er det vurdert en alternativ plassering av lekeplassen i 

forhold til den som fremgår av plankartet. I det første forslaget var lekeplassen plassert 

mellom arealet for nytt garasjeanlegg og det eksisterende garasjeområdet helt nord-øst i 

planområdet. Denne plasseringen var foreslått blant annet på grunnlag av at lekeplassen da 

ville få en lengre avstand til støy fra Hønengata. 

 

Dette forslaget anbefales ikke, da det ikke er i tråd med kommuneplanens retningslinjer om 

at sandlekeplass for barn i alderen 2-6 år ikke bør plasseres lenger unna enn 50 m fra 

boligens inngang. I tillegg vil man heller ikke kunne benytte den naturlige 

terrengforhøyningen det i dag er plassert en sklie på, som en del av lekearealet. Denne 

forhøyningen ville da blitt en del av garasjeområdet, eller helt forsvinne i forbindelse med 

bygging av garasjene.  

 

Det kom også en henvendelse til styret i Hov borettslag, der beboere klaget på forslaget om 

å legge lekeplassen lenger unna boligen. Denne henvendelsen har rådmannen sagt seg enig i. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Omfanget av merknader er beskjedent. 

 

Planene om bygging av garasjeanlegg 

Dagens parkeringssituasjon foran inngangspartiet til blokka i Hønen Allé 1 er ikke gunstig. 

Den medfører rygging direkte ut i gata hvor det blant annet ferdes skolebarn. Det eksisterer 

ikke noe fysisk skille mellom parkeringsarealet og Hønen Allé. Her kan det lett oppstå 

farlige situasjoner. Siktforholdene er heller ikke gode om vinteren, hvor hauger fra 

snøbrøyting sperrer endel av frisikten. Rådmannen stiller seg til positiv til bedrede 

parkeringsforhold i borettslaget. Forslag til fysisk skjerming av inngangspartiet ved blokka 

mot Hønen Allé må beskrives før 2. gangs behandling. 

 

Lekeplasser 

I gjeldende reguleringsplan er et større område avsatt til lekeplass. Det virker som denne 

reguleringen senere ikke er tatt hensyns til, da lekeplassområdet i dag inngår som hageareal 

ved privatboliger. Det eksisterer en mindre lekeplass innenfor planområdet, med få 

lekeapparater i dårlig stand. I planforslaget reguleres det til lekeplass på dette området i 

tillegg til et noe større område umiddelbart rundt dette; samlet areal for lekeplassen vil være 

0,5 daa. Lekeplassen blir noe mindre enn det området som var avsatt til dette i gjeldende 

plan, men samtidig vil det være en utvidelse av dagens faktiske situasjon.  

 

Lekeplassen er tenkt for de minste barna i aldersgruppen 2 – 6 år. 



 

Det er ønskelig at det tas inn bestemmelser som sikrer opparbeidelse av lekeplassen før 

brukstillatelse for garasjeanlegget gis. Dette skal vurderes nærmere før 2. gangs behandling. 

 

Infrastruktur 

I gjeldende reguleringsplan er Hønen Allés nord-vestlige ende mot tilknytningspunktet til 

Hønengata avsatt til gangvei. Dette veistykket ligger rett nord for blokka til Hov borettslag. 

Dagens situasjon er ikke i tråd med denne reguleringen. I dag er Hønen Allé et viktig 

tilknytningspunkt mot Hønengata for ferdsel med bil også til boligene som ligger øst for 

planområdet. Rådmannen vurderer at det vil bli for stor belastning på de omkringliggende 

sideveiene til Hønengata dersom man lukker tilknytningen fra Hønen Allé. Det anbefales 

derfor at den regulerte gangveien (som ikke eksisterer i dagens situasjon) omreguleres til 

kjørevei. Veien er kommunal. 

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, men det planlegges ikke nye 

boliger i denne planen, derfor faller prosjektet ikke innunder tilknytningsplikten. 

 

 

Grøntstruktur og naturmangfold  

Området som i planforslaget er avsatt til lekeplass, vil i tillegg til å opprettholde det 

eksisterende, begrensede området med grøntstruktur, muligvis også tilføre mer grøntareal til 

området.  

 

Området der det er planlagt garasjeanlegg består i dag av et grusbelagt, flatt areal. Det 

forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare arter, og antas at planene ikke vil 

medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Dette område ville eventuelt kunne bli brukt 

til å opparbeide mer grøntstruktur, men her er hensynet til en sikker trafikksituasjon vektet 

tyngre, i tillegg til at noe grøntstruktur blir tatt vare på i lekeplassområdet. 

 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 

Planen faller ikke inn under slike som det kreves konsekvensutredning for.  

 

I forhold til støyvurdering av området er det i ROS- analysen slått fast at det ikke stilles ikke 

krav til støyvurdering for garasjeanlegg. Plasseringen av lekeplassen er flyttet noe i forhold 

til 1. alternativ for planen. Det vil være aktuelt å foreta en ny støyvurdering på grunn av 

dette. 

 

De andre temaene i ROS-analysen, som for eksempel skredfare, flomfare og forurensning er 

det ikke gjort nærmere rede for, utover at det er krysset av for «nei» til alle spørsmål rundt 

dem. Overvannshåndtering er ikke utredet i planforslaget. 

 

Rådmannen mener at disse vurderingene er noe mangelfullt dokumentert. 

Denne dokumentasjonen 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: 

Rådmannen er positiv til reguleringen av «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei». Planen sikrer gode trafikale forhold i området, samt sørger 

for at området for lekeplass nær bolig opprettholdes.  

 

Planene kan videre forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

at lekeplassen oppgraderes i forhold til dagens situasjon. 

 

Det foreligger interessemotsetning mellom hensynet til å bevare areal til mulig fremtidig 

grøntareal og ønsket om bedre og sikrer trafikkforhold i området. Trafikksikkerheten er lagt 

til grunn for forslaget til vedtak i saken. Konsekvensen av dette er at mulighetene til større 

lekeareal vanskeliggjøres. Samtidig blir det ivaretatt noe areal til lek, og dette vurderes som 

godt nok, om man veier disse hensynene opp mot hverandre.  

 

Rådmannen avventer innspill ved offentlig ettersyn i forhold til denne interessekonflikten. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_393 

Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds 

vei» fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 
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1.  Forslag til plankart, datert 18.09.14 

2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 18.09.14 

3.  Planbeskrivelse med ROS-analyse, datert 18.09.14 

4.  Uttalelser fra samtlige som er kommet med innspill i saken 

 - Fylkesmannen i Buskerud 

 - Statens Vegvesen 

 - Buskerud Fylkeskommune 

 - Hønefoss Fjernvarme 

 - Barnerepresentant Geir Svingheim 

 - Johnny og Kari Ottersen, beboere i Hov borettslag 

5.  Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00*  
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605- 393: Detaljregulering for kvartalet Hønengata – Hønen alle – Halvdan 

svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei 
 
Utarbeidet av Ringerike kommune/ COWI AS, DATO 
Sist revidert DATO 
 

 
1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 

 
Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og 
«mindre endringer». 
 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 
1. Bebyggelse og anlegg,   

Boligbebyggelse 
 Frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
 Blokkbebyggelse (BBB) 
Næringsbebyggelse (BN) 
Lekeplass (BLK) 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   
Veg (SV) 
Parkeringsanlegg (SPH) 
Tekniske bygninger/konstruksjoner (STB) 

 
 



§ 1. Fellesbestemmelser 
 

1. Byggesøknad 
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: 
Husplassering og tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 
meter, utnyttelse av ubebygd areal, grunnforhold, utomhusplan. Ved søknad om nye 
tiltak skal det utarbeides en situasjonsplan. 
 

2. Varslingsplikt 
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner 
må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd 

 
§ 2. Bebyggelse og anlegg 
 

§ 2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
 

1. Formål 
I områdene er det tillatt å oppføre eneboliger.  
 

2. Høyder og utnyttelsesgrad 
Bolighus kan oppføres med maksimal mønehøyde på 10 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng. Maksimal utnyttelsesgrad er BYA: 30 %.  
 

3. Utforming 
Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen skal være mellom 22 og 28 for 1-etasjes 
hus, og mellom 35 og 40 for 1,5-etasjes hus.  
 
Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling, og bygninger i samme 
byggefelt skal ha en harmonisk utforming. 
 

4. Garasjer 
Garasjer kan plasseres frittliggende eller inntil huset. Plassering av garasje skal være 
vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen, selv om garasje ikke skal oppføres 
samtidig med dette. I tillegg til garasje skal hver tomt ha oppstillingsplass for 1 bil på 
egen grunn.  
 

5. Gjerder 
Gjerder skal ikke være høyere enn 1 meter inklusive sokkel. Gjerders utførelse og 
farge skal vises ved byggesøknad.   
 



 

§ 2.2 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB) 

1. Formål 
I området er det tillatt å oppføre boligblokker.  
 

2. Høyder og utnyttingsgrad 
Blokkbebyggelsen kan oppføres maksimal mønehøyde på 14 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal utnyttelsesgrad er BYA: 45 % inkl. 
overflateparkering. 
 

§ 2.3 Næringsformål (BN) 
I området regulert til næringsformål tillates det oppført bygninger med maksimal mønehøyde 
på 11 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal utnyttelsesgrad er BYA 35 % 
inkl. overflateparkering. 

 

§ 2.4 Lekeplass (BLK) 

Innenfor området regulert til lekeplass skal det opparbeides lekeapparater og sittegrupper. 
Området skal fungere som lekeplass for de minste barna.  

 
§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§ 3.1 Veg, SV 
 

1. Avkjørsler 
Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.  

 
 
§ 3.2 Parkeringsanlegg (SPH) 
 

1. Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være i henhold til kommunens krav. 

 
 

2. Høyder og utforming 
Det kan etableres enkle garasjeanlegg innenfor formålet. Garasjene kan plasseres i 
rekke for bedre utnyttelse.  
 
Det tillates etablert garasjeanlegg innenfor området. Anlegget skal tilpasses 
omkringliggende bebyggelse i farge og materialbruk. 



 
Garasjene kan plasseres inntil 1 m fra eiendomsgrense såfremt det ikke er i konflikt 
med sikkerhetshensyn. 
 

3. Tilhørighet 
Parkeringsanlegget merket SPH1 på plankartet er parkeringsdekning for BBB1.  

 

§ 3.3 Tekniske bygninger/konstruksjoner (STB) 

 
Området kan brukes til transformatorkiosk. Bygninger og anlegg skal ha en estetisk god 
utforming tilpasset omgivelsene. 
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/884-2  Arkiv: PLN 0605_393  

 

Sak: 105/14 

 

0605_393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. 

Ragnhilds vei» 1. gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei» 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. Før 2. gangs 

behandling må støyforholdene ved lekeplassen utredes nærmere. Forslag til fysisk 

skjerming av inngangspartiet ved blokka mot Hønen Allé må beskrives før 2. gangs 

behandling. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 0605_25-02 «Kvartalet 

Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.88, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av 

reguleringsplan nr. 0605_393 «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei». 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4696-9  Arkiv: L12  

 

Sak: 80/18 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Midtmoen 1 - førstegangsbehandling Saksframlegg 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 44 Sokna sentrum, 

vedtatt 16.04.1963, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_441 Midtmoen 1. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan - Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4696-8   Arkiv: L12  

 

 

Detaljregulering for Midtmoen 1 - førstegangsbehandling Saksframlegg 
 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 44 Sokna sentrum, vedtatt 

16.04.1963, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna, som 

overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_441 Midtmoen 1. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringsplanforslaget er å bebygge eiendommen på ca. 2 310 m2 med to 

firemannsboliger, parkeringsgarasjer, lekeareal og uteoppholdsareal. Området planforslaget 

omfatter er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Plan 44 Sokna sentrum er en 

gammel plan, og den har ikke et kart med arealformål slik plankart utarbeides etter dagens 

lovgivning. Det er opptegnet noen bygg i plankartet, blant annet «offentlig bygg», 

«småindustri» og «nyregulert hus». Disse bygningene ble enten ikke oppført, eller fjernet før 

1966 (eldste tilgjengelige flyfoto).  

 

Gjennomføring av planen vil føre til en moderat fortetting i dette området. Planen er i tråd med 

føringer i kommuneplanens arealdel når det gjelder boligbygging i prioriterte tettsteder, og i 

tråd med arealformål i både gjeldende arealdel og forslag til ny. Videre vil planforslaget sikre 

tilgjengelige uteområder og tilgjengelige leiligheter på grunnplan, og god tilknytning til trygg 

skolevei og gang- og sykkelvei mot Sokna sentrum.  

 

Statens vegvesen (SVV) har gitt signaler om at adkomstvei bør plasseres et annet sted enn det 

planforslaget legger opp til, men har ikke varsla innsigelse. Rådmannen og forslagsstiller 
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vurderer derimot forslaget slik det foreligger som mest formålstjenlig mtp. utnyttelse av arealet 

og plassering av bygninger, lekeareal og parkering. Rådmannen anbefaler derfor å legge 

forslaget ut på høring slik det foreligger, og avventer høringsinnspill fra SVV angående 

lokalisering av adkomst.  

 

Innledning / bakgrunn 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å regulere til boligformål på gnr/bnr 148/356. 

Eiendommen er i dag ubebygd. Forslagsstiller er Iris Eiendom v. Lars Holmboe Lie/Arild Berg, 

og fagkyndig er Trond Berntsen v. Berntsen Plan og Oppmåling AS.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Eiendommen er i dag ubebygd. Området er dekket av gress.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Trond Berntsen 14.08.2018.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.  

- ROS-analyse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Iris Eiendom AS er forslagsstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 44 Sokna sentrum fra 

16.04.1963. En liten del av området er regulert i reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna fra 

30.08.2001. Plan 44 Sokna sentrum er en gammel plan, og den har ikke et kart med 

arealformål slik plankart utarbeides etter dagens lovgivning. Det er opptegnet noen bygg i 

plankartet, blant annet «offentlig bygg», «småindustri» og «nyregulert hus». Disse bygningene 

ble enten ikke oppført, eller fjernet før 1966 (eldste tilgjengelige flyfoto). Ettersom 

bestemmelsene er gamle og til dels mangelfulle er det kommuneplanens bestemmelser som 

gjelder for utnyttelsesgrad, som er på 25% BYA. For byggehøyder er det plan- og 

bygningslovens § 29-4 som gjelder, med maksimum 8 meter gesimshøyde og 9 meter 

mønehøyde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 148/356. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 14.03.2018 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 13.03.2018, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i vedlegg 5.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 
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Planforslaget er i tråd med overordna planer. Sokna er et prioritert satsningsområde i 

kommuneplanens samfunnsdel, og en fortetting i dette området er derfor helt i tråd med 

samfunnsdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  Planarbeidet 

er dermed i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 

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. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Basert på innkomne merknader er det ikke behov for et utvidet medvirkningsopplegg utover 

gjennomført høringsperiode ved varsel om oppstart, samt høring og offentlig ettersyn etter 

førstegangsbehandling. Planforslaget legger opp til en utbygging som er lite konfliktfylt og som 

ikke forringer særskilte kvaliteter slik eiendommen framstår i dag.  

 

Alternative løsninger 

Alternative løsninger kan være å legge adkomst fra Furuholtet, slik Statens vegvesen ønsker. 

Dette vil medføre at bygningenes og uteområdenes lokalisering må justeres nærmere kryss 

Midtmoen/Rv. 7, som igjen vil kunne påvirke støyforhold. Stigningen fra Furuholtet og ned til 

planområdet er bratt, slik at en vei ned fra Furuholtet krever oppfylling som vil ta noe areal fra 

bolig- og lekeareal, i tillegg til at det blir mer biltrafikk nærmere boligene og uteområder. 

Naboer har også gitt uttrykk for at de ikke ønsker adkomst fra Furuholtet.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området er pr. dags dato ubebygd. Valg av boligtype sørger for et tilbud som er tilpasset de 

fleste aldersgrupper. Boligene skal utformes slik at de passer godt inn mtp. estetikk, og gir et 
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helhetlig uttrykk. Prinsipper om universell utforming legges til grunn for utforming av alle 

uteområder i planområdet. De samme prinsippene legges til grunn i utforming av boenhetenes 

1. etasje (inngangsplan), i tråd med kravene i TEK17. Det legges ikke opp til universell 

utforming i 2. etasje da bygget ikke har krav om heis. Planen vil gi liten effekt på 

landskapsbildet. Boligene vil utformes i tråd med omkringliggende bebyggelse, og vil framstå 

som en naturlig videreutvikling av bebyggelsen i området.  

 

Innkomne uttalelser 

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

innebærer ingen vesentlige endringer eller tilpasninger i planforslaget, med unntak av 

kommentarer fra Statens vegvesen som kan ha betydning for lokalisering av adkomst. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

derfor ikke innunder tilknytningsplikten. Planområdet ligger langs rv. 7 mot Hallingdalen, og 

har bussforbindelser både i retning Hønefoss og i retning Hallingdalen. Rv. 7 gjennom Sokna er 

utforma som ei miljøgate med lav fartsgrense, sykkelfelt, fartshumper og fortau. Det er enkelt 

og trygt å komme seg til Sokna sentrum fra planområdet. Skolevei til Sokna skole er trygg, og 

foregår på G/S-vei store deler av strekningen. Rv. 7 må krysses én gang for å nå G/S-vei mot 

skole, via eksisterende fotgjengerfelt i umiddelbar nærhet til planområdet. Fortau langs 

boligene vil tilknyttes fortau langs rv. 7 for å gi god fotgjengertilknytning til boligene. Adkomst 

er foreslått fra Midtmoen som er kommunal veg. Punktsymbol for avkjørsel vist i plankartet er 

veiledende – nøyaktig plassering avklares ved andregangsbehandling. Parkering er tenkt i 

garasjeanlegg sørøst i planområdet, samt renovasjon. Se plankart i vedlegg 2 for nøyaktig 

plassering av garasjer og renovasjon. Det er kommunalt vann- og avløpsnett i området, og 

boligene vil tilknyttes dette.  

 

Lekeplasser 

Forslagsstiller skisserer lekeareal i området mellom de to boligbyggene, som vist i 

planforslaget. Lekearealet sikres opparbeida før brukstillatelse av boligene gjennom 

rekkefølgebestemmelser til planen, se reguleringsbestemmelse §§ 2.1.8 og 4.2 pkt 3.  

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

På bakgrunn av områdets beskaffenhet i dag, samt fravær av sårbare eller truede naturtyper 

eller arter, anser rådmannen at det ikke er fare for skade på naturmangfold eller stor belastning 

på økosystemer. Området er i dag dekket av grass, men er ikke regulert som grøntareal. Det er 

heller ikke opparbeidet parkmessige funksjoner på eiendommen. Rådmannen framhever at 

etablering av en lekeplass og gode uteoppholdsarealer på eiendommen, slik det er angitt i 

forslag til plankart, dermed kan antas å tilføre området større verdi for allmennheten enn det 

eiendommen gjør i sin nåværende form.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Den viktigste risikoen som er identifisert i 

ROS-analysen er trafikksikkerhet og ulykker ved av- og påkjørsler til feltet. Risikoen er 

allikevel beskjeden, og det viktigste tiltak for å ivareta trafikksikkerhet i kryss vil være å sikre 

frisikt ved av- og påkjøring til planområdet. I tillegg skal ikke snø lagres slik at det hindrer 

frisikt i krysset. Frisikt skal vises i plankart når nøyaktig plassering av adkomst er avklart.  
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Rådmannen vurderer at planområdet er lite utsatt for flom. Avstanden til Soknaelva er ca. 100 

meter og høydeforskjell ned til elva er sju meter. Det er ikke behov for flomsikringstiltak.  

 

Støy er en utfordring pga. nærhet til rv. 7. Dette omtales ikke i ROS-analysen, men har vært 

behandlet i planarbeidet. Forslagsstiller har engasjet Mjøsplan AS for å utføre en støyanalyse, 

og rapporten, datert 27.09.2018 (vedlegg 7), viser at deler av planområdet vil ligge i gul 

støysone også etter gjennomførte støytiltak. Det vil derfor gjøres tiltak i fasadene på bygget for 

å ivareta krav til støynivå i tråd med gjeldende teknisk forskrift samt retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Dette ivaretas gjennom 

reguleringsbestemmelsene §§ 1.4.1 og 4.2 pkt. 1.  

 

Samlet vurdering 

Planforslaget innebærer en fortetting sentralt på Sokna, som er i tråd med føringene i 

kommuneplanens samfunnsdel, og arealformål i tråd med kommuneplanens arealdel. Prosjektet 

har videre en utforming som sikrer tilgjengelighet for folk med nedsatt funksjonsevne, gode 

muligheter for sykkel og gange, og som sikrer gode uteområder for barn. Prosjektet vil således 

legge til rette for boliger som passer alle aldersgrupper. Tilgangen på trygge skoleveier er god. 

 

Rådmannen er derfor positiv til utvikling av eiendommen som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger og bidra til gode møteplasser. Signaleffekten av at også de mindre tettstedene i 

kommunen prioriteres er positiv.  

 

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensyn til naboer og Statens vegvesens ønske om 

atkomst fra Furuholtet. Det er ikke varslet innsigelse fra Statens vegvesen når det gjelder 

adkomsten som rådmann og forslagsstiller ønsker. Adkomst fra Furuholtet vil kreve mye plass 

og gjøre arealet for utbygging vesentlig smalere. Det vil også føre til mer biltrafikk langs med 

boenhetene og kan således skape større risiko for trafikkuhell.  

 

Rådmannen anbefaler å sende planforslaget til høring og offentlig ettersyn med adkomst slik 

den er foreslått fra forslagsstillers side, og avventer høringssvar fra Statens vegvesen angående 

nøyaktig lokalisering av adkomst.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart m. planavgrensning 

2. Forslag til plankart m. avgrensning 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. ROS-analyse 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder, areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGU LERI N GSBESTEM MELSER
0605_ 441 Detaljregulering for

Midtmoen 1

Utarbeidet av Ringerike kommune / fagkyndig DATO
Sist revidert DATO

1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
01

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

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

(Tilføy underformål etter behov)

1. Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5 pkt 1)
- Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse (1112) (BKS1 og BKS2)

- Renovasjon (1550) (F_REN)

- Lekeplass (1610) (F_BLK1)

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5 pkt 2)

- Annen veggrunn – Tekniske anlegg (2018) (F - SVT)

- Parkeringspla ss (2080) (F - SPA1)

- Gang/ sykkelvei (201 2 ) (F_ FOR )
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Formålsbestemmelser

§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1.1 Estetiske krav og bruk a v arealer (pbl. § 12 - 7, punkt.1)
Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at
området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Det skal legges vekt på høy kvalitet i
arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk.

§ 1.2 Vilkår for bruk a v arealer (pbl. § 12 - 7, punkt.2)
Den ubebygde delen av planområdet tillates ikke nyttet til la gring.

§ 1.3 Overvannshåndtering (pbl. § 12 - 7, punkt 10)
Nye utbyggingstiltak skal ha lokal overvannshåndtering (LOD). Ringerike kommune kan kreve
egne anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overvann fra bebyggelse,
veier og andre arealer . Overvannshåndteringen innenfor planområdet skal primært ha
overflatebaserte løsninger. Takvann fordrøyes på egen tomt.

Ved byggesak skal det foreligge godkjent plan for overvannshåndtering før byggesaken
godkjennes.

§ 1.4 Funksjon og kvalitetskrav (pbl. § 12 - 7, punkt 12)

§ 1.4.1 Støy
Anbefalt støygrense i T - 1442 skal tilfredsstilles fullt ut før boligene tas i bruk. Ingen av
boligene skal ha støyverdier som overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade.
Øvrige rom med støyf ølsom bruk skal ha høyest Lden = 72 dBA utenfor vinduet. Uteareal
for lek og opphold skal ha gode sol og lysforhold og støynivået skal ikke overstige Lden =
55 dBA. Tiltak i hht . anbefalinger i støyrapport utarbeidet av Mjøsplan AS 27.09.2018 skal
legges til grunn.

§ 1.4.2 U tearealer, kjøring og parkering
Uteplass skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, slik at den
kan brukes av alle aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn og voksne.

§ 1.4.3 Uteoppholdsareal
Utforming, bruk og behandling av ubebygd area l skal være dokumentert ved utomhusplan
som vedlegges rammesøknaden. Planer for sikring og bevaring av eksisterende
vegetasjon samt etablering av ny vegetasjon skal fremgå av utomhusplanen. Plantearter
som er allergiprovoserende skal ikke benyttes utendør s.

§ 1.4.4 Parkering
Det avsettes 1 parkeringsplass på 18 m2 pr. leilighet, samt 2 sykkelparkeringer pr.
leilighet.

§ 1.4.5 Universell utforming
Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming av uteområder. Det
skal legges vekt på størst mulig gr ad av tilgjengelighet for alle, herunder
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede.

§ 1.5 Kulturminner (pbl. § 12 - 7 punkt 6, samt kulturminneloven §8, 2.ledd)
Dersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete
kultur minner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud
fylkeskommune skal varsles.
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§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse ( pbl. § 12. 7 . 5 )
Innenfor felt BKS1 og BKS2 tillates det oppføring av rekke - elle r kjedehus og flermannsboliger.

§ 2.1.1 Grad av utnytting, utforming, arealbruk , bygninger og anlegg (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overskride 48% BYA , og areal pr. boenhet skal ikke overstige
80m2 BRA.

§ 2.1.2 Møne og gesimshøyde (jf. pbl. § 12 - 7, pk t. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overskride 8.5m høyde over gjennomsnittlig planert terreng.
Maks gesimshøyde skal ikke overskride 6,5m høyde over gjennomsnittlig planert terreng.
For underordnede bygninger som garasjer og boder er maks gesimshøyde 3m og mak s
mønehøyde 4,5m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 2.1.3 Estetiske forhold (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Bygningene innenfor BKS1 og BKS2 skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15
og 25 grader . Alle bygninger innen planområdet skal harmoniseres i en enhetlig arkitektur.

§ 2.1.4 Vilkår for bruk av arealer, bygni nger og anlegg eller forbud (pbl. § 12 - 7, punkt.2)
Det skal være minimum 15m avstand fra senterlinje Rv7/miljøgate til boligbebyggelse.
Byggelinje er vist i plan.

§ 2.1.5 Funksjons - og kvalitetskrav til bygn in ger, anlegg og utearealer (pbl. § 12 - 7,
punkt.4)

Utearealer skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Bebyggelse utformes i
henhold til gjeldende teknisk forskrift til PBL.

§ 2.1.6 Radon (pbl. §12 - 7 punkt 4, samt teknisk forskrift)
Bygninger skal ut formes slik at en unngår forhøyede verdier av radongass innendørs, jf.
gjeldende teknisk forskrift . I hver enkelt bolig skal det legges inn forebyggende tiltak mot
radongass.

§ 2.1.7 Renovasjonsanlegg (pbl. § 12 - 7, punkt.4)
Det lages felles areal for renovasjon F_ REN for beboere innenfor planområdet. Arealet
skal benyttes til felles oppstilling av avfallsdunker.

§ 2.1.8 Lekeplass - Bruk av arealer og eieform (pbl. § 12 - 7, punkt. 4 og punkt 14)
Feltet f_BLK1 skal nyttes og opparbeides til felles leke - og oppholdsareal for be boerne
innenfor planområdet. Området opparbeides med grønne universelt utformede overflater
og lekeapparater som sandkasse, huskestativ og sittebenk.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Fellesbestemmelser for samferdsel og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Fort au (pbl. § 12. 7 . 1 og 14 )
F_FOR er f elles fortau som skal benyttes av beboerne innenfor planområdet. Det tillates også
nødvendig varetransport av tyngre artikler frem til boligene. Veien stenges med fjærbelastet
bom.

§ 3.2 Annen veigrunn (pbl. § 12.7.1 og 14)
F _SVT er felles tekniske anlegg - støttemur, og omfatter areal som er nødvendig for å ivareta
utearealets funksjon

§ 3.3 Parkeringsplass (PBL§ 12.7.1 og 14)
F_PA skal være f elles parkeringsplass for beboere i planområdet. Arealet kan bebygges med
garasjer og bode r for sykkelparkering.
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 4. Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 1 2 - 7 nr. 10)

§ 4.1 Før igangsettingstillatelse
1. Teknisk plan for vann og avløp skal fremlegges kommunen for godkjenning før

ig angsettingstillatelse kan gis.

2. 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.

3. Valgte løsninger for støyskjerming skal fremlegges byggesak for godkjenning før
igangsettingstillatelse kan gis.

§ 4.2 Før brukstillatelse /ferdigattest
1. Tiltak i henhold til anbefalinger i støyrapport, utarbeidet av Mjøsplan AS, skal være ferdigstilt

før første boenhet innen planområdets tildeles midlertidig brukstillate lse eller ferdigattest.

2. Parkering F_PA skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for planområdet.

3. Lekeareal F_BLK1 og uteoppholdsareal skal være ferdigstilte før det gis brukstillatelse/
ferdigattest.
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PLANBESKRIVELSE
for detaljplan planID 441-Midtmoen 1

” Alle forslag til planer etter loven skal ved offent lig ettersyn ha en planbeskrivelse… ”,
jf. pbl § 4-2, første ledd

1. Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet
a. Bakgrunn for planarbeidet- historikk
gnr. 148 bnr.356 eies av Iris Eiendomsutvikling AS, org.nr.915492282
Området er i dag regulert i gammel plan 44- Sokna S entrum. Kommuneplanen definerer
arealet som boligformål. Arealet er i dag ikke beby gd.
Det er i oppstartsmøte 20.02.2018 anbefalt at det s ettes i gang arbeider med detaljplan for
området.

b. Hovedintensjonen i planen/ planens ”identitet”
Planens intensjon er å benytte området til 2 stk 4 mannsboliger, og i tillegg innlemme gnr. 148
bnr. 177 i planen slik at hele området er helhetlig dekket av nye reguleringsplaner.

c. Ønsket ”profil” for området
Det er ønskelig å bygge nye og gode leiligheter i o mrådet for å styrke Sokna sentrum med
tilhørende fasiliteter. Boligene vil tilpasses boli gformål både for unge mennesker i
etableringsfasen, samt eldre mennesker som ønsker å bytte ut enebolig med ei lettstelt
leilighet. Det er ønskelig å benytte universell utf orming på leilighetene i underetasje, samt
terreng rundt boligene. Utearealer ønskes lagt mot syd-vest for å unngå støy fra biltrafikk i
miljøgata. Det er også ønskelig å skille parkering fra beboelse for å trygge myke trafikanter,
samt opprette gangforbindelse direkte til etablert fotgjengerovergang ved miljøgata.

d. Kart med forslag til planavgrensning og delområder
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e. Bilder/ illustrasjoner

f. Eiendomsforhold – følgende eiendommer berøres
148/356 og 148/177

g. Tiltakshaver: Iris Eiendomsutvikling AS

h. Konsulent: Berntsen Plan & Oppmåling AS v. Trond Be rntsen

2. Dagens situasjon
a. Ingen eksisterende bebyggelse.
Tidligere har dette arealet tilhørt 148/39, inn til det ble fradelt i 2017. Arealet har vært
hageareal i nyere tid, og fra tidligere ble arealet benyttet til lagring av diverse materiell og
brøyteutstyr.

b. Samferdsel og teknisk infrastruktur
Området er beliggende i Sokna sentrum og har dermed alle fasiliteter som skole, butikk, kafe,
lege mm. i gangavstand fra området. Sokna sentrum e r bygd ut med ny miljøgate med sikker
skolevei.
Fra området går det bussruter fra / til Hønefoss og Hallingdalen.
Området er dekket av offentlig vann og avløp. Det s kal etter hva vi har fått opplyst finnes
tilfredsstillende vannmengde og trykk for brannvann .

c. Grønnstruktur/ vegetasjonstyper
Hele arealet er gammel hagetomt, samt at det har væ rt benyttet som parkering av diverse
brøyteutstyr.

d. Vann og vassdrag, strandsone m.v
Eiendommen grenser ikke til vann. Elva er 150 m unn a og berøres ikke av tiltaket. Området er
ikke flomutsatt
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e. Landskap/ landskapskarakter
Arealet ligger inn mot Rv.7 og er flatt og gressbev okst.

f. Topografi, høyde, helning/ retning
Bakre kant skrår 2 meter opp mot ovenforliggende be byggelse.

g. Grunnforhold
Grunnfjellet under løsmasser består av Båndgneis, m ens lagene med løsmasser består av
marint sediment, elve og bekkeavsetning

h. Sol-/ vindforhold, lokalklima
Normale sol og vindforhold. Ofte varme somre og vel dig kalde vintre.

i. Miljøforhold (jord, luft, vann, støy)
Det er ingen spesielle eller problematiske miljøfor hold for området. Har ikke vært noen form
for utglidninger av masser. Arealet ligger inn til Rv.7, og det må gjøres støytiltak for nye
boliger. Alle boliger ligger utenfor rød støysone. Hastigheten er 30 km/ t, men trafikkmengden
er stor. Det vil allikevel bli satt opp støyskjerm, og det lages gode uteoppholdsarealer på
motsatt side av bygningene. Avrenning av regn og sm eltevann vil bli ivaretatt via kommunale
overvannsledninger som er lagt i forbindelse med by gging av miljøgata.

j. Dyre og planteliv
Det er ikke noe dyreliv som er spesielt for dette o mrådet. Det er heller ingen kjente plantearter
som er spesielt for dette området. Området er som n evnt benyttet til hageområde i flere tiår, og
det er opparbeidet plen og hageareal.

3. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer
a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, a real- og transportplanlegging
Retningslinjene gjelder for planlegging i hele lan det. Praktisering av retningslinjene må
tilpasses regionale og lokale forhold. Følgende vur dering er gjort:
Det finnes bussruter i området som kan benyttes- sk olebuss og lokalbuss. Planen vil ikke gjøre
store utslag på dette området sett i forhold til tr afikkplanlegging.

b. Nasjonal transportplan 2006- 2015 (se www.ntp.dep.no )
Berøres ikke av nasjonal transportplan

c. Universell utforming (se www.universell-utforming.m iljo.no)
Universell utforming vil bli ivaretatt i forbindels e med utbygginger som skjer som en følge av
reguleringsplanen. Det er enkelt arealmessig å tilp asses universell utforming, og det kan
enkelt etableres boliger på 1.plan som er universel t utformet.

d. Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler
Berøres ikke av dette tema.

e. Kommuneplan for Ringerike
Planutkast samsvarer med KPL, og er uten vesentlige virkninger for miljø og samfunn, dvs.
planprosess B: Sammensatt detaljeplan
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f. Evt. gjeldende reguleringsplan
Det finnes en gammel reguleringsplan 44 Sokna som d ekket hele Sokna sentrum. Denne
planen er egentlig overstyrt av kommuneplanen. Det finnes ingen planer over arealer i nærhet
som kan medføre restriksjoner. Planområdet grenser ellers inn til reguleringsplan 44-09
Furuholtet, 407-Furuholtet 2, og 315 Miljøgate Sokn a

4. Hovedinnhold i planen
a. Bebyggelse og anlegg (valg av bygningstype, antall, bygningsstruktur, funksjoner,

kvalitet)
Det planlegges oppført 2stk 4 mannsboliger som oppf øres i trematerialer. Teknisk standard
blir i hht. TEK 17.

b. Samferdsel og teknisk infrastruktur
Samleveien fra fylkesveien kan om ønskelig bli regu lert inn som en del av planen.
Parkeringen for boligene ivaretas ved at dette area let avsettes like ved samleveien, slik at
trafikk inn til boligene forbi utearealer unngås.
Fra parkeringen opparbeides det gang og sykkelvei f orbi boligene og videre frem til
eksisterende fotgjengerfelt ved Rv.7.
Det anlegges sykkelparkering med 2 plasser pr.bolig .

c. Vann og vassdrag (byggeforbudssone, bruk av strands one)
Finnes ingen slike soner.

d. Landskapsvirkning (nær/ fjern)
Det er ikke planlagt noen form for inngrep som vil påvirke landskapsbildet vesentlig i negativ
grad.

e. Samfunnssikkerhet (skred/ ras, flom)
Området er ikke skredutsatt eller utsatt for flom.

f. Klimatilpasning
Ikke nødvendig med noen form for klimatilpassing ut over det som fremgår av Teknisk
forskrift.

g. Forurensning og miljøtilpasning/ funksjons- og kval itetskrav til bygninger; anlegg og
utearealer

Dette vil bli ivaretatt i forbindelse med eventuell e utbygginger.

h. Biologisk mangfold, vilt, jordbruk (jf. ”Jordbruksp olitisk arealvurdering”, JAV,
datert 28.03.94), skogbruk, inngrepsfrie områder, v erneområder

Dette er undersøkt og ivaretatt i forbindelse med R OS analysen som er en del av beskrivelsen.

i. Helse og fritid (friluftsliv/ jakt, idrett/ lek)
Lek ivaretas ved opparbeidelse av lekearealer i hht kravspesifikasjon fra Ringerike kommune.
I tillegg er det 2 andre lekeplasser i nærområdet, og større friluftsarealer/ skogsområder i
gang/ sykkelavstand.
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j. Kulturminner/ kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner, eller automatisk fredede kulturminner i området. Buskerud
Fylkeskommune er varslet i saken. Dersom slike kult urminner skulle dukke opp skal buskerud
Fylkeskommune varsles om dette. Dette tas inn som p unkt i reguleringsbestemmelsene.

k. Universell utforming
Blir ivaretatt ved alle tiltak.

l. Skolekapasitet, barnehagetilhørighet
Kommunen har god barnehagedekning, og det er skolek apasitet på Sokna.

m. Estetikk
Dette vil bli ivaretatt av arkitekt i forbindelse m ed søknader for de aktuelle tiltak.

n. Renovasjon
Det etableres renovasjon i forbindelse med parkerin g slik at det er god adkomst for
renovasjonsbiler.

5. Virkninger av planen
a. Positive virkninger planen vil kunne ha.
Sokna sentrum er et av tettstedene i Ringerike komm une som kommunen ønsker å utvikle/
fortette. En utbygging av sentrumsnære områder i So kna bistår til å opprettholde gode og
nødvendige tilbud både fra kommune og næringslivsak tører. Arealet som reguleres vil få
bebyggelse og område som vedlikeholdes, i motsetnin g til i dag da det virker lite stelt.
Vi kan bare se positive sider ved at det utarbeides en plan basert på det som er beskrevet, og vi
kan heller ikke se eventuelle interessemotsetninger og konflikter som skulle dukke opp på
bakgrunn av en plan av denne typen.

Berntsen Plan & Oppmåling v. Trond Berntsen
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Merknader og kommentarer/ innspill:

Berntsen Plan & Oppmåling AS
Ing. Trond Berntsen
Osloveien 10
3511 HØNEFOSS
mob. 91 55 40 41
Mail: teodolit@online.no
ORG.NR. 897 819422

Merknader og kommentarer til merknader ved varsel o m oppstart planarbeider for
Midtmoen 1, Sokna.

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut de n 08.03.2018 med svarfrist 20.04.2018.
Berørte parter ble varslet via brev og annonse i lo kalavis. I det følgende oppsummeres innspill
som er innkommet ved svarfristen.

FRA Oppsummering av det
viktigste i innspill

Kommentar

Fylkesmannen i
Buskerud

Påpeker trafikkstøy fra
Rv.7

Lekearealer og
trafikksikkerhet.

Støyundersøkelse og rapport vil bli utført.
Området støyskjermes, og stuedel legges
mot syd vest- bort fra vei.

Det avsettes gode lekearealer inne på egen
tomt, samt at det er også andre
lekemuligheter i nærområdet. Ingen
lekemuligheter blir ødelagt. Det etableres
gangvei for hele området frem til etablert
fotgjengerovergang Rv.7 for å sikre trygg
skolevei.
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Estetikk, landskap.

Sti/ turveiområder.

Energi/ klima

Naturmangfold
Når det gjelder nasjonale
føringer knyttet til
ivaretakelse av viktig
naturmangfold vurderer vi
dette området som lite
konfliktfylt basert på at
området er planert ut og
delvis bebygd. Det er ikke
noen registreringer for dette
området i naturbasen eller
vår egen kartinnsynsløsning.
Potensialet for viktige
naturtyper og sårbare arter er
derfor liten. Siden
planforslaget berører områder
med natur, minner vi likevel
om at må redegjøres for
hvordan de miljørettslige
prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i
naturmangfoldloven er
vurdert og fulgt opp i saken.

Universell utforming
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

Det etableres boliger som estetisk
tilpasses øvrige boliger i området
vedrørende størrelse og utforming.

Det er gode sti og turområder på Sokna,
og det er gangforbindelse til slike områder
på begge sider av Rv.7.

I nærområdet finnes ikke i dag
fjernvarme. Men alle boliger utrustes med
pipe slik at det kan installeres vedovner.
Sokna er kjent for sin kulde helt ned til -
50g, men er også kjent for store skoger og
god ved.

§8-12 i naturmangfoldsloven er vurdert i
planbeskrivelsen, og det er ikke etter hva
vi kan se noe som tilsier at det må
iverksettes særlige tiltak for området.

Arealet der boligene skal bygges er flatt
og egner seg godt til universell utforming.
Boliger på grunnplanet kan enkelt
tilpasses universell utforming.
ROS analyse er utarbeidet for området for
alle sårbarhetsforhold.
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Statens
Vegvesen

betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål,
og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av
planlagt utbygging.

Grunnlag bør være godkjent
kommune(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.

Vi forutsetter adkomst via
Furuholtet til Midtmoen og
rv. 7. Det er uheldig med
adkomst til Midtmoen fordi
det blir nær krysset med rv. 7
og det vil muligens bli
vanskelig å etablere
tilfredstillende støyskjerming
av boligene.

Langs riks- og fylkesveger
kreves minimum 8,0/3,0 m
utenfor vegkant regulert til
«annen veggrunn – teknisk
anlegg». Det ser ut som
grensen for planområdet er i
g/s-vegen. Dette må justeres
jf. forrige setning.

Frisikt for rv. 7 og g/s-vegen

Er allerede etablert boligeiendom i
kommuneplan.

2 stk 4 mannsboliger utgjør et lite tiltak i
forhold til eksisterende bygningsmasse
som benytter avkjøringen til Midtmoen.
Planen legger også til rette for bedre
fremkomst for gående og syklende, altså
en tryggere skolevei. Det er ikke planlagt
endringer på rv.7 i forbindelse med denne
planen.

Det er ikke mulig å etablere avkjøring via
Furuholtet pga stigningsforhold. Det er
også uheldig å legge ny trafikk inn i
Furuholtet, og dette er heller ikke ønskelig
sett fra eksisterende beboeres side.
Avkjøringen vil skje direkte ut til
Midtmoen, men trekkes så langt nord på
eiendommen som mulig av hensyn til
krysset. Boligene trekkes lengst vekk fra
Midtmoen, og garasjer etableres nærmest
Midtmoen. Således vil det ikke bli noe
støyproblematikk her, samt at en hindrer
kjøring inn foran boliger.

Reguleringsgrensen for Midtmoen 1
følger eksisterende eiendomsgrense mot
rv.7. Regulert trafikkareal Miljøgate
Sokna er avsluttet 1,5 meter fra denne
grense. Trafikkarealet er regulert i en
bredde på 1,5 m. Byggegrense mot Rv.7
er innregulert 5 meter fra ytterkant
trafikkareal, altså 4 meter innenfor
eksisterende eiendomsgrense. Slik er også
Furuholtet 2 regulert i forhold til veien.
Disse grenser vil bli overholdt.

Frisikt vil bli markert på plankart i
overenstemmelse med gjeldende plan for
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Buskerud
Fylkeskommune

Naboer
Bjørn Erik
Strømsbråten

må markeres på plankartet.

Det må også sørges for
tilfredsstillende
overvannshåndtering 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 for
forhåndsvurdering før endelig
planforslag utarbeides og
fremmes for offentlig
ettersyn.

Gjennomføringsavtale
Endringer 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.

Byggegrensen for rv. 7 er 15
meter. Byggegrensen skal
mellom annet vurderes i
forhold til støysituasjonen og
utviklingspotensiale for
vegen i det aktuelle området.

Kulturminner

Ønsker ikke at kjøring skal
forekomme inn i

miljøgate Sokna.

Dette vil bli ivaretatt ved teknisk
prosjektering.

Dette er en reguleringsplan for boliger
med avkjøring til en kommunal vei. Vi
forutsetter at Ringerike kommune i denne
saken ivaretar krav til den tekniske
utformingen.

Dersom det gjennomføres endringer på
rv.7, må det selvsagt inngås en
gjennomføringsavtale med statens
Vegvesen. Det er noe usikkert om det er
behov for dette her.

Her er det snakk om en regulert plan der
byggegrense er fastsatt til 15 meter. Det er
ei miljøgate med lav fartsgrense. Det vil i
tillegg til veivesenets støyberegninger bli
gjort nye beregninger med tanke på
skjerming, samt tiltak på boligene
vedrørende uteområde, oppholdsrom mm.

Har ingen merknader. Ber om at det tas
inn følgende i Reguleringsbestemmelsene:
«Dersom det under anleggsarbeider
fremkommer automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet straks stanses
og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen kontaktes.jf.
kulturminnelovens §8, 2. ledd»

Tanken var at det kunne være mulighet
for varelevering til nye bygg etter at
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Ringeriks-Kraft

eksisterende vei Furuholtet. byggeperioden er ferdig for å unngå
kjøring på areal avsatt til gangvei fra
parkering og inn til boligene. Dersom
dette ikke er aktuelt, så må en heller
transportere tyngere varer frem via
gangvei.

Generelt:
Statens Vegvesen- Har ikke svart på vårt spørsmål o m vi kan trekke garasjerekke nærmere
miljøgate, og heller ikke besvart spørsmål om plass ering av støyskjerm for å unngå ubenyttet
areal mot miljøgate som må vedlikeholdes.
Vi har heller ikke fått tilbakemelding på om det sk al gjøres noe reguleringsendring i syd ved
avkjøring til miljøgate. I så fall må det gjøres pl anendring for plan miljøgate som er ganske
omfattende, og unødvendig.

Nabo i nord- Denne eiendom tas ikke inn i regulerin gen. Denne eiendom har fått tillatelse til å
benytte avkjøring fra Furuholtet. Plan Midtmoen 1 t illates ikke avkjøring fra Furuholtet av
beboerforeningen. Det er fra nabo ikke noe særskilt ønske å inkluderes i planen da det ikke gir
noe samnytte. Det er også noe uklart hva utnyttelse / antall leiligheter skulle defineres som.

Konsekvenser for naboer- Når det er klarlagt hvilke byggtyper som skal settes opp, utarbeides
det skisser som illustrerer hvordan utbyggingen vil se ut, med sol/ skyggeanalyse i forhold til
naboer. Dette vil eventuelt være et punkt i byggesa ken.



Avsender Oppsummering Forslagsstiller Kommune
Fylkesmannen i
Buskerud

Påpeker trafikkstøy fra
Rv.7

Lekearealer og
trafikksikkerhet.

Estetikk, landskap.

Sti/turveiområder.

Energi/klima

Støyundersøkelse og rapport vil bli
utført. Området støyskjermes, og
stuedel legges mot syd vest - bort fra
vei.

Det avsettes gode lekearealer inne
på egen tomt, samt at det er også
andre lekemuligheter i nærområdet.
Ingen lekemuligheter blir ødelagt.
Det etableres gangvei for hele
området frem til etablert
fotgjengerovergang Rv.7 for å sikre
trygg skolevei.

Det etableres boliger som estetisk
tilpasses øvrige boliger i området
vedrørende størrelse og utforming.

Det er gode sti og turområder på
Sokna, og det er gangforbindelse til
slike områder på begge sider av Rv.7.

I nærområdet finn es ikke i dag
fjernvarme. Men alle boliger
utrustes med pipe slik at det kan
installeres vedovner. Sokna er kjent

Støyanalyse er gjennomført.
Forslagsstiller vil utføre nødvendige
tiltak for å oppnå tilstrekkelig
støyskjerming i tråd med teknisk
forskrift.

Lekearealene skal være oppført før
brukstillatelse for boenhetene gis,
jfr. planbestemmelsene. Dette sikrer
at lekearealene opparbeides i tråd
med plan.

Dette ivaretas i planens
bestemmelser.

Gangforbindelsen sikrer tilstrekkelig
tilgang til sti - og turveiområder.

Det er ikke planer om tilknytning til
fjernvarmeanlegg for Sokna.
Vedfyring er en god løsning og
optimal for Sokna med sine kalde



Naturmangfold
Når det gjelder nasjonale føringer
knyttet til ivaretakelse av viktig
naturmangfold vurderer vi dette
området som lite konfliktfylt basert på
at området er planert ut og delvis
bebygd. Det er ikke noen registreringer
for dette området i naturbasen eller
vår egen kartinnsynsløsning. Potensialet
for viktige naturtyper og sårbare arter
er derfor liten. Siden planforslaget
berører områder med natur, minner vi
likevel om at må redegjøres for hvordan
de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i §§ 8 - 12 i
naturmangfoldlo ven er vurdert og fulgt
opp i saken.

Universell utforming
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

for sin kulde helt ned til - 50°C, men
er også kjent for store skoger og
god ved.

§ § 8 - 12 i naturmangfoldsloven er
vurdert i planbeskrivelsen, og det er
ikke etter hva vi kan se noe som
tilsier at det må iverksettes særlige
tiltak for området.

Arealet der boligene skal bygges er
flatt og egner seg godt til universell
utforming. Boliger på grunnplanet
kan enkelt tilpasses universell
utforming. ROS - analyse er
utarbeidet for området for alle
sårbarhetsforhold.

vintre, da varmepumper får
betydelig redusert effekt.

Som forslagsstiller påpeker er dette
ivaretatt i planbeskrivelsen.

Ringerike kommune legger til grunn
at leiligheter på grunnplanet bygges
universelt utformet. ROS - analyse er
utformet og gjennomgått.



utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av
planlagt utbygging.

Statens vegvesen Grunnlag bør være godkjent
kommune(del)plan.

Regulering av ny virksomhet medfører
vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de trafikkmessige
virkningene a v planen må
dokumenteres nærmere. For større
utbygginger vil det ofte være
nødvendig med en trafikkanalyse.

Vi forutsetter adkomst via Furuholtet til
Midtmoen og rv. 7. Det er uh eldig med
adkomst til Midtmoen f ordi det blir nær
krysset med rv. 7 og det vil muligens bli
vanskelig å etablere tilfredstillende
støyskjerming av boligene.

Er allerede etablert boligeiendom i
kommuneplan.

2 stk . 4 mannsboliger utgjør et lite
tiltak i forhold til eksisterende
bygningsmasse som benytter
avkjøringen til Midtmoen.
Planen legger også til rette for bedre
fremkomst for gående og syklende,
altså en tryggere skolevei. Det er
ikke planlagt endringer på rv.7 i
forbindelse med denne planen.

De t er ikke mulig å etablere
avkjøring via Furuholtet pga .
stigningsforhold. Det er
også uheldig å legge ny trafikk inn i
Furuholtet, o g dette er heller ikke
ønskelig sett fra eksisterende
beboeres side. Avkj øringen vil skje
direkte ut til Midtmoe n, men trek kes
så langt nord på eie ndommen som
mulig av hensyn til krysset. B oligene
trekkes lengst vekk fra Midtmoen, og
garasjer etableres nærmest

Forslagsstillers opplysninger er
korrekte.

Rådmannen mener fo rslagsstiller har
gjort en tilstrekkelig god vurdering
av trafikale forhold – også når det
gjelder sikkerhet.

Rådmannen legger til grunn adkomst
som foreslått av forslagsstiller.
Rådmannen mener dette vil gi den
beste utnyttelsen av tomtas arealer,
bedre plass til uteoppholdsareal,
lekeareal mm. i tillegg til å
imøtekomme naboers ønske om å
holde innkjøring utenfor Furuholtet.
Flytting av innkjøring til Furuholtet
vil ikke, slik rådmannen ser det, gi
bedre støyforhold. Snarere tvert
imot, da innkjøri ng fra Furuholtet
kan skape trafikk fra begge sider av
planområdet (både rv. 7 og



Langs riks - og fylkesveger kreves
minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant
regulert til «annen veggrunn – teknisk
anlegg». Det ser ut som grensen for
planområdet er i g/s - vegen. Dette må
justeres jf. forrige setning.

Frisikt for rv. 7 og g/s - vegen .

Det må også sørges for tilfredsstillende
overvannshåndtering fra området,
inklusive nødve ndige kryssinger av
riks - og fylkesveg.

Normalt kreves teknisk detaljplan som
grunnlag for regulering av riks - eller

Midtmoen. Således vil det ikke bli
noe støyprobl ematikk her, samt at
en hindrer kjøring inn foran boliger.

Reguleringsgrensen for Midtmoen 1
følger eksisterende eiendomsgrense
mot rv.7. Regulert trafikkareal
Miljøgate Sokna e r avsluttet 1,5
meter fra denne grense.
Trafikkarealet er regulert i en
bredde på 1,5 m. Byggegrense mot
Rv.7 er in nregulert 5 meter fra
y tterkant trafi kkareal, altså 4 meter
innenfor eksisterende
eiendomsgrense. Slik er også
Furuholtet 2 regulert i forhold til
veien. Disse grenser vil bli overholdt.

Frisikt vil bli markert på plankart i
overenstemmelse med gjeldende
plan for miljøgate Sokn a.

Dette vil bli ivaretatt ved teknisk
prosjektering.

Dette er en reguleringsplan for
boliger med av kjøring til en

innkjøringsveien). Innkjøring vil
trekkes så langt unna rv. 7 som
mulig innenfor planavgrensningen.

Ingen områder med arealformål
«annen veggrunn – teknisk anlegg»
berøres av planen. Grensen for
planområdet er ikke i g/s - veg.
Planområdets avgrensning er
innsnevret noe siden varsel om
oppstart, og følger nå tomtegrense
for gnr/bnr 148/356. Byggegrenser
overholdes.

Tilstrekkelig.

Tilstrekkelig og vil bli håndtert i det
videre arbeidet med planen.

Rådmannen vil understreke at det
ikke er aktuelt å bygge eller gjøre
endringer riks - eller fylkesvei i



fylkesveger og eventuelle avvik fra
vegnormalene må dokumenteres. Slik
detaljplan anbefales hitsendt for
forhåndsvurdering før endelig
planforslag utarbeides og fremmes for
offentlig ettersyn.

Gjennomføringsavtale
Endringer 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.

B yggegrensen for rv. 7 er 15 meter.
Byggegrensen skal mellom annet
vurderes i forhold til støysituasjonen og
utviklingspotensiale for vegen i det
aktuelle området.

kommunal vei. Vi forutsetter at
Ringerike kommune i denne
saken ivaretar krav til den tekniske
utformingen.

Derso m det gjennomføres endringer
på rv.7, må det selvsagt inngås en
gjennomføringsavtale med statens
Vegvesen . Det er noe usikkert om
det er behov for dette her.

Her er det snakk om en regu lert plan
der byggegrense e r fastsatt til 15
meter. Det er ei miljøgate med lav
fartsgrense. Det vil i tillegg til
veivesenets støyberegninger bli
gjort nye beregninger med tanke på
skjerming, samt tiltak på boligene
vedrørende uteområde,
oppholdsrom mm.

forbindelse med denne planen.
Ringerike kommune vil ivareta krav
til teknisk utforming av kommunal
vei.

Tilstrekk elig. Behov for
gjennomføringsavtale avklares i
videre planarbeid.

Tilstrekkelig. Støyvurderinger er
utført og behov for skjerming
avklart. Løsninger for skjerming
utarbeides i dialog med Ringerike
kommune v. byggesak.

Ringerike
kommune
Miljøretta
helsevern

En forutsetning for boligutbygging på
eiendommen må være at det etableres
trygge skoleveier og universell
utforming av atkomsten til bygg,
uteområder og atkomstveier.
Tryggeskoleveier, tilgjengeli ge trygge

Dette blir ivaretatt i planforslaget,
gjennom plankart,
rekkefølgebestemmelser og
bestemmelser om støy.

Tilstrekkelig.



gangveier til Sokna sentrum og
nærlekeplasser forutsettes etablert før
innflytting i første bolig
Boligene og boligenes
uteoppholdsarealer må skjermes
tilfredsstillende mot trafikkstøy fra
Hadelandsveien.

Buskerud
fylkeskommune

Kulturminner Har ingen merknader. Ber om at det
tas inn følgende i
Reguleringsbestemmelsene:
«Dersom det under anleggsarbeider
fremkommer automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet straks
stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen kontaktes.jf.
kulturminnelovens §8, 2. ledd»

Reguleringsbestemmelsene er
bearbeidet i tråd med
fylkeskommunens ønsker.

Naboer
Bjørn Erik
Strømsbråten

Ønsker ikke at kjøring skal forekomme
inn i eksisterende vei Furuholtet.

Tanken var at de t kunne være
mulighet for v arelevering til nye
bygg etter at byggeperioden er
ferdig for å unngå kjøring på areal
avsatt til gangvei fra parkering og inn
til boligene. Dersom dette ikke er
aktuelt, så må en heller transportere
tyng re varer frem via gangvei.

Rådmannen forutsetter at innkjøring
skjer fra Midtmoen.
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1 INNLEDNING
Reguleringsplan for Midtmoen 1 omfatter boliger, le keareal, gang/ sykkelvei, adkomstvei og
parkering.
Hensikten med denne risiko- og sårbarhetsanalysen e r å kartlegge mulige uønskede
hendelser, konsekvenser av disse, og å foreslå tilt ak. ROS- analysens temaer omfatter både
anleggsfase og etablert fase.
Temaer er:
- trafikk og atkomst - støy - vann og avløp -grunnf orhold - kulturminner - landskap og estetikk
ROS- analysen er basert på ”Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen”
utgitt av Direktoratet for Sivilt Beredskap i 1994, versjon 2014 og Systematisk
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001).

1.1 Om ROS- analyser
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Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS- analyser) er et verktøy kommunale og private aktører
kan benytte for å kartlegge risiko og sårbarhet for bundet med uønskede hendelser.
Uønskede hendelser er hendelser som medfører tap av verdier, deriblant menneskers liv og
helse, miljø, materielle verdier, funksjoner, samfu nnsverdier eller omdømme. ROS- analyser
kan utføres både på overordnet nivå, som del av et internkontrollsystem, som en analyse av
et spesifikt fagområde eller for et geografisk avgr enset område (Fylkesmannen i Rogaland,
2008). Generell fremgangsmåte for utarbeidelse av r isikovurderinger i ROS-analyser er
beskrevet i NS 581 4:2008 ” Krav til risikovurderinger” . En riktig utført ROS- analyse kan bl.a.
komme til nytte i følgende situasjoner (Fylkesmanne n i Troms, 2008):

I kommunens ordinære planleggings- og beslutningspr osesser, deriblant budsjettarbeid,
arealplanlegging etc.

Som grunnlag for utarbeidelse av kommunens krisepla ner

For å avklare samarbeids- og koordineringsmulighete r mellom kommunen og andre
offentlige instanser

Som planleggingsgrunnlag for andre myndigheter elle r virksomheter

For å dokumentere behov overfor andre offentlige og private aktører

I forbindelse med planlegging og utførelse av bered skaps- og katastrofeøvelser

Som grunnlag for opplæring og kompetanseheving

Det er krav ( Plan- og bygningslovens § 4-3) om uta rbeidelse av ROS- analyser for alle
arealplaner.
1 .2 Metodikk
Generell framgangsmåte for utarbeidelse av risikovu rderinger er beskrevet i NS 581 4:2008
” Krav til risikovurderinger” . Risiko kan i følge NS 581 4:2008 defineres som pro duktet av
sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket h endelse: RI SI KO = SANSYNLI GHET �
KONSEKVENS
Risikoen forbundet med uønskede hendelser skal så s ammenlignes med gitte
risikoakseptkriterier for å vurdere om risikoen ved en uønsket hendelse bør reduseres.
Risikoen ved en uønsket hendelse kan reduseres ved å iverksette tiltak som reduserer
sannsynligheten for og/eller konsekvensen av en uøn sket hendelse.
Prosessen for en risikovurdering som dekkes av NS 5 81 4:2008 er basert på følgende:
Risikoevaluering
Risikoanalyse
Planlegging
Risikohåndtering
Dokumentasjon og konklusjoner
Identifisering av mulige tiltak og deres risikoredu serende effekt
Sammenlikning med risikoakseptkriterier
Beskrivelse av risiko
Analyse av konsekvenser
Analyse av årsaker og sannsynlighet
Identifikasjon av farer og uønskede hendelser
Etablering av systembeskrivelse
Valg av metoder og datagrunnlag
Organisering av arbeidet
Igangsetting, problembeskrivelse og målformulering
Etablere risikoakseptkriterier
Definere rammebetingelser
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2 OM TI LTAKE T
2.1 Dagens situasjon
Området ligger i Sokna sentrum, inn til Rv. 7 og gr enser til Sokna miljøgate. Planområdet er
på 3,2 daa. Området har adkomst fra Rv.7 og har bel iggenhet syd-vest for riksvegen.
Området består i dag av gressbevokst hageareal.
For nærmere beskrivelse av planområdet og planlagt arealbruk, vises det til
planbeskrivelsen.
2.2 Planens formål
Formålet med planarbeidet er å fastlegge bruken av arealet i reguleringsplan boligformål
med tilhørende aktiviteter. I dag ligger området av satt som boligområde i kommuneplanens
arealdel.
2.3 Risikoelementer i anlegget
Det vil ikke være annet enn de vanlige risikoelemen ter ved bygg og anleggsdrift som kan
oppstå under bygging av anlegget. Det er ingen nærl iggende naboer som et slikt tiltak kan
skape vesentlige problemer for.
For alle arbeidsplasser har arbeidsgiveren ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i
samsvar med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøl oven med forskrifter. Ulike oppgaver i
tilknytning til HMS- arbeidet kan også delegeres, m en arbeidsmiljøet forblir arbeidsgivers
ansvar under hele byggeperioden.
Arbeidsgivers plikter er fastsatt i arbeidsmiljølov ens kapittel 2. Pliktene omfatter blant annet:

Sørge for at arbeidsbrakker og arbeidsplasser er i tråd med de krav regelverket setter

Sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet ift . risikoforhold, helsefare og velferd og
iverksette nødvendige tiltak

Sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arb eidstakernes helse for å unngå fare for å
utvikle helseskader på lang sikt.

Organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og
arbeidsevne

Skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, m ålinger etc når det er nødvendig

Sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste g jennomføres

Sørge for at arbeidstakerne får den opplæring og in struksjon som er nødvendig i arbeidet

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal være sy stematisk og løpende. Dette er fastslått i
"forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerh etsarbeid i virksomhetene -
internkontrollforskriften. Arbeidsgiver har ansvar for å innføre og vedlikeholde et system for
internkontroll.

De arbeidsoppgavene som foregår på anlegget skal al tså dekkes av et system for
internkontroll. Vi går derfor her ikke inn på mulig e risikoer knyttet opp mot arbeid på
anlegget.

3 AN ALYSE N
3.1 Innledning
I dette kapitlet vurderes sårbarheten ut fra mulige hendelser. De ulike hendelsene vil bli
vurdert ut fra sannsynligheter og konsekvenser for å bedømme risikoaspektet.
Hendelsene som blir analysert er i hovedsak basert på vurderinger av området, samt
vurdering av anlegget i anleggsfasen.
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I tillegg har vi ved bruk av egen sjekkliste kommet frem til til hvilke punkt vi skal gjøre en
risikovurdering av:

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Risikovurdering; Hendelse nr /kommentar
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

Ja Nei

1. Masseras/-skred

X

2. Snø-/isras

X

3. Flomras

X

4. Flodbølge

X Området ligger ikke i tilknytning til sjø

5. Undersjøisk ras deponi

X Ingen deponi i tilknytning til området

6. Tidevannsflom/stormflo

x Området ligger ikke i tilknytning til sjø

7. Radongass

x Radonkart viser moderat til lavt nivå av radongass. Således
skal normalt ikke Sokna sentrum være spesielt utsatt .
Oppfølgingen i disse områdene kan begrenses til gen erell
informasjon og veiledning til utbygger.
I tillegg vil alle byggr radonsikres med duk og eve ntuelt
andre tiltak ved behov

Vær, vindeksponering. Er området:

8. Vindutsatt

X

9. Nedbørutsatt

X

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket f are for skade på:

10. Sårbar flora

x Ingen registrering funnet i naturdatabase. Områd er der tiltak
senere skal utføres er tidligere opparbeidede områd er til hage
og parkering

11. Sårbar fauna, vannlevende
organismer

X
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Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltak et få konsekvenser for:

17. Vei

x Reguleringen medfører ingen store endring i traf ikkforhold.

18. Havn, kaianlegg

X Ikke ved sjø

19. Sjøkabler

X

20. Sykehus/-hjem, kirke

X

21. Brann/politi/sivilforsvar

X

22. Kraftforsyning

X

23. Vannforsyning – naboskap

x

24. Vannforsyning generelt

X

25. Forsvarsområde

X

26. Tilfluktsrom
X

12. Fauna land

X Ingen registrering funnet i naturdatabase. Ingen lokale
kunnskaper om noe.

13. Verneområder

X Ingen verneområde.

14. Vassdragsområder

X

15. Automatisk fredete
kulturminner

x Det er ingen kjente automatisk fredede kulturminn er. Dersom
slike fremkommer under arbeider i området, skal arb eidene
stoppes, og fylkeskommunen skal varsles.
Dette tas inn som punkt i reguleringsplanens bestem melser,

16. Kulturminne/-miljø nyere tid

x Ingen kjente kulturminner fra nyere tid
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27. Område for idrett/lek

x

28. Friluftsområde

X

29. Vannområde for friluftsliv

x

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Risikovurdering; Hendelse nr /kommentar
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:

30. Akutt forurensning

X

31. Permanent forurensning

X

32. Støv og støy; industri

X

33. Støv og støy; trafikk

x

34. Støy; andre kilder

X

35. Forurenset grunn

X

36. Forurensning i sjø/vassdrag

X

37. Høyspentlinje (stråling)

X

38. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

X

39. Avfallsbehandling

x

40. Oljekatastrofeområde X

Medførerplanen/tiltaket:

41. Fare for akutt forurensning

X

X
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42. Støv fra trafikk

43. Støy fra trafikk

X

44. Støy og støv fra andre kilder

X

45. Forurensning til sjø/vassdrag
(overflatevann)

X

46. Forurensning av dypvann og
sjøbunn

X

47. Fare for uhell ved bruk av
kjemikalier, eksplosiver osv

x

Transport. Er det risiko for:

48. Ulykke med farlig gods

X

49. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

X

Trafikksikkerhet:

50. Ulykke i av-/påkjørsler

X
S2

1. Vil alltid kunne forekomme der det er biltrafikk .

51. Ulykke med gående/syklende

x Reguleres inn gangvei slik at en skiller myke tra fikanter fra
biltrafikken i planen, samt lager egen gangforbinde lse til
fotgjengerfelt Rv.7.

52. Andre ulykkespunkter x
Andre forhold:

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

x

54. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?

x

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

x

56. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup etc.)

x
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57. Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc

x

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

58. Tilrigging, anleggsvirksomhet

3. Håndteres ved gjennomføring av HMS og Internko ntroll
for å ivare ta anleggsikkerhet

59. Trafikk

x

For hver enkelt uønsket hendelse gjennomføres følge nde:

1 . Vurdering av risiko

2. Vurdering av konsekvens

3. Fastsetting av risiko

3.2 Risikovurdering
For de ulike hendelser vil følgende tankegang bli b rukt for å bedømme risiko:
Sannsynlighet for at en hendelse oppstår deles i 4 grupper:

S- NIVÅ KRITERIER
S1: Lite sannsynlig A: Hendelsen er ukjent

B: Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke helt kan utelukkes
C: Trusselvurdering tilsier at hendelsen er lite sa nnsynlig

S2: Middels sannsynlig A: Hendelsen kan ha inntruffet de siste 5 år
B: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at det er riktig å ta
høyde for at hendelsen kan oppstå de neste 10 – 50 år
C:Trusselvurdering tilsier at hendelsen er middels sannsynlig

S3: Stor sannsynlighet A: Hendelsen kan forekomme årlig
B: Tilsvarende område har opplevd enkeltstående til feller,
eller at hendelsen nesten har inntruffet
C: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at hen delsen kan
oppstå i løpet av de neste 1 – 10 år
D: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har stor s annsynlighet

S4: Svært stor sannsynlighet A: Hendelsen vil fore komme oftere enn en gang pr år
B: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har svært stor
sannsynlighet

NB! Det er tilstrekkelig at ett kriterium er innfri dd for et S-nivå.
Konsekvensene vurderes ut fra tre ulike aspekt:

Konsekvens for mennesker

Konsekvens for miljø

Konsekvens for materielle verdi
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K- NIVÅ KRITERIER
K1: Liten konsekvens A: Mennesker: Ingen personskader

B: Miljø: Ingen miljøskader
C: Materielle verdier: Ingen særlig sansynlighet

K2: Middels konsekvens A: Mennesker: Få og små personskader
B: Miljø: Mindre miljøskader
C: Materielle verdier: Kan forekomme, små skader.

K3: Stor konsekvens A: Mennesker: Få men alvorlige personskader
B: Miljø: Omfattende skader på miljøet
C: Materielle verdier:Stor sjanse Alvorlig skade på eiendom

K4: Svært stor konsekvens A: Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død
B: Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på m iljøet
C: Materielle verdier: Meget stor sjanse for skade. Uopprettelig
skade på eiendom

Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konse kvens og fremstilles som vist i figuren
under:

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS
K1 – Liten K2 – Middels K3 – Stor K4 – Svært stor

S4 – Svært stor Gul Rød Rød Rød
S3 – Stor Grønn Gul Rød Rød
S2 – Middels Grønn Grønn Gul Rød
S1 – Liten Grønn Grønn Grønn Gul

Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostn ad i fht nytte
Hendelser i grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomf øres

Analysen en gjennomført etter sjekklisten i kapitte l 4.1. Der hvor svaret på om hendelsen er
aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens.

Skjemaet under er utarbeidet på bakgrunn av dagens situasjon. Der hvor det ligger til grunn
forutsetninger utover det som eksisterer i dag er d ette kommentert i kommentarfeltet

HENDELSE TEMA S-NI VÅ K-NI VÅ RI SI KO Kommentar/ tilta k
50 .Ulykker
i av og
påkjørsler
til feltet.

A:Mennesker S2

S2

K2 Ikke spesielt utsatt kryss, men ulykker
kan skje alle steder der det er trafikk, og
kryssende myke trafikkanter

B: Miljø
C: Materiell
verdi

K1

Oppsummert får vi da denne tabellen:
Sannsynlighet Konsekvens

K1-liten K2-Middels K3-stor K4-svært stor
S4-svært stor
S3-stor
S2-middels 50
S1-Liten 50
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Tabellforklaring: Hver hendelse er nummerert i hend elsesoversikten. Dette nummeret settes inn i tabell beroende
på sannsynlighetsnivå S og konsekvensnivå K og ut fra dette får en farve grønt, gult eller rødt.

3.3 Tiltaksvurdering
På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av h vilke tiltak som bør utføres.
Vurderingene er hele tiden gjort under de forutsetn ingene som er presisert underveis.

Alle hendelser er altså som tidligere nevnt vurdert ut fra følgende kriterier:
Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konse kvens. Ut fra tabellen for dette havner alle
punkter innenfor grønn model.

HENDELSE BESKRIVELSE/ TILTAK

1. Ulykker ved av og
påkjørsler til felt.

Trafikkulykker kan forekomme over alt. Påkjørsler k an forekomme når biler
fra feltet kjører ut fra parkering til tilførselsve i, eller ut på RV.7. Fartsgrensen
er 30 km i hele området, og derfor vil ikke konsekv ensene normalt bli store.
Vi kjenner heller ikke til ulykker i krysset. Det e r viktig med at oversikten ved
utkjøringen holdes god, i særlig grad om vinteren m ed høye brøyteskavler.

30.05.2018
Trond Berntsen
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1 . Innledning

I forbindelse med oppføring av boliger på Midtmoen 1 gbnr. 148/356 i Sokna i Ringerike
kommune har Mjøsplan AS fått i oppdrag å utarbeide en støyrapport. Rapporten tar for seg
støysituasjonen på området ut i fra nærliggende veg er og drøfter eventuelle tiltak mot støy .
Alle anbefalinger vedrørende støyti l tak er kun forslag fra støykonsulent, utforming og utføring
er utbyggers fulle ansvar.

2. Begreper

LAekv T Ekvivalent A - veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h ) som midlingsperiode (LAekv24 h).

Lden A - veid støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19 - 23) et tillegg på 5dB og støy om nat ten (23 - 07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A - veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.

L5AF A - veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et statistisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rw+Ctr Veitrafikkstøytall, tidligere RA. Brukes i forbindelse med fasadeisolering / utendørs
støy.
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3. Forutsetninger

Tomten boligene skal plasseres på ligger inntil Hallingdalsvegen som blir prosjektets
dimensjonerende støykilde , øvrige veger i området vil ikke ha invirkning på støybildet da de
overskygges av dimensjonerende veg. Boligene er plassert ut i fra foreløpig situasjonsplan
og planskisse r (se pkt. 3.4). Kartgrunnlaget er mottatt basis kart datert 21.09.201 8 og
f orutsettes korrekt.

Fylkesmannen har følgende uttalelse angående støy:
«Nye boliger med uteoppholds - og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med
retningslinjen. Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det
eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at all e
boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett
soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også
ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhol d.»

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune står følgende bestemmelser om støy:
«§ 1.0.4 Støy
Anbefalte støygrenser i tabell 2 i ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen,
T - 1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse.

Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er utsatt for støy
fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også krav om støydokumentasjon
ved planlegging av ny støyende virksomhet.»

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærmest støykilden og bebyggelse
skal unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom s tøydempende tiltak iverksettes. Nedre grenseverdier for veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Sone Nedre verdi Lden Nedre verdi L5AF

Gul: 55dB 70dB
Rød: 65dB 85dB

TABELL 1 : GRENSEVERDIER VEG TRAFIKKSTØY

Utendørs støygrenser
Alle boenheter bør ha tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien for
utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS81 75 lik nedre verdi for gul sone,
Lden=55dB (se tabell 2 ). Denne verdien gjelder også utenfor vindu mot støyfølsomme rom
som i hovedsak tilsier soverom og oppholdsrom.

Innendørs støygrenser
Kravene til innvendig støy er angitt i Byggteknisk forskrift (TEK1 0) og tilsier at klasse C i
NS 8175 er tilfredsstillende . Følgende krav gjelder for innvendig støy i klasse C:
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TABELL 2 : MAKSIMALT INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man forutsette minimum 35dB differanse på
ute - og innenivå.
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3.2. Trafikkdata
Trafikkdata er hentet fra Statens Vegvesen trafikkdatabase som er tilgjengelige på
vegkart.no og er fra 201 7 .
T allene som er gitt skal fremdater es 1 0 - 20 år iht . T - 1 442 . Nasjonal transportplan angir
forventet årlig trafikkvekst i ulike perioder, avhengig av tidsperiode og type kjøretøy varierer
denne fra ca. 0,7% til 2,0%. Utfra dette er tallene fremdatert til 2028 med en trafikkve kst på
2%. Dette gir fø lgende data:

Vei
Fartsgrense
[km/t]

Andel
tunge

ÅDT
201 7

ÅDT
202 8

Hallingdalsveien 4 0 14 % 5100 6300

TABELL 3 : TRAFIKKDATA

Fordelingen av ÅDT er beregnet ett er gruppe 2 ( by og bynære områder ) i ht . T - 1 442.

TABELL 4 : FORDELING AV ÅDT
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3.3. D agens situasjon
Følgende kart viser dagens situasjon med eiendom 1 48/356 hvor byggene skal plasseres
markert med blått .

KART 1 : DAGENS SITUASJON
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3.4 Planlagt situasjon
Kart 2 viser forslag til reguleringsplan med tenkt plasser ing for byggene .

KART 2: REGULERINGSPLANFORSLA G
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4 Beregninger

For å kartlegge støysituasjonen på tomta er det utarbeidet et støysonekart i 4m
mottakerhøyde med beregningsenhet Lden iht. retningslinjene i T - 1442. Dette tilsvarer
støynivået i en lav 2.etasje ca sentrisk i et vanlig vindu. Videre er det foretatt en beregning i
1,5m høyde for å kartlegge støy på bakk enivå samt mot 1.etasje.

Ut i fra disse resultatene er det gjort vurderinger på utvendig og innvendig støy for å drøfte
om det er nødvendig med ekstra tiltak.

For å gjennomføre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
beregni ngsprogrammet NoMes 4. 6 . For behandling av kartdata og digitale tegninger er
Gemini Terreng v 1 2 benyttet . Beregningene t ar ikke hensyn til refleksjoner fra andre
bygninger og objekter .
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5 Resultater

5.1 Støysonekart
Støysonekartet iht. T - 1 442 er vist på kart 3 , og støynivået i 1,5m mottakerhøyde er vist på
kart 4. De aktuelle byggene er markert med blå farge . Det er beregnet gul og rød støysone
med grunnlag i grenseverdiene som er beskrevet i tabell 1 samt illustrert støynivå på 60dB
med stiplet svart linje.

KART 3 : STØYSONEKART , LDEN 4M
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5.2 Støy i 1 ,5m mottakerhøyde
Kart 4 viser støynivå i 1 ,5m mottakerhøyde som illustrerer støynivå mot bakkeplan og
1 .etasje.

KART 4 : KARTLEGGING AV STØY , LDEN 1 .5 M

Som støy kartleggingen viser, vil byggene ligge i gul støysone i 4m og 1 ,5m mottakerhøyde.
Ut ifra dette er det vurdert støyskjerming med høyde topp 2,5m over kjørebane i Hallingdals -
veien for å r edusere støynivået .
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5.3 Vurdering av tiltak
De påfølgende kartene viser støynivået medregnet støyskjerm.

KART 5: STØYSONEKART , LDEN 4M M/SKJERMING
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KART 6: KARTLEGGING AV UTVEND IG STØY , LDEN 1 .5 M M/SKJERMING

Med støyskjerming vil fremdeles de fleste fasadene ligge innenfor gul støysone i 4m
mottakerhøyde. Ved 1 .5m mottakerhøyde vil kun fa sade lengst mot nordvest og lengst mot
sørøst ligge i gul støysone.

T - 1 442 henviser til NS 81 75 som anbefaler at støynivå utenfor vinduer mot støyfølsomme
rom ikke bør overskride 55dB. Dette er ikke ment som et absolutt krav og gir muligheter for
avvik og kompromissløsninger. Tabell 5 viser anbefalinger gitt i T - 1 442 ved avvik. Det vil
derfor anbefales å vende de mest støyfølsomme rommene i hver etasje mot stille side. For å
redusere støynivået i 2. etasje er det vurdert ulike tiltak. Løsning A - D er vist på illustrasjon 1
og kan benyttes for å redusere støynivå på balkonger. Utenfor støyfølsomme rom i gul sone
hvor støy ikke reduseres via skjermet balkong er det foreslått en løsning med en falsk
balkong som krager ut ca 2 0 - 50 cm med et tett glassrekkverk utenfor vinduet ( Illustrasjon 1
løsning E). Glassrekkverket bør dekke vinduet i minimum 1 ,5m høyde fra ferdig gulv, men av
praktiske hensyn kan det være greit at rekkverket går opp til overkant vindu. Mot
Hallingdalsvegen bør det benyttes vindu med gode lydisolerende egenskaper (min Rw+Ctr =
33dB).
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TABELL 5: UTDRAG FRA T - 1 442, K VALITETER VED AVVIK

ILLUSTRASJON 1 : EKSEMPEL PÅ STØYREDUS ERENDE TILTAK FOR BA LKONG OG VINDU

I nnvendig støy
L ydisoleringen som forventes ut ifra dagens byggestandard er tilstrekkelig i forhold t il
støyverdiene som inntreffer. Det forutsettes derimot balansert ventilasjon uten perforeringer
som svekker lydisolasjonen på støyutsatte fasader.

6 Konklu sjon

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planlegging av boliger i Midtmoen 1 på
Sokna . Ut ifra støysituasjonen på tom ten konkluderes det med følgende:
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Utvendig støy
For å gi alle boenhetene tilgang til egnet privat uteareal er det foreslått en støyskjerm i ca.
2,5m høyde i eiendomsgrense mot Hallingdalsvegen. Alle boenhetene vil da få utearealer på
grunn som t ilfredsstille r anbefaling ene i T - 1442. Eventuelle balkonger i gul sone må skjermes
iht. anbefalte støyreduserende til tak .

Støy mot fasade
Byggene vil bli noe støyutsatt på fasader mot vegen. Det vil derfor anbefal e s å vende de
mest støyfølsomme rommene i hver etasje mot stille side .

Innvendig støy
Krav ene i NS8175 til innvendig støy vil være tilfredsstilt uten ekstra tiltak mot støy forutsatt
balansert ventilasjon og ingen perforeringer mot støyutsatte fasader.
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7 Referanser

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442 , Miljødepartementet,
2016 .

• Forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsf orskriften), Lovdata.
• NBI Datablader fra Sintef Byggforsk.
• NS8175:2012
• Fylkesmannen
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