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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Strategi og plan den 

11.12.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Strategi og plan 11.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak 17/1379-136, tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 15/4556-65   Arkiv: PLN 405  

 

405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

87/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018 

35/18 Strategi og plan 11.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda 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. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter 

jordlova. Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase 

mot Lisletta, skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det i 

utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.  

 

7. Før 2. gangs behandling skal framføring av vei mot sør-øst avklares nærmere med 

berørte grunneiere. 
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Sammendrag 

Forslagstiller ønsker å tilrettelegge for boligbebyggelse i del av Kommunedelplan for 

Krakdstadmarka. Kommundelplanen ligger som grunnlag for detaljreguleringen. Planforslaget 

er i sin helhet i tråd med arealformål i kommundelplanen.   
 

Ny bebyggelse skal oppføres i form av eneboliger, rekkehus, flermannsbolig og blokker med 

tilhørende infrastruktur. Totalt ca. 350 boenheter. Det er sammen med Tanberglia avsatt en 

tomt til barnehage. Det er planlagt gode uteoppholdsarealer, bilfrie gatetun, og parkering under 

bakken/i kulvert for deler av området. 

 

Boligområde får ny adkomstvei fra Lisletta, for å avlaste trafikkbildet inn i byen på 

Hvervenkastet. Adkomstveien vil beslaglegge noe dyrka mark. 

 

Planen vedtas med rekkefølgebestemmelse om fordeling av planskapte verdier, jf. pbl. § 12-7, 

nr. 13, jf. jordskifteloven § 3-30. Dette for å sikre gjennomføring.  

 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et bynært variert boligtilbud.  

Planen bygger på kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 20.11.2012.  

Denne planen er klart i tråd med overordnede føringer om økt befolkningsvekst i Ringerike 

kommune.  

 

Beskrivelse av saken (planforslaget) 

Planområdet ligger i sin helhet innenfor kommundelplan for Krakstadmarka. Området består i 

dag av skog, jomfruelig terreng, samt noe dykra mark.  

Intensjonene i kommunedelplanen er innfridd slik detaljreguleringen nå er utformet. 

 

Det foreligger en rekkefølgebestemmelse i kommundelplanen som tilsier at bygging ikke kan 

igangsettes før E16 trase mellom Sundvollen og Styggedalen er igangsatt. 

 

Denne planen omfatter områdene B_F2-4 i kommunedelplan, samt samlevegen frem til område 

B_F7 og ny samleveg til Lisletta/FV241. Trasen vil gå i skogkanten, langs jordene.  

 

Bebyggelse skal gi et helhetlig uttrykk for hvert delområde, med flate tak/pulttak.  

Feltet blir lagt opp slik at det gir utsikt og gode solforhold for alle. Det planlegges å bygge 

småhusbebyggelse oppå nedsenkende garasjegater, for å kunne oppnå bilfrie gatemiljøer der 

bilen ikke er i fokus.  

 

Det er avsatt rikelig plass til uteområder og turdrag som kan tilrettelegges for lek og 

rekreasjon. Lekeområdene utgjør totalt ca 17,4 daa, i tillegg til sandkasser og små lekeplasser i 

byggeområdene.  

 

For full beskrivelse av planforslaget, se nøkkelopplysninger og vedlagt planbeskrivelse. 
 



  Sak 35/18 

 

 Side 6 av 28   

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller:    Fossen Utvikling AS  

    Søndre torv 2B 

    3510 Hønefoss 

 

Fagkyndig:    Fossen Utvikling AS v/Bjørn Leifsen  

    Søndre torv 2B 

    3510 Hønefoss 

 

Eieropplysninger:   gnr/bnr 38/69  Fossen Utvikling AS  

    gnr/bnr 38/4  Anne Gro Tanberg  

    gnr/bnr 38/1   Kathinka Mohn 

    gnr/bnr 37/1  Anette Hafnor 

    gnr/bnr 36/1  Lars Johan Buttingsrud 

    gnr/bnr 1241/1 Buskerud Fylkeskommune 

 

Arealstørrelser:   Hele planområdet har et areal på 325 daa 

    Ny bebyggelse har et areal på 99,4 daa 

 

Antatt antall boenheter:  ca. 350 boenheter, 800-900 beboere 

 

Antatte boligtyper:   Frittliggende småhusbebyggelse, utnyttelse 35 % BYA 

    Konsentrert småhusbebyggelse, utnyttelse 70 % BYA 

    Blokkbebyggelse (lavblokk), utnyttelse 70 % BYA 

Fordeling av boenheter:  Eneboligtomter 10 stk.  

    Konsentrert småhusbebyggelse ca. 200 boenheter 

    Leiligheter i blokk ca. 140 boenheter  

 

Parkering:     Det settes egne parkeringsbestemmelser for    

    planområdet: 1,5-2 plasser pr. boenhet.  

 

Overordnet plan:   Kommundelplan for Krakstadmarka ligger som grunnlag for 

    detaljreguleringen. Planforslaget er i sin helhet i tråd med  

    arealformål i kommundelplanen.   

     

Plantype:    Privat detaljregulering, Fossen Utvikling AS er forslagstiller 

 

Planforslaget:    Planforslaget er mottatt fra Fossen utvikling AS, 03.05.2018 

    Planforslaget består av:  

- Plankart  

- Bestemmelser 

- Planbeskrivelse  
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Illustrasjon av deler av planområdet, AgD 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

20.11.2012 Kommundelplan for Krakdstadmarka vedtatt 

20.09.2016 Formannskapet anbefaler oppstart av planarbeid 

29.09.2016 Varsel om oppstart 

08.03.2017 Varsel om utvidet planområde 

03.04.2017 Forslagstiller kommer med revidert planforslag, der gbnr. 38/4 er tatt ut 

29.06.2017 Kommunen vedtar i Formannskapet å utsette behandling av planen  

23.02.2018 Kommunen gjenopptar behandling av planforslaget 

        Kommunen har med forslagstiller og grunneier løpende dialog vedrørende  

        fordeling av utbyggingsarealer og kostnader.  

03.05.2018 Kommunen mottar utkast til planmateriale 

02.10.2018 Oversendelse av komplett planforslag til kommunen 

 

Medvirkning/forhåndsuttalelser fra oppstartsvarsling  

Ringerike kommune varslet oppstart av detaljreguleringen 29.09.2016. Varselet ble sendt ut i 

brev til alle berørte parter, offentlige myndigheter og internt i kommunen. 

 

Det kom inn totalt 9 uttalelser fra oppstartsvarslingen. Disse er kommentert i vedlegg, og 

videre vurdert i rådmannens vurdering.  

 

Fossen utvikling AS sendte ut et nytt varsel som følge av utvidelse av planområde datert 

03.03.2017. Det kom inn ytterligrere fire uttalelser i denne varslingen. Disse er ikke 
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kommentert da utvidelsen av planområdet ble trukket. Uttalelsen fra denne høringen er derfor 

ikke kommentert. 
 

Juridiske forhold  

Denne behandlingen avgjør om planforslaget skal sendes ut på høring og legges ut på offentlig 

ettersyn jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. 

 

For å sikre gjennomføring er det i denne planen benyttet virkemiddel for fordeling av planskapt 

netto verdiøkning innenfor gjennomføringssone H810_1 jf. pbl § 12-13, i henhold til 

jordskifteloven § 3-30. Virkemiddelet kan utløses ved at en av partene rekvirerer sak til 

jordskifteretten dersom ikke privat avtale lar seg gjennomføre.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er anses å være avklart for 

planforslaget i prosessen for kommunedelplan for Krakstadmarka.  

Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre – var – prinsippet. 

 

Jordlova 

Planforslaget slik det foreligger vil føre til omdisponering av dyrka mark, omtrentlig 5 daa. 

Dette på bakgrunn av trase for veg fra planområdet til Fv241 Lisletta. Traseen går langs 

skogen, så i eksisterende skogsbilvegtrase/Pilegrimsleden, over jordet og kobler seg på 

Tanbergmovegen, før kryss ut på FV241. Traseen vil ikke gi nye driftsulemper av jordene, da 

de i dag er delt av eksisterende veg og eiendomsgrense mellom gbnr. 37/1 og 36/1.  

Rådmannen vil derfor at forhold vedrørende omdisponering og behandling etter jordlova blir 

behandlet frem til andregangsbehandling av planen.  

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av infrastruktur, og 

muligens i form av sosiale tjenester.  

 

Rådmannens vurdering  

Byggeplaner 

Planforslaget er spennende og nytenkende med parkering i kulvert og bilfrie gater. Gode 

kvaliteter som legger til rette for et godt bomiljø. Et variert tilbud av boliger, fra 

eneboligtomter, spennende konsentrert bebyggelse, og leiligheter til alle livets faser.  

 

Planen har vært igjennom en lang prosess vedrørende planens avgrensning og fordeling av 

utbyggingsarealer og kostnader. Rådmannen har ønsket en helhetlig plan som legger 

grunnlaget i kommundelplan for Krakstadmarka som underlag. Rådmannen har derfor våren 

2018 jobbet for et samarbeid mellom grunneiere innenfor planområdet. Planen vedtas derfor 

med rekkefølgebestemmelse vedrørende fordeling av planskapte verdier, jf. pbl. § 12-7, nr. 13, 

jf. jordskifteloven § 3-30.  

 

Rådmannen ser at det er behov for et informasjonsmøte i høringsperioden for naboer, 

grunneiere og andre berørte etter førstegangsbehanlding.  
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Parkering 

Det legges opp til lavere krav til parkering enn det gjeldende parkeringsstrategi legger opp til. 

Dette for å imøtekomme målet med nullvekst i biltrafikk, ved å oppfordre til å benytte 

kollektivt, gang- og sykkel fra nytt boligområde.  

 

Leke- og grøntstruktur 

Det legges opp til sammenhengende grøntdrag i planområdet. Gode lekeplasser for alle 

alderstrinn, samt større grønt-/friområder for beboere og gjester til området.  
 

ROS-analyse 

Risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De foreslåtte 

avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i forhold til 

dagens situasjon. 

 

Innkomne uttalelser 

Noen av merknadene går på ytterligere oppdeling av eiendommer ved anleggelse av veg. Ny 

vegtrase er til dels lagt i eiendomsgrense. Ang. Tanbergmovegen er denne ikke regulert som 

veg, men som LNF. 

Rekkefølgebestemmelse vedrørende byggestart på E16 er innarbeidet i bestemmelsene. Øvrige 

kommentarer går på forhold som er avklart i tidligere kommundelplan; Rådmannen anser 

derfor disse problemstillingene som løst i forrige planfase. 

 

Infrastruktur   

Ny veg til området vil avlaste Tanbergmoveien. Det er viktig at ny adkomstvei blir benyttet 

under anleggsperioden, dette på bakgrunn av støy for beboere i Tanberglia og langs 

Tanbergmoveien.  

 

Tap av dyrka mark ved anleggelse av adkomstvei til boligområdet, bør kompenseres ved 

anleggelse av dyrka mark andre steder innenfor eller i nærheten av planområdet. Rådmannen 

anser det derfor som aktuelt å kunne kreve rekkefølgebestemmelse som sørger for at tapt 

matjord vil kompenseres med ny/flytting, i eller i nærheten av planområdet. Rådmannen 

foreslår at forhold vedrørende dykra mark høres spesielt, og at omdisponering etter jordlova 

behandles frem til andregangsbehandling.  

 

Pilgrimsleden er lagt inn i planen, av trafikksikkerhetsmessige årsaker må det legges inn en 

kryssing av o_SKV2 i plankart inn mot Sætranggata.  

Rådmannen ser det som hensiktsmessig at Fossen utvikling AS gjennomfører og bekoster 

utbygging av offentlig samferdselsanlegg og infrastruktur, før kommunen overta, jf. pbl. §17-3, 

tredje ledd.  

 

Samlet vurdering  

Rådmannen er positiv til ytterligere utbygging av Kommunedelplan for Krakstadmarka. Planen 

er i tråd med kommunens mål, og vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune.  

 

Omdisponering fra dyrket mark til vegareal innenfor planområdet skal vurderes etter jordlova 

av Landbruksmyndigheten før andregangsbehandling.    

Det skal legges inn rekkefølgebestemmlser vedrørende overtakelse av vegarealer.  

Kryssing av o_SKV2 for Pilgrimsleden skal legges inn i plankart.  

Det skal avholdes informasjonsmøte av forslagtiller i høringsperioden.   
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Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 

Vedlegg 

Oversiktskart med planavgresning 

Forslag til plankart 

Forslag til bestemmelser 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse  

Vurdering av uttalelser, oppstart 

1. Statens vegvesen  

2. Fylkesmannen i Buskerud    

3. Buskerud fylkeskommune 

4. Statsbygg 

5. Syklistenes landsforbund 

6. Anette Hafnor  

7. Kathinka Mohn  

8. Frøyshov m.fl 

9. Heidi Haugen 

Kommunedelplan for Krakstadmarka: 

Bestemmelser  

Plankart 
 

 

 

 

Tore Isaksen 

    rådmann 
 

 

 

 

Saksbehandler: 

Åshild Lie 
 

Ass. rådmann: 

Terje Dahlen 
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Arkivsaksnr.: 17/161-45   Arkiv: PLN 439  

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018 

36/18 Strategi og plan 11.12.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må opparbeides 

før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

 

  

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Eieropplysninger gnr/bnr 38/119 – Møbellageret Arnfinn H Bakke AS 

gnr/bnr 38/135 – Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS 

gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS (bensinstasjonen) 

Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 
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gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 

gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 

gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 

Arealutnyttelse Parkeringsarealene for 38/119 og 135 er skilt ut som et eget formål. 

Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   

gnr/bnr 38/119 – 85% BYA 

gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  

gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

Parkering Det er separat parkering for gnr/bnr 38/136, lik tidligere utforming. 

 

Gnr/bnr 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal og det vil 

være 221 parkeringsplasser for bil, 11 HC, 3 for elbil og 50 

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget 

strider mot kommuneplanen da området er regulert for "erverv" i den 

gamle planen og "næring" i det nye forslaget.   

Plantype Privat detaljregulering jf. §12-3 

 

Sammendrag 

Det ble forespurt om endring av gjeldende reguleringsplan høsten 2016. Formannskapet vedtok 

21.11.17 at planarbeidet skulle startes opp. Hensikten med endring av reguleringsplanen er å 

tilrettelegge for en dagligvareforretning på Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. 

 

Gjeldende reguleringsplan spesifiserer at dagligvareforretning ikke kan opprettes og begrunner 

dette med den økningen i trafikk man antok en slik etablering vil innebære, men denne planen 

er nesten 30 år gammel (datert 30.11.1989) og det kan argumenteres med at denne 

bestemmelsen kanskje ikke er like aktuell nå som da.  

 

Opprettelse av dagligvare på Hvervenkastet kan være problematisk av ulike årsaker, både med 

hensyn til samfunnsutvikling og trafikk, men det er mange ulike variabler som spiller inn så 

man kan ikke være sikker på utfallet. Derfor anbefaler rådmannen at planen sendes på 

høring/offentlig ettersyn.   

 

Noen forhold må løses før en eventuell 2. gangsbehandling.  

For det første så må alle tiltak som er lagt til grunn for trafikkutredningen inn i planen i form av 

rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke gjøres vil man vedta en plan der konsekvensene av 

hovedtiltaket ikke blir ivaretatt. Dette er ikke ønskelig.  

I tillegg må plankartet rettes opp. I trafikkutredningen anbefales det at overgangsfeltet ved 

innkjøringen til planområdet flyttes nærmere Arnold Dybsjords vei. Dette vil delvis være 

utenfor planområdet, og derfor utenfor plankartet, men fotgjengertraséen fra det nye 

overgangsfeltet og inn på eiendommen må tegnes inn i plankartet slik at man ivaretar gående.  
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Innledning / bakgrunn 

Det foreslås en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan 113-01 Hvervenmoen. Ved vesentlig 

endring er planprosessen som ved ny plan. PlanID og navn på ny plan blir 439 detaljregulering for 

Hvervenkastet. 

 

Gjeldende reguleringsplan, 113 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989, spesifiserer i §3.1 at "Område 

for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, f.eks. 

matvareforretning.". Hensikten med dette planforslaget er å endre denne paragrafen slik at 

etablering av dagligvareforretning vil være mulig.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2010 ble det på ny fremmet et ønske om å opprette en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet. Den gang ble sak om regulering behandlet i hovedkomiteen for miljø og 

arealforvaltning med positiv innstilling fra rådmannen, men med negativt endelig vedtak. 

Vedtaket ble begrunnet med pågående arbeid med ny kommuneplan, som de den gang så for 

seg ville være ferdig i 2013, da de ikke ønsket å gi dispensasjon for gjeldende kommuneplan 

når ny kommuneplan var under opparbeidelse. Saken kom opp igjen i 2017 og hovedutvalget 

for miljø og areal vedtok at planarbeidet skulle startes opp. Oppstartsmøte ble avhold 

16.01.2018.    

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

I dag er området i stor grad utbygd. Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 38/119, 

38/135 og 38/136. I gjeldende reguleringsplan er alle tomtene regulert til erverv. 

 

38/119 eies av Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og består av ett lager-/forretningsbygg. 

Bygget har 4850m2 med handel, fordelt på følgende forretninger: møbelhandel 2450 m2, 

interiørhandel 1000 m2, kontormøbler 440 m2 og sportshandel 960 m2.  

 

38/135 eies av Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS. På denne eiendommen er det i 

dag en gjestegård med bevertning og overnatting.  

38/136 eies av Certas Energy Norway AS og omfatter arealet til bensinstasjonen.  

 

Planforslaget 

Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering av forslagsstiller Bjørn Leifsen ved 

Fossen utvikling. Fullstendig planforslag ble mottatt 16.11.18. 

 

Hensikten med planforslaget er Coop sin etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Det er konseptet Coop Extra som ønskes etablert, med et 

areal på 1840m2 som inkluderer butikklokale samt lager, personalrom og andre birom.  

 

Planen medfører ingen endringer i eksisterende bygningsmasse, siden parkering er skilt ut som 

et eget formål, og byggegrenser og bebygd areal (BYA) tillater i praksis ingen utvidelse av 

bygningene. Dagens reguleringsplan begrenser byggehøyder til 10, 11 og 13 meter over 

eksisterende terreng for henholdsvis bensinstasjonen, gjestegården og forretningslokalet. 

 

Det er i situasjonsplanen tegnet inn endringer på parkeringsarealet som sikrer tryggere ferdsel 

for myke trafikanter. Tiltakene er som følger: fartshumper og brolagt gangsone foran 

inngangspartiet til forretningslokalet og gjestegården, samt dedikert sykkel- og 
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handikapparkering i umiddelbar nærhet til inngangspartiene. Situasjonsplanen er i 

utgangspunktet ikke juridisk bindende.   

 

Hele planområdet er på ca. 30 daa og inkluderer alle de tidligere nevnte eiendommene. 

 

I forbindelse med planforslaget er det blitt gjennomført en trafikkutredning. Denne ble utført av 

Asplan Viak, på bestilling fra forslagsstiller. Denne legger til grunn flere trafikale tiltak som må 

gjennomføres. Konsekvensene av etablering av dagligvarehandel, sett i sammenheng med 

forventet trafikkvekst, vil uten disse tiltakene medføre overbelastning av veien. Tiltakene 

forklares nøyere i trafikkutredningen, men kort fortalt er det snakk om flytting av overgangsfelt 

og en endring av rundkjøringen Hvervenkastet/Osloveien.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er plan 113-01 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989 (se 

s. 5 i planbeskrivelsen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til ervervsområde, 

som omfatter kontor, forretning, industri og lager. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 og bebyggelsen 

skal ikke overstige 3 etasjer.   

 

Uttalelser til planoppstart 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varslet forslagsstiller oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 31.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18. Oppstart ble også 

kunngjort på kommunens nettsider. Det kom inn totalt fem uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Vurdering av de enkelt innkomne uttalelser fremgår av kommentarer i eget vedlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kapittel 5 står det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn gjennom:  

d) "Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet." 

e) "Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC-modellen 

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

Både transport og lokalisering er omdiskuterte temaer i dette planforslaget. Dette vil bli drøftet 

videre i rådmannens vurdering av planforslaget.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007, er området avsatt til erverv. I arealdelen som 

er under opparbeiding nå er området avsatt til næring. Planforslaget er derfor i strid med 

overordnede planer.  

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 
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Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet. 

 

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 og formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Etablering av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ha flere positive effekter. Det er mange 

boliger og arbeidsplasser i nærheten, og det bygges flere boliger, som alle da vil få en butikk i 

gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere gående og syklende og 

redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med sentrumshandelen, da det 

allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs Osloveien. Butikken vil trolig 

føre til redusert trafikk i Dronning Åstas gate ned til Eikli næringsområde, som i dag er en 

tungt trafikkert vei. 

 

Infrastruktur 

Planen vil kreve gjennomføring av tiltak i henhold til trafikkutredningen. Rådmannen er positiv 

til disse, da de vil ifølge trafikkutredningen redusere forventet trafikkbelastning og føre til en 

tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene ikke 

gjennomføres vil trafikkbelastningen i området bli så stor at det vil føre til en overbelastning av 

veikapasiteten. Det er derfor viktig at alle tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen 

blir tatt med i planen som rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke blir gjort bør ikke 

planen vedtas uten at det foreligger en ny trafikkutredning som klart viser konsekvensene av å 

ikke gjennomføre tiltakene som er foreslått.  

 

Området består i hovedsak av bygninger og parkeringsareal, med noe opparbeidet 

grøntområder mot fortau og hovedvei. Planen vil, dersom situasjonskartet gjøres juridisk 

bindende, medføre opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke trafikanter. 

Tiltakene består av enkel grønnstruktur, hensynssoner for myke trafikanter og parkering for 

sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, da de vil skape 

et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig trafikkflyt på 

parkeringsområdet, og anbefaler derfor at tiltakene blir lagt inn som rekkefølgebestemmelser.  

 

Parkering er todelt innenfor planavgrensningen da det er en separat parkering for gnr/bnr 

38/136, mens 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal. For 38/136 vil det bli som 

det har vært tidligere. For de to andre tomtene vil det være 221 parkeringsplasser for bil, 

hvorav 11 HC og tre er for elbil, noe som er iht. parkeringsnormen. I tillegg vil det være 50 

sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som krever 133 for denne 

planen, men det hevdes fra i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer enn det realistisk 

sett vil være behov for. Rådmannen anser dette som tilstrekkelig.  
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Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Planforslaget utløser ingen 

tilknytningsplikt, da denne kun omfatter nye bygninger eller hovedombygginger for bygg på 

over 1000 m2 BRA. 

 

Innkomne uttalelser 

Det er kommet inn fem uttalelser hvorav tre er tilfredsstillende kommentert av forslagsstiller. 

De to andre er uttalelsene fra Fylkesmannen og CBRE.   

 

Fylkesmannens kommentar er besvart til en viss grad, men poenget om at biltransporten til 

området vil øke betraktelig ved etablering av dagligvarehandel, er ikke kommentert av 

forslagsstiller. 

 

CBRE er positive til forslaget, men forutsetter blant annet at adkomsten til bensinstasjonen 

ikke skal forringes. Ved etablering av dagligvareforretning på Hvervenkastet vil trafikken øke, 

spesielt i utkjøringen av området, og derfor vil atkomsten forringes. Det er heller ikke planlagt 

noen tiltak i krysset som kan gjøre trafikkavviklingen bedre.       

 

Alle uttalelsene og kommentarer til disse er vedlagt planforslaget.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Det er ikke registret radon i grunnen, man kan ikke utelukke at det kan forkomme, men antar 

det som lite sannsynlig.  

 

Det ligger en bensinstasjon innenfor planområdet. Denne har vært driftet i nærmere 30 år uten 

uønskede hendelser. Det er tatt sikkerhetsmessige tiltak som er naturlig for et slikt anlegg, og 

selv om konsekvensen ved mulige uhell er stor er risikoen vurdert som lav.  

 

Tiltaket vil forårsake økt trafikk både med motoriserte kjøretøy og myke trafikanter. Det vil 

derfor også føre til tilsvarende økning i fare for trafikkulykker. ROS-analysen vurderer dette 

som lite sannsynlig da det er lav hastighet i området og et godt utbygd nett av gang- og 

sykkelveier.  

 

ROS-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Rådmannen anser utredningsplikten som 

oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

Det er noen forhold som kan vise seg å være noe problematiske ved planforslaget, eller som 

burde diskuteres ytterligere.  

 

Ved første utkast av planforslaget ble det lagt ved en trafikkutredning som var i større grad 

negativ til planforslaget enn den trafikkutredningen som nå ligger ved. Kommunen hadde noen 

kommentarer til denne utredningen, blant annet at utregningene måtte gjelde for ti år frem i tid, 

og at bevertning også måtte tas med i beregning av trafikk. Trafikkutredningen som fulgte med 

det andre utkastet til planforslaget var meget forskjellig fra den første utredningen. I 

planforslaget blir det hevdet at årsaken til endret trafikkutredning er at det er et begrenset 

antall parkeringsplasser. Dette ble ikke tatt med i beregningene i den første utredningen, men 

det ble tatt med i den andre.  

Resultatet av denne endringen i utredningen viser mindre generert trafikk enn tidligere antatt 

siden full parkeringsplass vil gjøre at potensielle kunder kjører videre. Rådmannen mener 
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derimot at det er mer komplekst enn utredningen tilsier. Full parkeringsplass hindrer ikke 

besøkende å kjøre inn. De som kjører inn vil da måtte vente på ledig plass, eller kjøre ut igjen, 

noe som uansett generer trafikk på området. Antall parkeringsplasser kan begrense besøkstallet 

noe, da kunder kan velge å kjøre forbi om de ser det er fullt. Da utkjøringen fra Hvervenkastet 

er et av to steder som er nær overbelastning som følge av planinitiativet, vil dette være noe 

som er verdt å merke seg. 

 

I følge trafikkutredningen vil det kunne bli opptil 54m kø inne på planområdet. Dette blir 

forsvart med at "De teoretisk beregnede «køene» inne på parkeringsområdene vil i praksis 

være at bilene vil stå på egne p-plasser før de kjører ut. Det trengs derfor ikke egne 

oppstillingsarealer for dette.". Rådmannen er uenig dette. Når kundene skal kjøre ut, så venter 

de ikke på egen parkeringsplass til det er klart. 

 

I planforslaget hevdes det at de kundene som kommer fra byen og som skal forbi 

Hvervenkastet og mot Ask, uansett vil kjøre forbi innkjøringen, og derfor ikke vil generere mer 

trafikk. Det som ikke nevnes er at disse kundene vil generere trafikk inne på området, og som 

tidligere nevnt er utkjørselen fra planområdet til Osloveien ett av de punktene som i dag er nær 

maksimal kapasitet.   

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger også må gi svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkning, trafikk og byutvikling. Under 

kapittel 7.2 i planbeskrivelsen omtales planens relevans for byutvikling, herunder Hønefoss, 

boligområder og lokalisering av arbeidsplasser. Temaet kommer også opp i kapittel 7.3.7 om 

konkurranse. Rådmannen kan ikke se at det er utredet hvilken påvirkning opprettelsen av en 

dagligvareforretning på Hvervenkastet kan ha for andre handelslokasjoner som Hallingby, Nes 

eller Sokna. Det er umulig å forutse om hyttetrafikken fra Oslo kommer til å benytte den nye 

butikken på Hvervenkastet eller andre dagligvarebutikker mellom Oslo og hytten. Det 

anbefales ikke at dette utredes nærmere. Kommunen skal også være tilbakeholden med å aktivt 

styre markedskonkurranse i kommunen. Kommunen skal ikke kommentere om opprettelse av 

ny butikk er ansvarlig for at andre butikker må legges ned grunnet økt konkurranse, men hvis 

nedleggelse av lokalbutikk på noen av tettstedene i kommunen vil ha negativ innvirkning på 

lokalsamfunnet der, så er det verdt å merke seg. En nærbutikk er viktig for stedsutvikling, og 

dersom en lokalbutikk må legges ned vil det ikke være like enkelt å videreutvikle området. 

Nedleggelsen av en butikk vil også føre til økt bilbruk. Problemstillingen er derfor likevel 

aktuell i den senere vurderingen av planen. 

 

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger må gi svar på størrelse og omfang av 

handelskonseptet. Dette er ikke gjort fordi Coop Extra er det eneste konseptet Coop ønsker å 

opprette. Det finnes ett annet konsept som er mindre, Coop Marked, men dette er butikker 

som ofte opprettes i små tettsteder. Dagligvarestørrelsen som tillates i planforslaget er 1835 

m2. Dette inkluderer alt av salgsareal, lager, personallrom og andre rom i tilknytning til 

butikken. Dette strider direkte med §6.4 i forslaget til ny kommuneplanens arealdel: "Formålet 

omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av eksisterende 

forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens arealdel. Ved 

regulering kan detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m2 BRA salgsareal etableres i større 

områder for boligbebyggelse med minimum 200 boenheter, innen en radius på 2,0 km.". 

Kommunen bør ha et bevisst forhold til om den skal tillate opprettelsen av dagligvarehandel 

som vil være i strid med kommuneplanens arealdel som snart skal vedtas. 
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Det er to tiltak, som ligger til grunn for trafikkutredningen, som ikke er tatt med som 

rekkefølgebestemmelse: forlengelse av innfart til rundkjøring Osloveien/Hvervenkastet (fra 

Hønefoss), og tilhørende grøntrabatt mot motgående kjørefil. Det er flere store arbeidsplasser 

på området, og flere som skal bygges ut, derfor vil det være flere trafikanter i området 

fremover, fra bilister til fotgjengere. Området er også en skolevei for de elevene som skal til 

Benterudskolen. I tillegg blir det for tiden sett på ytterligere sikring av Osloveien fra Eikli og 

opp til sykehuset (Sykehusbakken). Noe som betyr at Statens vegvesen har fokus på trygghet 

for myke trafikanter i området. Derfor mener Rådmannen at disse to tiltakene må utføres, og at 

de må gjøres juridisk bindende for utbygger i form av rekkefølgebestemmelser. 

Samlet vurdering 

Planforslaget strider mot den gjeldende kommuneplanens arealdel, og mot forslaget til 

kommende kommuneplanens arealdel, henholdsvis bestemmelser om formål og størrelse. 

Planforslaget strider også mot handels- og byutviklingsanalysen, som legger til grunn at det 

ikke bør etableres annen detaljhandel i randsonen til sentrumssonen.  

 

Planforslaget vil medføre økt trafikk på Hvervenkastet / Hvervenmoen, et område som allerede 

i dag er nær maksimal kapasitet. Dette kan avhjelpes med foreslåtte tiltak i trafikkutredningen, 

men disse må gjennomføres for å ha effekt. De må derfor tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

Alle veier rundt planområdet er statlige; eventuelle merknader fra Statens vegvesen til 

planforslagets virkning på trafikken bør derfor vurderes nøye. 

Som følge av den økte trafikken og den foreslåtte utformingen av parkeringsplassen vil det 

være viktig med tiltak for å sikre myke trafikanter. Tiltakene som er foreslått i situasjonsplanen 

må derfor også tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Opprettelse av en dagligvareforretning på Hvervenkastet kan påvirke handelsbalansen i 

kommunen ved at blant annet hytteturister kan velge å handle på Hvervenkastet fremfor i 

lokalbutikker på Nes, Sokna og Hallingby. Dette er imidlertid vanskelig å stadfeste da det er 

mange forhold å ta hensyn til og store usikkerheter ved en eventuell utredning. Butikkens 

innvirkning på handelsbalansen og markedskonkurransen i området skal kommunen utvise 

forsiktighet med å aktivt påvirke. Samfunnseffekten av eventuelle nedleggelser, slik som 

fraflytting fra lokalsamfunn og økt grad av bilkjøring, er derimot noe kommunen bør ta med i 

beregningen. Dette er derfor et aspekt som bør vurderes. 

 

Planforslaget vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk i gangavstand 

eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. Planforslaget vil kunne 

føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, da butikken vil være en 

nærbutikk for mange kunder som i dag handler ved Eikli næringsområde eller andre steder. 

 

Rådmannen er positiv til at forslaget sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Rådmannen er 

positiv til planforslaget, forutsatt at nevnte endringer knyttet til trafikktiltak og tiltak for myke 

trafikanter inntas i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Rådmannen anbefaler at planen justeres i form av at fotgjengerfeltet tegnes inn i plankartet som 

nevnt over, og at overnevnte tiltak tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at 

denne endringen foretas før 2. gangsbehandling. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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 Ringerike kommune, 19.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Karen Rygh 
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Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/18 Strategi og plan 11.12.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 11-15. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler i plandokumentene. 

 

  

Sammendrag 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – høringer 

Revisjonen av kommuneplanens arealdel startet opp i 2013. 25.04.2017 ble planen  

1. gangsbehandlet, og i perioden mai – september 2017 lå planen ute til høring og offentlig 

ettersyn. I denne prosessen mottok kommunen 67 innspill fra statlige og regionale 

myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger, politiske partier og private aktører. Flere av 

disse var innsigelser som ble løst ved 2. gangsbehandling i 2018, med unntak av én innsigelse. 

Den ble løst i november 2018, etter flere møter i blant annet regionalt planforum. Ved  

2. gangsbehandling mottok kommunen 19 innspill. Alle innspillene fra  

1. gangsbehandling og 2. gangsbehandling svares ut i vedlegg til denne sluttbehandlingen.  

 

De viktigste endringene i kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Følgende områder i kommuneplanens arealdel er tatt ut eller justert grunnet innsigelser fra 

overordnede myndigheter: 

 Boligområder i Haugsbygd (B21-B25), Heradsbygda (B18,), Trygstad (B7), Tyristrand 

(B3), Hensmoen (B17) og justert Pukerudhagen (Sokna) 

 Fritids- og turistformål i Nes i Ådal (FT2)  

 Næringsområder på Hensmoen og Ringmoen har fått justert avgresning (N2 og N3)  

 

Revidert konsekvensutredning (KU) etter innsigelse fra overordnede myndigheter: 

 Utarbeidet en ROS-analyse i tilknytning til nye utbyggingsområder 

 Utarbeidet temakart som viser adkomstveier til nye utbygginsområder 

 Utredet trafikksituasjonen til nye utbyggingsområder ytterligere 

 

Hensynssoner lagt inne i plankartet etter merknader: 

 Bevaring kulturmiljø ved Nikkelverket (Nakkerud) 

 Nedslagsfelt for drikkevann ved Ringerike vannverk (Kilemoen) 
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 Kvikkleiresoner justert i Hønefoss-området 

 Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16 

 Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan for Områderegulering Hønefoss 

 

Reviderte og nye kommuneplanbestemmelser: 

 Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) § 5.4 - ny 

 Overvann § 5.6 – ny 

 Tilgjengelighet og universell utforming § 5.9 – ny 

 Jordfaglig vurdering § 5.14 – ny 

 Lekeareal i tettbygde strøk § 5.1.7 – ny 

 Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan § 12.4.4 - ny 

 

I tillegg er det gjort flere mindre omformuleringer/endringer i kommuneplanbestemmelsene. 

Disse er lagt i eget dokument, jf. vedlegg 16 (Oversikt - endringer i bestemmelsene). 

 

De overordnede myndighetene trekker innsigelsene til planen, med forbehold om at planen 

vedtas slik den nå foreligger. Rådmannen anbefaler at planen vedtas slik den foreligger.  

 

Bakgrunn for saken 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-5 (kommuneplanens arealdel) kommer det frem at 

kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig 

samfunnsutvikling og arealbruk. Forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 legges herved 

fram for sluttbehandling. Under forutsetning av politiske vedtak i tråd med rådmannens 

innstilling, foreligger det ikke lenger innsigelser til Ringerike kommune sitt forslag til ny 

arealdel. 

 

Hva er en kommuneplan? 

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige 

utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i Ringerike 

kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen gir 

rammer for samfunnsutviklingen, mens arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig 

samfunnsutvikling og arealbruk. 

 

Arealdelen angir rammer og betingelser for tiltak og arealbruk, og hvilke hensyn som må 

ivaretas ved disponeringen av arealene. De viktigste dokumentene i kommuneplanens arealdel 

er plankartet og kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer. Disse dokumentene er 

juridisk bindende. Dersom kart og bestemmelser ikke samsvarer, gjelder kartet over 

bestemmelsene. Plankartet viser nåværende forhold og fremtidige områder som kan bygges ut, 

og bestemmelser og retningslinjer fastsetter rammer for områdene og videre planarbeid. 

Planbeskrivelse og konsekvensutredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger av 

byggeområdene. Konsekvensutredningen omtaler alle nye utbyggingsområder. 

 

Ny plan- og bygninglov  

Ny plan- og bygningslov trådte i kraft i 2009. Lovens formål er kort fortalt å fremme en 

bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Dette 

gjør at områder som universell utforming, folkehelse, miljøvern og klimatilpasning nå får mer 

oppmerksomhet. Hensynssoner er et nytt plangrep som har kommet med den nye loven. 

Hensynssoner kan sees på som et lag som legges på toppen av de ulike arealformålene, og 
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viser til ulike hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. Gjeldende 

arealdel ble vedtatt i 2007, og er utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov. Det er derfor 

behov for en oppdatering til gjeldende lovverk. 

 

Planprosessen og politiske vedtak 
Tidslinje av planprosessen og politiske vedtak vises nedenfor; FS = behandling i 

Formannskapet eller Strategi og plan, KS = behandling i Kommunestyret 
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Beskrivelse av saken 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket sluttbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Kommuneplanbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

- Konsekvensutredning av nye utbyggingområder 

- Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2017) 

- Begrenset høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2018) 

- Temakart – adkomstvei til alle nye utbyggingområder 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling (2017) og 2. gangsbehandling (2018) 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling 

Kart 

1. Ny båndleggingssone for Ringeriksbanen/E16 og Områderegulering Hønefoss 

2. Boligområder tatt ut av planforslaget etter innsigelser: B3 (Tyristrand), B7 

(Trygstad), B17 (Heradsbygda), B18 (Hensmoen), B21-B25 (Haugsbygd) og 

Pukerudhagen (Sokna) ble justert. 

3. Fritids- og turistformål er tatt ut av planforslaget etter innsigelse: FT2 (Nes i Ådal) 

4. Næringsområder er justert etter innsigelser: N3 (Ringmoen) og N2 (Hensmoen, kun 

avgrenset)  

5. Fremtidige sykkelveier i Soneplan Hønefoss er lagt inn inn i plankartet  

6. Boligområde B13 (Almemoen) er tatt ut av kartet og tilbakeført til LNF-område på 

bakgrunn av fare for kvikkleireskred  

7. Kommunedelplaner vises som hvite områder i kommuneplanen (Krakstadmarka, 

Ådalsfjellene) 

Kommuneplanbestemmelser 

8. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) § 5.4 - ny 

9. Overvann § 5.6 – ny 

10. Tilgjengelighet og universell utforming § 5.9 – ny 

11. Jordfaglig vurdering § 5.14 – ny 

12. Lekeareal i tettbygde strøk § 5.1.7 – ny 

13. Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan § 12.4.4 - ny 

Konsekvensutredning av nye utbyggingområder 

14. Konsekvensutredningen er presisert og det er gjort en ROS-analyse for de nye 

utbyggingsområder 

 

De viktigste endringer etter 2.gangsbehandling (2018) 

Kart 

1. Justert båndleggingssone for Områderegulering Hønefoss 

2. Område B19 (Klekken gartneri) er tatt ut etter vedtak av formannskapet 22.05.2018 

3. Hensynssonen for Nikkelverket er justert til å følge avgresningen i Regional plan for 

kulturminnevern i Buskerud (Kulturminnekompasset) 

4. Kvikkleireområder for Hønefoss er justert etter utredninger utført av Bane NOR i 

forbindelse med Fellesprosjektet 

5. Kommunedelplan for E16 Nymoen – Eggemoen er lagt inn i plankartet etter vedtak 

i Kommuenstyret 11.10.2018 
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6. Hensynssone for Kjerraten er lagt inn 

Kommuneplanbestemmelser 

7. Mindre endringer 

Konsekvensutredning av nye utbyggingområder 

8. Utarbeidet et temakart – adkomstvei til alle nye utbyggingsområder etter innsigelse 

fra Statens vegvesen 

9. Utredet trafikksituasjonen i alle nye utbyggingsområder grundigere 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikringen av planforslaget, og 

for å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.05.2017-17.08.2017. Det kom 

inn totalt 67 uttalelser som følger vedlagt: Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens 

kommentar. Planforslaget lå til begrenset høring og offentlig ettersyn i perioden 01.06.2018-

01.07.2018. Det kom inn totalt 19 uttalelser, som følger vedlagt: Begrenset høring og offentlig 

ettersyn m/rådmannens kommentar.  

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedleggene. På bakgrunn av 

innsigelser, merknader og revisjon av konsekvensutredningen er enkelte områder trukket ut av 

planforslaget. I etterkant er det kommet spørsmål fra forslagstillerne om bakgrunnen for disse 

beslutningene. Videre følger en kort redegjørelse over vurderingene som er gjort for disse 

områdene: 

 B19 (Klekken gartneri) ble vedtatt tatt ut av planen ved politisk behandling i 

Formannskapet 22.05.2018.  

 B17 (Heradsbygda) fremmet Fylkesmannen i Buskerud innsigelse til, men ble av 

rådmannen vurdert tatt ut begrunnet i kartlegging av bynære friluftsområder. 

 Åsa er ikke et satsningsområde i kommuneplanens arealdel, da det ikke tilfresstiller 

kravene for et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel.  

 B21 (Klekken økogrend) ble tatt ut av planen på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen i 

Buskerud. 

 B18 (Vågård) ble tatt ut av planen på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud. 

 Knestangåsen ble ved politisk behandling i Formannskapet 25.04.2017 vedtatt ikke å 

være en del av kommuneplanens arealdel. 

 Veme som satsingsområde i kommuneplanens arealdel er ikke imøtekommet, da det 

ikke tilfresstiller kravene for et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel.  

 04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen og 06 Masseuttak Gravlimoen ble ved politisk 

behandling vedtatt ikke å skulle inn i planen av Formannskapet 22.05.2018. 

 B13 (Almemoen) er tatt ut av kommuneplanens arealdel grunnet rasfare. 

 Gnr/bnr 130/51 (Haugsbygd) ble utredet på feil grunnlag ved grovsilingen. Denne er nå 

behandlet på lik linje med alle andre områder, og er vurdert til ikke å skulle inn i 

kommuneplanens arealdel. Se vedlegg 13. 

 

For nærmere informasjon om innspillene, se vedlegg. 
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Innsigelser 

Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat 

og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved 1. gangsbehanding (høring og 

offentlig ettersyn). For nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og 

kommentarer til høringsuttalelsene. Innsigelsene er kort oppsummert i saksutredning til  

2. gangsbehandling (begrenset høring og offentlig ettersyn). Her ble alle innsigelser trukket, 

med unntak av innsigelsen fra Statens vegvesen. 

 

Ringerike kommune hadde sitt første møte i regionalt planforum 24.05.2017 for å gjennomgå 

planforslaget. Her ble metoden for konsekvensutredningen gjennomgått med alle overordnede 

myndigheter – Statens vegvesen møtte ikke. I etterkant av 1. gangsbehandling sendte 

kommunen brev til Statens vegvesen 20.12.2017, der det ble bedt om en nærmere redegjørelse 

for innsigelsen.. Det ble avtalt et internt møte med Staten vegvesen (31.01.2018), hvor partene 

ikke kom til enighet om detaljeringsnivået i kommuneplanens arealdel.  

16.05.2018 ba Ringerike kommune om et nytt møte i regionalt planforum for å få løst opp i 

alle innsigelser, og her ble alle innsigelser løst opp, med unntak av innsigelsene fra Statens 

vegvesen. Det ble derfor avtalt enda et nytt møte i regionalt planforum, med Ringerike 

kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune 14.06.2018. Statens vegvesen 

avlyste også dette møtet. Det ble så avtalt et nytt regionalt planforum 12.09.2018, hvor partene 

heller ikke kom til enighet. 10.10.2018 ba Buskerud fylkeskommune om et møte med 

Ringerike kommune for å diskutere en mulig løsning. Dette forslaget til løsning ble presentert 

for Statens vegvesen i møte 23.10.2018, og i brev 06.11.2018 ble innsigelsen trukket. 

  

Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er innsigelsene nå 

trukket, og kommunestyret kan dermed vedta kommuneplanen slik den nå foreligger.  

 

Planforslaget 

Kommuneplanens arealdel skal ha et overordnet, langsiktig og helthetlig perspektiv. Det kan 

derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større sammenheng ikke 

er å anbefale. Innspillsrundene er mottatt uten forbehold fra kommunen, noe som vil si at det er 

vurdert svært mange nye utbyggingsområder. Utbyggingsmønsteret er vurdert blant annet ut 

fra følgende kriterier som lave samfunnskostnader til infrastruktur, begrenset behov for 

privatbiltransport, mulighet for god kollektivtransport, bevaring av produktive 

jordbruksarealer, bevaring av den "grønne" hovedstruktur og god landskapstilpasning, samt 

attraktivitet. De nye utbyggingsområdene består av: 

 20 framtidig boligområder 

 4 næringsområder 

 3 utvidelser av masseuttak 

 2 områder for fritidsbebyggelse 

 1 utvidelse av campingplass (fritidsformål) 

 

20 nye boligområder 

I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at kommunen skal planlegge for at 70 

prosent av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss-området, og 30 prosent i de prioriterte 

lokalsamfunnene: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/ Tyristrand. 

Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger også andre 

steder i kommunen. Innspillsrunden til kommuneplanens arealdel (2013) ble gjennomført før 

kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt. 
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En stor del av områdene hvor det foreslås framtidige boliger er i allerede eksisterende 

tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, 

Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne utbyggingen/fortettingen er etter 

kommunens oppfatning i tråd med overordnede føringer om samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging, herunder statlige planretningslinjer og regionale planer. Det er lagt stor 

vekt på å videreutvikle boligområder i Hønefoss-området og i de prioriterte lokalsamfunnene. 

Arealbruk og transport henger sammen og bevisst arealbruk som reduserer transportbehovene 

er også klimavennlig arealforvaltning.  

 

Områderegulering Hønefoss (byplanen) ivaretar arealutvikling i kjernen av Hønefoss.  

 

4 nye næringsområder 

I forslag til ny arealdel ligger det inne fire områder for fremtidig næringsvirksomhet: 

Ringmoen, to områder på Hensmoen og Veienmarka. Forslagene til framtidige næringsområder 

ligger i tilknytning til eksisterende næringsområder (med unntak av Ringmoen), og har overordnet sett få 

negative konsekvenser. Områdene skaper ikke nye transportbehov til områder som ikke har dette i dag, 

utover en økning av arbeidsplasser i de angitte områder og transport til og fra disse.  

 

3 utvidelser av masseuttak 

Det er tre områder til dette formålet; Nes i Ådal, Sokna og Hensmoen. Dette er eksisterende 

uttak som skal utvides. Disse forslagene er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor det 

vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. Ringerike kommune har store grusressurser 

av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en videreutvikling av eksisterende uttak er 

viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre foreslåtte områdene ligger i god avstand til 

støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av masseuttak kreves reguleringsplan med 

konsekvensutredning. Konsekvenser vil da behandles i detaljreguleringen. 

 

2 nye områder for fritidsbebyggelse 

Ringerike er en hyttekommune, med hovedvekten av hyttene lokalisert i Ådalsfjella som 

omfattes av egen kommunedelplan. I foreliggende arealplan er det lagt inn fremtidig 

fritidsbebyggelse på Nes og utvidelse av eksisterende hyttefelt på Langtangen ved Samsjøen.  

 

1 utvidelse av campingplass 

Det er lagt inn ett fremtidige område for fritids- og turistformål på Buttingsrud camping (langs 

E16 ved Sperillen). 

 

Hensynssoner 

Kommuneplanens arealdel kan gjennom hensynssoner vise til ulike hensyn og restriksjoner som 

har betydning for bruken av arealene. Det er gitt egne bestemmelser til hensynssonene. 

Hensynssonene legger føringer for fremtidige detaljplaner eller tiltak innenfor områder avsatt til 

hensynssoner.  

 

Kommuneplanebestemmelsene 

Kommuneplanbestemmelsene har gjennomgått en revidering siden 1. gangsbehandlingen. Dette 

innebærer omformuleringer og presiseringer. I tillegg er det kommet nye bestemmelser, som er 

i tråd med overordnede føringer. I starten av dokumentet listes det opp gjeldende normer, 

veiledninger og forskrifter som legger føringer for kommuneplanarbeidet.  
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Sluttbehandling 

Det er viktig i store planprosesser at kommunen forholder seg til tidligere vedtak, og ikke 

åpner for omkamper. Dette for å sikre en fremdrift i planarbeidet, og unngå 

forskjellsbehandling av innspill til kommuneplanens arealdel. Formannskapet vedtok 

25.04.2017 at det ikke skal åpnes for nye arealbruksinnspill ved høring og offentlig ettersyn.  

 

De overordnede myndighetene har i sine innspill også uttrykt at innsigelsene til planen er 

trukket med forbehold om at planen vedtas slik den foreligger. Planforslaget slik det i dag 

foreligger er i prinsippet utdatert med tanke på overordnede føringer og føringene i 

kommuneplanens samfunnsdel – dette henger sammen med tiden det har tatt å utarbeide 

planen, og det faktum at samfunnsdelens føringer for arealutvikling og fordeling av 

befolkningsvekst ikke lå til grunn da arealbruksinnspill ble innhentet. For at Ringerike 

kommune skal komme videre i sitt planarbeid og få startet prosessen med ny planstrategi, er 

det derfor avgjørende at vi nå får et vedtak av kommuneplanens arealdel. 

 

Kommunal planstrategi vil ta for seg en vurdering av behov for revidering og oppstart av nye 

planarbeider. Kommunal planstrategi skal være vedtatt senest ett år etter konstituering av nytt 

kommunestyre.  

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas slik den nå 

foreligger. 
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Vedlegg 

1. Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2017) 

2. Begrenset høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2018) 

3. Planbeskrivelsen 

4. Planbestemmelsene 

5. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

6. Oversiktskart – Ringerike kommune 

7. Sonekart – Hønefoss, Heradsbygda, Haugsbygd 

8. Sonkart – Sokna 

9. Sonekart – Hallingby 

10. Sonekart – Tyristrand-Ask-Nakkerud 

11. Sonekart – Nes i Ådal 

12. Arealregnskap 

13. Revidert grovsiling gnr/bnr 130/51 

14. Alle uttalelser ved høring og offentlig ettersyn 

15. Alle uttalelser ved begrenset høring og offentlig ettersyn 

16. Oversik – Endringer i bestemmelsene 

17. Temakart – adkomstveier til nye utbyggingsområder 

18. Trekking av innsigelse – Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen 
 

 Ringerike kommune, 23.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

ass. rådmann: Terje Dahlen 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Kammerud Katrine 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Strategi og plan 

Fra: Rådmannen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/1379-136 45042/18 PLN 431 29.11.2018 

Notat - oversikt over vedtak og føringer 431 Områderegulering Hønefoss 

 
Innledning 

Områderegulering for Hønefoss («byplanen») legger rammene for arealbruk og utvikling i 

sentrum av Hønefoss by. Planen har til hensikt å styrke sentrum som bo- og oppvekstmiljø, 

nærings-, handels- og kultursentrum.  

Underveis i prosessen siden oppstart i 2014 har mange saker knyttet til dette arbeidet vært 

behandlet i både formannskap, formannskapet 2/strategi og plan og kommunestyret. I dette 

dokumentet presenteres en oversikt over alle vedtak og føringer som er gjort i tilknytning til 

arbeidet med områdereguleringen, samt en oversikt over orienteringer som er gitt i politiske 

utvalg i 2018, og interpellasjoner og grunngitte spørsmål til kommunestyret.  

Oversikt over vedtak og føringer 

Tabellen under viser en oversikt over politiske vedtak som er knyttet til arbeidet med planen, 

samt saker som det er planlagt å legge fram for politisk behandling i løpet av 2019. 

 

KS = Kommunestyret, FS = Formannskapet, FS2 = Formannskapet 2, SP = Strategi og plan 

Sak 

nr. 

Sak Dato  Vedtak Kommentar 

208/14 Planarbeid for 

"Byplan Hønefoss" 

skal startes opp. 

02.12.14 FS Planarbeidet skal ta 

utgangspunkt i kapittel 5 

"Effektiv 

arealdisponering" i 

forslag til samfunnsdel. 

 

104/15 Oppstart av 

områdeprogram for 

planarbeid i Hønefoss 

27.08.15 KS 1.Ringerike kommune 

starter arbeid med 

områdeprogram for 

planarbeid i Hønefoss  

2. Det skal gjennomføres 

en mulighetsstudie i 

form av parallelle 

arkitekt-oppdrag  

3. Det avsettes midler til 

arbeidet i Handlings-

 



 

 

programmet 2016-2019 

109/16 Om plansamarbeid i 

Ringeriksregionen  

30.06.16 KS Vedtak av skisse til 

plansamarbeid 

 

13/17 Oppstart og høring 

av planprogram  

25.04.17 FS Utsettelse av saken for 

mer behandling og en 

workshop 

 

20/17 Oppstart og høring 

av planprogram 

20.06.17 FS Utvidelse av 

planavgrensning, krav 

om bred 

medvirkningsprosess – 

vedtak på at det legges 

frem 3 alternative datoer 

for ferdigstillelse av 

planen 

 

6/18 Fastsetting av 

planprogram 

20.02.18 FS2 Planprogram alternativ 

2 vedtatt (rask 

fremdrift), med høring 

vinter 2019 og vedtak 

høst 2019.  

Alt. 1 = høring sommer 

2019 og vedtak vår 

2020. 

Presisering av 

formannskapets 

mandat som 

styringsgruppe. 

7/18 Behandling av private 

planinitiativ og 

planforslag innenfor 

planavgrensningen 

20.02.18 FS2 1.For private 

planinitiativ innenfor 

planavgrensningen skal 

kunngjøring om oppstart 

av planarbeid avvente 

inntil 

merknadsbehandlingen 

etter offentlig ettersyn av 

planforslaget (nr. 431) 

er gjennomført (jf. pbl § 

12-8).  

2. Rådmannen gis 

delegert myndighet til å 

beslutte at private 

planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke 

fremmes omgående men 

må avvente inntil 

merknadsbehandlingen 

etter offentlig ettersyn av 

planforslaget (nr. 431) 

er gjennomført (jf. pbl § 

12-8).  

3. Planforslaget (nr. 

431) etter merknads-

behandling ved offentlig 

ettersyn skal være 

 



 

 

førende for alle 

planforslag innenfor 

planavgrensningen.  

14/18 Fastsetting av 

planprogram 

08.03.18 KS Vedtatt tilleggsforslag: 

«Planer som er 

igangsatt, som ikke vil 

ha påvirkning på 

byplanen, skal fremmes 

politisk» 

 

13/18 Fastsetting av 

medvirkningsopplegg 

24.04.18 FS2 Vedtak om at det i KS-

møtet 06.09.2018 skal 

settes av tid til 

planverksted om 

transportsystem 

 

16/18 Orientering og 

dialogmøte 

15.05.18 FS2 Åpent møte med 

kommunen og Buskerud 

fylkeskommune 

(ingen protokoll) 

20/18 Overordnede fysiske 

grep  

22.05.18 FS2 Det skal jobbes videre 

med følgende grep:  

1. Knytte Søndre park 

og Søndre torg sammen 

og vurdere park og 

møteplasser.  

2. Knytte Søndre torg og 

stasjonsområdet bedre 

sammen.  

3. Tippen og elvelangs  

4. Nordre torg  

5. Kvartalsstruktur som 

prinsipp for videre 

utbygging.  

Følger saken: 

«Rådmannens pkt. 1 

endres til: Det 

planlegges ikke akse 

(gangvei mv) 

gjennom  Thoresen-

gården. Arealet 

mellom 

Kirkegata/Stangsgate 

og Kongensgate/ 

Kvernberggata bør i 

størst mulig grad 

utvikles til byens 

sentrale grøntareal og 

«storstue» ute. 

Kommunale eien-

dommer bør kunne 

brukes til makeskifte 

for å få til dette. 

Pkt. 2 til 4: Som 

rådmannens forslag. 

Pkt. 5 som 

samarbeidspartienes 

forslag. 

Nytt pkt. 6. Det er 

viktig at det nå 

planlegges en 

struktur for sykkel-

veier gjennom 

sentrum. 

Nytt pkt. 7. Det 

utredes om det kan 

ordnes så man får et 



 

 

fint vannspeil neden-

for fossen hele året. 

Nytt pkt. 8. 

Hovedveien gjennom 

byen bør legges i 

kulvert fra Byporten 

og til Tippen, slik at  

Kongens gate av-

lastes. Dette ønsket 

tas med i utredningen 

av veg-systemet for 

byen og fremmes for 

Statens Vegvesen.» 

27/18 Orientering om 

DIVE-analysen 

18.09.18 FS2 DIVE-analysen 

(Kulturhistorisk 

stedsanalyse) tas til 

orientering. 

 

29/18 Prinsippvedtak om 

trafikk og samferdsel 

Orientering i forkant 

av vedtak. 

04.10.18 SP 1.Det anbefalte 

transportsystemet som er 

vedlagt i kart skal være 

grunnlag for videre 

planarbeid og 

konsekvens-utredning. 

Det skal være en 

forutsetning for videre 

planarbeid at løsningen 

som velges gir et enklere 

og mer effektivt 

kollektiv-system 

samtidig som det blir 

attraktivt å gå og sykle. 

Utredningene skal basere 

seg på realistiske forut-

setninger, og tiltakene 

skal være mulig å 

gjennomføre innenfor 

akseptable økonomiske 

rammer. Fremtidige 

samferdselsløsninger 

skal legge til rette for at 

både innbyggere i byen 

og tilreisende opplever 

at Hønefoss er en 

tilgjengelig by.  

2. Grunnprinsippene i 

gatesystemet skal ha 

fokus på å binde byen 

sammen gjennom nye 

elvekryssinger og 

sammenhengende gang- 

og sykkeltraseer, og øke 

tilgjengeligheten til 

 



 

 

stasjonen for 

miljøvennlig transport.  

 

a. En grunntanke i 

vegsystemet skal være at 

de største veiene langs 

hovedaksene i byen skal 

utformes som gater. Det 

skal i størst mulig grad 

være grønnstruktur som 

skiller myke og harde 

trafikanter.  

b. Elvekryssinger for 

gående og syklende som 

forventes realisert først, 

skal konsekvensutredes 

og tegnes inn i 

plankartet. Dette gjelder 

10, 6, 7 (begge)  

c. Elvekryssingen over 

Petersøya skal også 

konsekensutredes for en 

gateprofil med ett enkelt 

kollektivfelt.  

d. For bru over Begna 

avsettes arealer i planen 

som sikrer videre plan-

legging  

e. For bru fra Rådhuset 

til Støalandet, vurderes 

det videre om det skal 

av-settes arealer i planen 

til utvidelse.  

f. Fremkommeligheten 

for buss skal sikres 

langs hovedaksene 

gjennom blant annet 

egne kollektiv-traseer og 

fortrinn foran biler i 

lyskryss der det er 

mulig.  

g. Hovedløsningen for 

bussholdeplassene i 

sentrumsgatene skal 

være kantstopp  

h. Det skal i planen 

prioriteres å knytte 

sammen de blågrønne 

områdene i sentrum og 

elvelangs.  

3. Vedlagt grunnlags-



 

 

dokument for 

parkerings- og 

sykkelstrategi tas til 

orientering. Det skal 

utarbeides en sykkel- og 

parkeringsstrategi, som 

utvikles i samarbeid med 

grunneiere, gårdeiere og 

det lokale næringslivet. 

Dette legges frem i egen 

sak.  

139/18 Byutviklingsstrategi 

for Hønefoss 2018-

2040 

Orientering om 

byutviklingsstrategien 

i forkant av vedtak. 

16.10.18 FS Byutviklingsstrategi for 

Hønefoss 2018-2040 

vedtas. 

 

131/18 Byutviklingstrategi 

for Hønefoss 2018-

2040 

01.11.18 KS Byutviklingsstrategi for 

Hønefoss 2018-2040 

vedtas.  

 

Følgende legges til under 

samarbeids-plakat (3. 

Prinsipper for 

involvering og 

samarbeid.): 

«Ringerikekommune 

skal være en pådriver for 

gode offentlig- 

privat samarbeid som 

gavner byutvikling.» 

 

 1. gangsbehandling 22.01.19 SP   

 Bearbeide plan og 

forankre innspill som 

tas inn i planen 

April/mai 

2019 

   

 Vedtak av 

områderegulering for 

Hønefoss sentrum 

05.09.19 KS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oversikt over orienteringer/interpellasjoner 

Tabellen under viser en oversikt over orienteringer som er gitt i politiske utvalg i 2018, samt 

interpellasjoner og grunngitte spørsmål behandlet i KS. 

 

Sak 

nr. 

Sak Dato  Merknad 

6/18 Interpellasjon om 

folkevalgtes involvering i 

byplanarbeidet 

08.03.18 KS  

 Orientering om 

trafikkutredning, sykkel 

og gange 

24.04.18 FS  

 Orientering om 

medvirkning  

19.06.18 FS  

 Orientering om 

medvirkning og 

framdriftsplan 

28.06.18 KS  

 Orientering om 

trafikkutredningen 

28.08.18 FS  

 Orientering om 

transportsystemet og 

konsekvensutredningen 

04.10.18 FS  

 Orientering om 

byutviklingsstrategien 

16.10.18 FS  

 Orientering om 

helhetsplanen 

23.10.18 FS  

28/18 

29/18 

To grunngitte spørsmål 

om parkeringsanlegg v. 

rådhuset, sett opp mot 

byutviklingsstrategi 

01.11.18 KS  

 Orientering om status og 

framdrift 

13.11.18 FS  

 Utkast til plankart og 

bestemmelser 

20.11.18 FS Fokus på 3D  

30/18 Interpellasjon om 

Petersøya og natur-

/friluftsinteresser 

30.11.18 KS  
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17/1379-136 45042/18 PLN 431 29.11.2018 

Notat - oversikt over vedtak og føringer 431 Områderegulering Hønefoss 

 
Innledning 

Områderegulering for Hønefoss («byplanen») legger rammene for arealbruk og utvikling i 

sentrum av Hønefoss by. Planen har til hensikt å styrke sentrum som bo- og oppvekstmiljø, 

nærings-, handels- og kultursentrum.  

Underveis i prosessen siden oppstart i 2014 har mange saker knyttet til dette arbeidet vært 

behandlet i både formannskap, formannskapet 2/strategi og plan og kommunestyret. I dette 

dokumentet presenteres en oversikt over alle vedtak og føringer som er gjort i tilknytning til 

arbeidet med områdereguleringen, samt en oversikt over orienteringer som er gitt i politiske 

utvalg i 2018, og interpellasjoner og grunngitte spørsmål til kommunestyret.  

Oversikt over vedtak og føringer 

Tabellen under viser en oversikt over politiske vedtak som er knyttet til arbeidet med planen, 

samt saker som det er planlagt å legge fram for politisk behandling i løpet av 2019. 

 

KS = Kommunestyret, FS = Formannskapet, FS2 = Formannskapet 2, SP = Strategi og plan 

Sak 

nr. 

Sak Dato  Vedtak Kommentar 

208/14 Planarbeid for 

"Byplan Hønefoss" 

skal startes opp. 

02.12.14 FS Planarbeidet skal ta 

utgangspunkt i kapittel 5 

"Effektiv 

arealdisponering" i 

forslag til samfunnsdel. 

 

104/15 Oppstart av 

områdeprogram for 

planarbeid i Hønefoss 

27.08.15 KS 1.Ringerike kommune 

starter arbeid med 

områdeprogram for 

planarbeid i Hønefoss  

2. Det skal gjennomføres 

en mulighetsstudie i 

form av parallelle 

arkitekt-oppdrag  

3. Det avsettes midler til 

arbeidet i Handlings-

 



 

 

programmet 2016-2019 

109/16 Om plansamarbeid i 

Ringeriksregionen  

30.06.16 KS Vedtak av skisse til 

plansamarbeid 

 

13/17 Oppstart og høring 

av planprogram  

25.04.17 FS Utsettelse av saken for 

mer behandling og en 

workshop 

 

20/17 Oppstart og høring 

av planprogram 

20.06.17 FS Utvidelse av 

planavgrensning, krav 

om bred 

medvirkningsprosess – 

vedtak på at det legges 

frem 3 alternative datoer 

for ferdigstillelse av 

planen 

 

6/18 Fastsetting av 

planprogram 

20.02.18 FS2 Planprogram alternativ 

2 vedtatt (rask 

fremdrift), med høring 

vinter 2019 og vedtak 

høst 2019.  

Alt. 1 = høring sommer 

2019 og vedtak vår 

2020. 

Presisering av 

formannskapets 

mandat som 

styringsgruppe. 

7/18 Behandling av private 

planinitiativ og 

planforslag innenfor 

planavgrensningen 

20.02.18 FS2 1.For private 

planinitiativ innenfor 

planavgrensningen skal 

kunngjøring om oppstart 

av planarbeid avvente 

inntil 

merknadsbehandlingen 

etter offentlig ettersyn av 

planforslaget (nr. 431) 

er gjennomført (jf. pbl § 

12-8).  

2. Rådmannen gis 

delegert myndighet til å 

beslutte at private 

planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke 

fremmes omgående men 

må avvente inntil 

merknadsbehandlingen 

etter offentlig ettersyn av 

planforslaget (nr. 431) 

er gjennomført (jf. pbl § 

12-8).  

3. Planforslaget (nr. 

431) etter merknads-

behandling ved offentlig 

ettersyn skal være 

 



 

 

førende for alle 

planforslag innenfor 

planavgrensningen.  

14/18 Fastsetting av 

planprogram 

08.03.18 KS Vedtatt tilleggsforslag: 

«Planer som er 

igangsatt, som ikke vil 

ha påvirkning på 

byplanen, skal fremmes 

politisk» 

 

13/18 Fastsetting av 

medvirkningsopplegg 

24.04.18 FS2 Vedtak om at det i KS-

møtet 06.09.2018 skal 

settes av tid til 

planverksted om 

transportsystem 

 

16/18 Orientering og 

dialogmøte 

15.05.18 FS2 Åpent møte med 

kommunen og Buskerud 

fylkeskommune 

(ingen protokoll) 

20/18 Overordnede fysiske 

grep  

22.05.18 FS2 Det skal jobbes videre 

med følgende grep:  

1. Knytte Søndre park 

og Søndre torg sammen 

og vurdere park og 

møteplasser.  

2. Knytte Søndre torg og 

stasjonsområdet bedre 

sammen.  

3. Tippen og elvelangs  

4. Nordre torg  

5. Kvartalsstruktur som 

prinsipp for videre 

utbygging.  

Følger saken: 

«Rådmannens pkt. 1 

endres til: Det 

planlegges ikke akse 

(gangvei mv) 

gjennom  Thoresen-

gården. Arealet 

mellom 

Kirkegata/Stangsgate 

og Kongensgate/ 

Kvernberggata bør i 

størst mulig grad 

utvikles til byens 

sentrale grøntareal og 

«storstue» ute. 

Kommunale eien-

dommer bør kunne 

brukes til makeskifte 

for å få til dette. 

Pkt. 2 til 4: Som 

rådmannens forslag. 

Pkt. 5 som 

samarbeidspartienes 

forslag. 

Nytt pkt. 6. Det er 

viktig at det nå 

planlegges en 

struktur for sykkel-

veier gjennom 

sentrum. 

Nytt pkt. 7. Det 

utredes om det kan 

ordnes så man får et 



 

 

fint vannspeil neden-

for fossen hele året. 

Nytt pkt. 8. 

Hovedveien gjennom 

byen bør legges i 

kulvert fra Byporten 

og til Tippen, slik at  

Kongens gate av-

lastes. Dette ønsket 

tas med i utredningen 

av veg-systemet for 

byen og fremmes for 

Statens Vegvesen.» 

27/18 Orientering om 

DIVE-analysen 

18.09.18 FS2 DIVE-analysen 

(Kulturhistorisk 

stedsanalyse) tas til 

orientering. 

 

29/18 Prinsippvedtak om 

trafikk og samferdsel 

Orientering i forkant 

av vedtak. 

04.10.18 SP 1.Det anbefalte 

transportsystemet som er 

vedlagt i kart skal være 

grunnlag for videre 

planarbeid og 

konsekvens-utredning. 

Det skal være en 

forutsetning for videre 

planarbeid at løsningen 

som velges gir et enklere 

og mer effektivt 

kollektiv-system 

samtidig som det blir 

attraktivt å gå og sykle. 

Utredningene skal basere 

seg på realistiske forut-

setninger, og tiltakene 

skal være mulig å 

gjennomføre innenfor 

akseptable økonomiske 

rammer. Fremtidige 

samferdselsløsninger 

skal legge til rette for at 

både innbyggere i byen 

og tilreisende opplever 

at Hønefoss er en 

tilgjengelig by.  

2. Grunnprinsippene i 

gatesystemet skal ha 

fokus på å binde byen 

sammen gjennom nye 

elvekryssinger og 

sammenhengende gang- 

og sykkeltraseer, og øke 

tilgjengeligheten til 

 



 

 

stasjonen for 

miljøvennlig transport.  

 

a. En grunntanke i 

vegsystemet skal være at 

de største veiene langs 

hovedaksene i byen skal 

utformes som gater. Det 

skal i størst mulig grad 

være grønnstruktur som 

skiller myke og harde 

trafikanter.  

b. Elvekryssinger for 

gående og syklende som 

forventes realisert først, 

skal konsekvensutredes 

og tegnes inn i 

plankartet. Dette gjelder 

10, 6, 7 (begge)  

c. Elvekryssingen over 

Petersøya skal også 

konsekensutredes for en 

gateprofil med ett enkelt 

kollektivfelt.  

d. For bru over Begna 

avsettes arealer i planen 

som sikrer videre plan-

legging  

e. For bru fra Rådhuset 

til Støalandet, vurderes 

det videre om det skal 

av-settes arealer i planen 

til utvidelse.  

f. Fremkommeligheten 

for buss skal sikres 

langs hovedaksene 

gjennom blant annet 

egne kollektiv-traseer og 

fortrinn foran biler i 

lyskryss der det er 

mulig.  

g. Hovedløsningen for 

bussholdeplassene i 

sentrumsgatene skal 

være kantstopp  

h. Det skal i planen 

prioriteres å knytte 

sammen de blågrønne 

områdene i sentrum og 

elvelangs.  

3. Vedlagt grunnlags-



 

 

dokument for 

parkerings- og 

sykkelstrategi tas til 

orientering. Det skal 

utarbeides en sykkel- og 

parkeringsstrategi, som 

utvikles i samarbeid med 

grunneiere, gårdeiere og 

det lokale næringslivet. 

Dette legges frem i egen 

sak.  

139/18 Byutviklingsstrategi 

for Hønefoss 2018-

2040 

Orientering om 

byutviklingsstrategien 

i forkant av vedtak. 

16.10.18 FS Byutviklingsstrategi for 

Hønefoss 2018-2040 

vedtas. 

 

131/18 Byutviklingstrategi 

for Hønefoss 2018-

2040 

01.11.18 KS Byutviklingsstrategi for 

Hønefoss 2018-2040 

vedtas.  

 

Følgende legges til under 

samarbeids-plakat (3. 

Prinsipper for 

involvering og 

samarbeid.): 

«Ringerikekommune 

skal være en pådriver for 

gode offentlig- 

privat samarbeid som 

gavner byutvikling.» 

 

 1. gangsbehandling 22.01.19 SP   

 Bearbeide plan og 

forankre innspill som 

tas inn i planen 

April/mai 

2019 

   

 Vedtak av 

områderegulering for 

Hønefoss sentrum 

05.09.19 KS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oversikt over orienteringer/interpellasjoner 

Tabellen under viser en oversikt over orienteringer som er gitt i politiske utvalg i 2018, samt 

interpellasjoner og grunngitte spørsmål behandlet i KS. 

 

Sak 

nr. 

Sak Dato  Merknad 

6/18 Interpellasjon om 

folkevalgtes involvering i 

byplanarbeidet 

08.03.18 KS  

 Orientering om 

trafikkutredning, sykkel 

og gange 

24.04.18 FS  

 Orientering om 

medvirkning  

19.06.18 FS  

 Orientering om 

medvirkning og 

framdriftsplan 

28.06.18 KS  

 Orientering om 

trafikkutredningen 

28.08.18 FS  

 Orientering om 

transportsystemet og 

konsekvensutredningen 

04.10.18 FS  

 Orientering om 

byutviklingsstrategien 

16.10.18 FS  

 Orientering om 

helhetsplanen 

23.10.18 FS  

28/18 

29/18 

To grunngitte spørsmål 

om parkeringsanlegg v. 

rådhuset, sett opp mot 

byutviklingsstrategi 

01.11.18 KS  

 Orientering om status og 

framdrift 

13.11.18 FS  

 Utkast til plankart og 

bestemmelser 

20.11.18 FS Fokus på 3D  

30/18 Interpellasjon om 

Petersøya og natur-

/friluftsinteresser 

30.11.18 KS  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4556-68  Arkiv: PLN 405  

 

Sak: 87/18 

 

Saksprotokoll - 405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda 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. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter 

jordlova. Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase 

mot Lisletta, skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det 

i utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.  

 

7. Før 2. gangs behandling skal framføring av vei mot sør-øst avklares nærmere med 

berørte grunneiere. 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018: 

 

Anders Braatens (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7: 

«Før 2. gangs behandling skal framføring av vei mot sør-øst avklares nærmere med berørte 

grunneiere.» 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Avstemming: 

 

Braatens (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

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

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/4556-65   Arkiv: PLN 405  

 

405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  

 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda 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. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter jordlova. 

Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase mot Lisletta, 

skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det i 

utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.   
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Sammendrag 

Forslagstiller ønsker å tilrettelegge for boligbebyggelse i del av Kommunedelplan for 

Krakdstadmarka. Kommundelplanen ligger som grunnlag for detaljreguleringen. Planforslaget 

er i sin helhet i tråd med arealformål i kommundelplanen.   
 

Ny bebyggelse skal oppføres i form av eneboliger, rekkehus, flermannsbolig og blokker med 

tilhørende infrastruktur. Totalt ca. 350 boenheter. Det er sammen med Tanberglia avsatt en 

tomt til barnehage. Det er planlagt gode uteoppholdsarealer, bilfrie gatetun, og parkering under 

bakken/i kulvert for deler av området. 

 

Boligområde får ny adkomstvei fra Lisletta, for å avlaste trafikkbildet inn i byen på 

Hvervenkastet. Adkomstveien vil beslaglegge noe dyrka mark. 

 

Planen vedtas med rekkefølgebestemmelse om fordeling av planskapte verdier, jf. pbl. § 12-7, 

nr. 13, jf. jordskifteloven § 3-30. Dette for å sikre gjennomføring.  

 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et bynært variert boligtilbud.  

Planen bygger på kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 20.11.2012.  

Denne planen er klart i tråd med overordnede føringer om økt befolkningsvekst i Ringerike 

kommune.  

 

Beskrivelse av saken (planforslaget) 

Planområdet ligger i sin helhet innenfor kommundelplan for Krakstadmarka. Området består i 

dag av skog, jomfruelig terreng, samt noe dykra mark.  

Intensjonene i kommunedelplanen er innfridd slik detaljreguleringen nå er utformet. 

 

Det foreligger en rekkefølgebestemmelse i kommundelplanen som tilsier at bygging ikke kan 

igangsettes før E16 trase mellom Sundvollen og Styggedalen er igangsatt. 

 

Denne planen omfatter områdene B_F2-4 i kommunedelplan, samt samlevegen frem til område 

B_F7 og ny samleveg til Lisletta/FV241. Trasen vil gå i skogkanten, langs jordene.  

 

Bebyggelse skal gi et helhetlig uttrykk for hvert delområde, med flate tak/pulttak.  

Feltet blir lagt opp slik at det gir utsikt og gode solforhold for alle. Det planlegges å bygge 

småhusbebyggelse oppå nedsenkende garasjegater, for å kunne oppnå bilfrie gatemiljøer der 

bilen ikke er i fokus.  

 

Det er avsatt rikelig plass til uteområder og turdrag som kan tilrettelegges for lek og 

rekreasjon. Lekeområdene utgjør totalt ca 17,4 daa, i tillegg til sandkasser og små lekeplasser i 

byggeområdene.  

 

For full beskrivelse av planforslaget, se nøkkelopplysninger og vedlagt planbeskrivelse. 
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Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller:    Fossen Utvikling AS  

    Søndre torv 2B 

    3510 Hønefoss 

 

Fagkyndig:    Fossen Utvikling AS v/Bjørn Leifsen  

    Søndre torv 2B 

    3510 Hønefoss 

 

Eieropplysninger:   gnr/bnr 38/69  Fossen Utvikling AS  

    gnr/bnr 38/4  Anne Gro Tanberg  

    gnr/bnr 38/1   Kathinka Mohn 

    gnr/bnr 37/1  Anette Hafnor 

    gnr/bnr 36/1  Lars Johan Buttingsrud 

    gnr/bnr 1241/1 Buskerud Fylkeskommune 

 

Arealstørrelser:   Hele planområdet har et areal på 325 daa 

    Ny bebyggelse har et areal på 99,4 daa 

 

Antatt antall boenheter:  ca. 350 boenheter, 800-900 beboere 

 

Antatte boligtyper:   Frittliggende småhusbebyggelse, utnyttelse 35 % BYA 

    Konsentrert småhusbebyggelse, utnyttelse 70 % BYA 

    Blokkbebyggelse (lavblokk), utnyttelse 70 % BYA 

Fordeling av boenheter:  Eneboligtomter 10 stk.  

    Konsentrert småhusbebyggelse ca. 200 boenheter 

    Leiligheter i blokk ca. 140 boenheter  

 

Parkering:     Det settes egne parkeringsbestemmelser for    

    planområdet: 1,5-2 plasser pr. boenhet.  

 

Overordnet plan:   Kommundelplan for Krakstadmarka ligger som grunnlag for 

    detaljreguleringen. Planforslaget er i sin helhet i tråd med  

    arealformål i kommundelplanen.   

     

Plantype:    Privat detaljregulering, Fossen Utvikling AS er forslagstiller 

 

Planforslaget:    Planforslaget er mottatt fra Fossen utvikling AS, 03.05.2018 

    Planforslaget består av:  

- Plankart  

- Bestemmelser 

- Planbeskrivelse  
 



- 

 
Illustrasjon av deler av planområdet, AgD 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

20.11.2012 Kommundelplan for Krakdstadmarka vedtatt 

20.09.2016 Formannskapet anbefaler oppstart av planarbeid 

29.09.2016 Varsel om oppstart 

08.03.2017 Varsel om utvidet planområde 

03.04.2017 Forslagstiller kommer med revidert planforslag, der gbnr. 38/4 er tatt ut 

29.06.2017 Kommunen vedtar i Formannskapet å utsette behandling av planen  

23.02.2018 Kommunen gjenopptar behandling av planforslaget 

        Kommunen har med forslagstiller og grunneier løpende dialog vedrørende  

        fordeling av utbyggingsarealer og kostnader.  

03.05.2018 Kommunen mottar utkast til planmateriale 

02.10.2018 Oversendelse av komplett planforslag til kommunen 

 

Medvirkning/forhåndsuttalelser fra oppstartsvarsling  

Ringerike kommune varslet oppstart av detaljreguleringen 29.09.2016. Varselet ble sendt ut i 

brev til alle berørte parter, offentlige myndigheter og internt i kommunen. 

 

Det kom inn totalt 9 uttalelser fra oppstartsvarslingen. Disse er kommentert i vedlegg, og 

videre vurdert i rådmannens vurdering.  

 

Fossen utvikling AS sendte ut et nytt varsel som følge av utvidelse av planområde datert 

03.03.2017. Det kom inn ytterligrere fire uttalelser i denne varslingen. Disse er ikke 
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kommentert da utvidelsen av planområdet ble trukket. Uttalelsen fra denne høringen er derfor 

ikke kommentert. 
 

Juridiske forhold  

Denne behandlingen avgjør om planforslaget skal sendes ut på høring og legges ut på offentlig 

ettersyn jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. 

 

For å sikre gjennomføring er det i denne planen benyttet virkemiddel for fordeling av planskapt 

netto verdiøkning innenfor gjennomføringssone H810_1 jf. pbl § 12-13, i henhold til 

jordskifteloven § 3-30. Virkemiddelet kan utløses ved at en av partene rekvirerer sak til 

jordskifteretten dersom ikke privat avtale lar seg gjennomføre.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er anses å være avklart for 

planforslaget i prosessen for kommunedelplan for Krakstadmarka.  

Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre – var – prinsippet. 

 

Jordlova 

Planforslaget slik det foreligger vil føre til omdisponering av dyrka mark, omtrentlig 5 daa. 

Dette på bakgrunn av trase for veg fra planområdet til Fv241 Lisletta. Traseen går langs 

skogen, så i eksisterende skogsbilvegtrase/Pilegrimsleden, over jordet og kobler seg på 

Tanbergmovegen, før kryss ut på FV241. Traseen vil ikke gi nye driftsulemper av jordene, da 

de i dag er delt av eksisterende veg og eiendomsgrense mellom gbnr. 37/1 og 36/1.  

Rådmannen vil derfor at forhold vedrørende omdisponering og behandling etter jordlova blir 

behandlet frem til andregangsbehandling av planen.  

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av infrastruktur, og 

muligens i form av sosiale tjenester.  

 

Rådmannens vurdering  

Byggeplaner 

Planforslaget er spennende og nytenkende med parkering i kulvert og bilfrie gater. Gode 

kvaliteter som legger til rette for et godt bomiljø. Et variert tilbud av boliger, fra 

eneboligtomter, spennende konsentrert bebyggelse, og leiligheter til alle livets faser.  

 

Planen har vært igjennom en lang prosess vedrørende planens avgrensning og fordeling av 

utbyggingsarealer og kostnader. Rådmannen har ønsket en helhetlig plan som legger 

grunnlaget i kommundelplan for Krakstadmarka som underlag. Rådmannen har derfor våren 

2018 jobbet for et samarbeid mellom grunneiere innenfor planområdet. Planen vedtas derfor 

med rekkefølgebestemmelse vedrørende fordeling av planskapte verdier, jf. pbl. § 12-7, nr. 13, 

jf. jordskifteloven § 3-30.  

 

Rådmannen ser at det er behov for et informasjonsmøte i høringsperioden for naboer, 

grunneiere og andre berørte etter førstegangsbehanlding.  
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Parkering 

Det legges opp til lavere krav til parkering enn det gjeldende parkeringsstrategi legger opp til. 

Dette for å imøtekomme målet med nullvekst i biltrafikk, ved å oppfordre til å benytte 

kollektivt, gang- og sykkel fra nytt boligområde.  

 

Leke- og grøntstruktur 

Det legges opp til sammenhengende grøntdrag i planområdet. Gode lekeplasser for alle 

alderstrinn, samt større grønt-/friområder for beboere og gjester til området.  
 

ROS-analyse 

Risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De foreslåtte 

avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i forhold til 

dagens situasjon. 

 

Innkomne uttalelser 

Noen av merknadene går på ytterligere oppdeling av eiendommer ved anleggelse av veg. Ny 

vegtrase er til dels lagt i eiendomsgrense. Ang. Tanbergmovegen er denne ikke regulert som 

veg, men som LNF. 

Rekkefølgebestemmelse vedrørende byggestart på E16 er innarbeidet i bestemmelsene. Øvrige 

kommentarer går på forhold som er avklart i tidligere kommundelplan; Rådmannen anser 

derfor disse problemstillingene som løst i forrige planfase. 

 

Infrastruktur   

Ny veg til området vil avlaste Tanbergmoveien. Det er viktig at ny adkomstvei blir benyttet 

under anleggsperioden, dette på bakgrunn av støy for beboere i Tanberglia og langs 

Tanbergmoveien.  

 

Tap av dyrka mark ved anleggelse av adkomstvei til boligområdet, bør kompenseres ved 

anleggelse av dyrka mark andre steder innenfor eller i nærheten av planområdet. Rådmannen 

anser det derfor som aktuelt å kunne kreve rekkefølgebestemmelse som sørger for at tapt 

matjord vil kompenseres med ny/flytting, i eller i nærheten av planområdet. Rådmannen 

foreslår at forhold vedrørende dykra mark høres spesielt, og at omdisponering etter jordlova 

behandles frem til andregangsbehandling.  

 

Pilgrimsleden er lagt inn i planen, av trafikksikkerhetsmessige årsaker må det legges inn en 

kryssing av o_SKV2 i plankart inn mot Sætranggata.  

Rådmannen ser det som hensiktsmessig at Fossen utvikling AS gjennomfører og bekoster 

utbygging av offentlig samferdselsanlegg og infrastruktur, før kommunen overta, jf. pbl. §17-3, 

tredje ledd.  

 

Samlet vurdering  

Rådmannen er positiv til ytterligere utbygging av Kommunedelplan for Krakstadmarka. Planen 

er i tråd med kommunens mål, og vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune.  

 

Omdisponering fra dyrket mark til vegareal innenfor planområdet skal vurderes etter jordlova 

av Landbruksmyndigheten før andregangsbehandling.    

Det skal legges inn rekkefølgebestemmlser vedrørende overtakelse av vegarealer.  

Kryssing av o_SKV2 for Pilgrimsleden skal legges inn i plankart.  

Det skal avholdes informasjonsmøte av forslagtiller i høringsperioden.   
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Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 

Vedlegg 

Oversiktskart med planavgresning 

Forslag til plankart 

Forslag til bestemmelser 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse  

Vurdering av uttalelser, oppstart 

1. Statens vegvesen  

2. Fylkesmannen i Buskerud    

3. Buskerud fylkeskommune 

4. Statsbygg 

5. Syklistenes landsforbund 

6. Anette Hafnor  

7. Kathinka Mohn  

8. Frøyshov m.fl 

9. Heidi Haugen 

Kommunedelplan for Krakstadmarka: 

Bestemmelser  

Plankart 
 

 

 

 

Tore Isaksen 

    rådmann 
 

 

 

 

Saksbehandler: 

Åshild Lie 
 

Ass. rådmann: 

Terje Dahlen 
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Oversiktskart 
405 Detaljregulering for Tanberghøgda 

 
 



  Mal sist revidert 13.09.2018 

RINGERIKE KOMMUNE 

Strategi- og utviklingsavdelingen 
 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605_405 Detaljregulering for 
Tanberghøgda 

 
Utarbeidet av Fossen utvikling AS 03.05.2018 
Sist revidert 2.10.2018 

 
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. gangs behandling i formannskapet 2 DATO, sak BHNR 
Vedtak i kommunestyret DATO, sak BHNR 

 
 
Endringsliste: 

Nr. Endring  Dato  Sign. 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 
planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

 

REGULERINGSFORMÅL 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.  

Det er to plankart til denne planen:  

1. Plankart over boligområdene 

2. Plankart som omfatter vegen fra byggeområdene og frem til Fv241 Lisletta 

 

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

 
1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)   

- Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse          BFS1-3 

- Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30 

- Boligbebyggelse-blokkbebyggelse   BBB1-8 

- Barnehage      BBH1 

- Lekeplass      BLK1-10 

- Felles gårdsplass     BGP1-6 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)  

- Kjøreveg       SKV1-10 

- Annen veggrunn grøntareal    SVG1-14 

- Fortau       SF1-10 

- Gang-/sykkelveg     SGS1 

- Parkering      SPA1 
 

3. Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

- Naturområde      GN1-5 

- Friområde       GF1 
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- Turdrag       GTD1-8 
 

4. Landbruks- natur- og friluftsområder (§ 12-5 nr. 5) 

- Landbruksområde     LL1-2 
 

5. Hensynssone (§ 12-6)  

- Sikringssone frisikt     H140_1-2 

- Hensynssone bevaring naturmiljø   H560_1 

- Gjennomføringssone. Krav til felles planlegging  H810_1 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 1. Fellesbestemmelser (pbl. § 12-7) 

§ 1.1 Byggegrense (§ 12-7 nr. 2)  
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet utfra 

avstand til veger, samt ut fra overordnede geotekniske vurderinger. Dersom geotekniske 

sakkyndige ved stedlige geotekniske undersøkelser kan anbefale en mindre eller større 

byggegrenseavstand til utenforliggende terreng, kan de viste byggegrensene fravikes ved 

rammesøknadsbehandlingen. 

 

§ 1.2 Lekeplass (§ 12-7 nr. 4)  
Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet. 

 

Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå 

som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy. 

 

Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med en avstand på mindre enn 50 m. 

Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde sitteplasser for voksne. 

 

Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker 

med bord. 

 

§ 1.3 Radon (§ 12-7 nr. 4)  
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal, i henhold til 

gjeldene teknisk forskrift. 

 

§ 1.4  Støy (§ 12-7 nr. 3)  
Rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med grenseverdier i 

tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2016). Grenseverdiene skal 

også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass.  

 

For boliger som i henhold til støykart av 15.2.2017 blir liggende i gul støysone, skal det ved 

byggesøknad vedlegges dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, eventuelt 

med prosjekterte tiltak. Sistnevnte skal være utført før det gis brukstillatelse. 

 

§ 1.5 Utomhusplan (§12-7 nr.4)  
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved 

utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.  

 

Det settes følgende krav til innhold i utomhusplan: 

- Bebyggelsens plassering i plan og høyde 

- Bebyggelsens høyde målsatt ved inngangspartiet 
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- Biloppstillingsplasser på terreng og HC-parkering for bil, samt sykkelparkering 

- Koter med eksisterende og prosjektert terreng og plassering av murer, trapper, gjerder og 

avskjerming 

- Plassering avfallshåndtering  

- Utforming, opparbeidelse og utrustning av felles lekeareal 

- Ny beplantning, eksisterende vegetasjon og markdekke som skal ivaretas 

- Teknisk plan for håndtering av overvann (regnbed, fordrøyning etc.) 

 

Byggeområdene langs veg SKV1 skal utredes med hensyn til eventuelle støytiltak. Eventuelle 

behov for støyskjermer skal vises 

 

I felles uteoppholdsareal kan anlegges lekeplass. Universell utforming skal i den grad det er 

mulig legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer. 

 

For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger: 

- Minste totale uteoppholdsareal for enebolig skal være 100 m2 

- Minste totale uteoppholdsareal for tomannsboliger skal være 75 m2 per boenhet  

- For boliger med 2-4 boenheter skal minste totale uteoppholdsareal være 50 m2 per boenhet. 

- For boliger med mer enn 4 boenheter skal minste totale uteoppholdsareal være 25 m2 per 

boenhet.  

- Minste balkongareal for boliger uten rom i 1.etg skal være 10 m2 per boenhet. 

 

§ 1.6 Grunnforhold (§ 12-7 nr. 12) 
Før enkeltområdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt med hensyn til sikkerhet 

for bygg og uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente med hensyn til 

dette. Jfr. pkt. 1 Byggegrenser. 

 

§ 1.7 Transformatorkiosker (§ 12-7 nr. 1) 
Innenfor områder for med bebyggelse, lek, uteoppholdsareal og grønnstruktur kan det anlegges 

transformatorkiosker med tilhørende sikkerhetssoner og gjerder. 

 

§ 1.8 Overvannshåndtering (§ 12-7 nr. 1) 
Overvann skal håndteres lokalt. Det tillates ikke påkobling til kommunalt 

ledningsnett. Det skal utarbeides teknisk plan for håndtering av overvann. 

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

 

§ 1.9 Renovasjon (§ 12-7 nr.1) 
For hvert delområde skal det være felles renovasjonsløsning. For områder med 

blokkbebyggelse med mer enn 6 enheter skal det være beholdere under bakkenivå. 

 

§ 1.10 Kulturminner (§ 12-7 nr. 6) 
Dersom det i forbindelse med anleggsarbeid oppdages automatisk fredede kulturminner, eller 

mulige spor etter slike, skal arbeidene straks stanses og meldes kulturminnemyndighetene i 

Buskerud Fylkeskommune, jf. Kulturminneloven § 8, andre ledd. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse 

Områdene for boligbebyggelse er delt i frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

 

§ 2.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-3 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BFS1-3 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse. 
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§ 2.1.1 Utnyttelse  
Total utnyttelse skal ikke overstige 35 % BYA. 

Det kan maksimalt bygges 2 boenheter pr tomt.  

§ 2.1.2 Høyde  
Maksimalt tillatt gesimshøyde 6,0 m til ferdig planert terreng. 

§ 2.1.3 Utforming  
Fasader skal utformes slik at delområdene samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk 

uttrykk. Dette skal sikres ved at det settes krav til felles takform og at hovedfasadene skal 

bekles med teglstein, eventuelt kombinert med tre og glass. 

Område BFS3 kan utformes individuelt, uavhengig av de andre områdene for eneboliger. 

§ 2.1.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Det skal anlegges 2 parkeringsplass per boenhet. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldene teknisk 

forskrift.  

For boligene plasseres det 2 stk. sykkelparkeringer. 

Område BFS3 kan ha parkeringstilgang på BBB6. 

 

§ 2.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BKS1-30 skal nyttes til konsentrert boligbebyggelse. 

 

§ 2.2.1 Utnyttelse  
Total utnyttelse skal ikke overstige 70% BYA.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges, kan benyttes til lek og 

opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

§ 2.2.2 Høyde 
Alle takformer er tillatt innen planområdet, men kun én type er tillatt for hvert delområde. 

Maksimal mønehøyde skal være 7,0 m til ferdig planert terreng. Der takformen ikke har 

møne, skal maksimal gesimshøyde være tilsvarende. 

Høydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad blir hindret i 

sin utsikt. Dette skal dokumenteres samlet for hvert delområde. 

§ 2.2.3 Utforming  
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 

arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.  

Innen samme delområde skal vegger bestå av samme materiale/kledning og takformer. 

Bebyggelsen skal være variert også i området med samme bebyggelsestype. To bygg ved 

siden av hverandre skal ikke være helt like. 

§ 2.2.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller, i underetasje på bygg og/eller på 

bakkeplan. Parkering til områdene BKS19-30 skal være under bakkenivå. Disse plassene 

skal kunne nås i henhold til prinsippene om universell utforming, eventuelt med heis opp til 

bakkenivå.  
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Det skal anlegges 1,5 parkeringsplass per boenhet. 

Boenheter mindre enn 40 m2 skal ha en parkeringsdekning på 0,3 plasser pr enhet. 

Det skal avsettes 0,1 gjesteparkeringsplass per boenhet på felles parkeringsplass. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldene teknisk 

forskrift. 

Pr bolig skal det være 2 stk. sykkelparkeringer. 

 

§ 2.3 Blokkbebyggelse BBB1-8 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BBB1-8 skal nyttes til blokkbebyggelse. 

 

§ 2.3.1 Utnyttelse 
Total utnyttelse skal ikke overstige 70 % BYA.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges, kan benyttes til lek og 

opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

§ 2.3.2 Høyde 
Maksimal tillat gesimshøyde 12,0 m til ferdig planert terreng. 

På byggeområdene kan det tillates oppført kjeller i ett plan. 

§ 2.3.3 Utforming 
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 

arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet. 

§ 2.3.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og/eller på 

bakkeplan.  

Det skal anlegges 1,5 parkeringsplass per boenhet.   

Boenheter mindre enn 40 m2 skal ha en parkeringsdekning på 0,3 plass pr enhet. 

Det skal avsettes 0,1 gjesteparkeringsplass per boenhet på felles parkeringsplass. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldene teknisk 

forskrift. 

Pr bolig skal det være 2 stk. sykkelparkeringer. 

§ 2.3.5 Adkomst for BFS3  
BBB6 skal sørge for at område BFS3 har adkomst på BBB6. 

 

§ 2.4 Barnehage BH1 (§ 12-7 nr. 1) 
Område BH1 skal nyttes til barnehage. Det er ikke selvstendig byggbart, men inngår i et 

tidligere regulert område for barnehagetomt i detaljreguleringsplanen for Tanberglia. 

 

§ 2.4.1 Utnyttelse 
Total utnyttelse skal ikke overstige 70 % BYA.  

§ 2.4.2 Høyde  
Maksimal tillat gesimshøyde 9,0 m til ferdig planert terreng. 

§ 2.4.3 Utforming 
Fasader skal utformes slik bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk, 

tilpasset nærområdet. 
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§ 2.4.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering for biler og sykler kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg 

og på bakkeplan.  

Det skal anlegges 3 parkeringsplass pr 100 m2 BRA. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldene teknisk 

forskrift.  

 

§ 2.5 Lekeplass (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BLK1-10 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal. Terrenget i BLK10 kan fylles opp. 

Ved utførelse av tiltak skal de faglige geotekniske råd i NGI-rapport 20110293-00-3-R kapittel 7, 

planering av raviner, følges.  

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til forurensning av bekkedraget. 

 

§ 2.5.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 

framlegges ved byggesøknad.  

Områdene skal inneholde sandkasser, lekeapparater og baner for ballspill der terrenget 

ligger til rette for det, samt møbler for sitteplasser tilpasset hvert enkelt områdes størrelse, 

form og nærområdes behov for slike. De skal ikke være mer enn 50 m fra hver bolig. 

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

Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 

 

§ 2.6 Felles gårdsplass BGP1-5 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BGP1-5 skal nyttes til felles gårdsplasser og gater for tilliggende byggeområder. 

§ 2.6.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4)  
Utforming, bruk og behandling av gårdsplassene skal være dokumentert ved utomhusplan 

som framlegges ved byggesøknad.  

Områdene skal: 

- tilrettelegges for fritt opphold. Flatene skal ha fast dekke.  
- være fremkommelige for utrykningskjøretøy og servicebiler. 
- i utgangspunktet være tilrettelagt i henhold til prinsippene om universell utforming. 

 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 3.1 Fellesbestemmelser 
Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål angitt i 

plankart.  

 

§ 3.1.1 Vegstandard (§ 12-7 nr. 4) 
Vegenes standard skal godkjennes av kommunen.  De skal tilpasses 

bevegelseshemmede i henhold til gjeldene teknisk forskrift. 

Sidearealene skal behandles tiltalende. 

§ 3.2 Veg 
Vegene SV1-7 skal nyttes til felles veg.  

 

§ 3.3 Kjøreveg 
Vegene SKV1-3 skal nyttes til offentlig kjøreveg. 
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§ 3.4 Fortau 
Områdene SF1-10 skal benyttes til offentlig fortau. 

 

§ 3.4.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Områdene skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

§ 3.5 Annen veggrunn – grøntareal 
Området SVG1-13 skal behandles tiltelatende, med kortvokst vegetasjon eller gress. 

 

§ 3.6 Parkering (§ 12-7 nr. 1 og 7)  
Området SPA1 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen delområdet. Plassene kan 

være både i kjeller og på terreng.  

 

§ 4. Grønnstruktur 

§ 4.1 Naturområder (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene GN1-4 skal nyttes til felles bolignære naturområder.  

 

§ 4.1.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
I disse områdene skal det anlegges stier, og trær nær bebyggelse kan holdes nede mht å 

sikre boliger utsikt og gode solforhold. 

I områdene inntil vegnettet kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 

 

§ 4.2 Turdrag (§ 12-7 nr. 1)  
Områdene GTD1-9 skal nyttes til felles turdrag. 

Område GTD9 skal ikke ha fast dekke. 

 

§ 4.2.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
I disse områdene kan det anlegges stier og anlegg for felles opphold, inkludert benker og 

andre utemøbler. Områdene kan i en viss utstrekning planeres og gis harde flater, unntatt 

TD9 som kun skal ha myke flater. 

I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om 

universell utforming. 

I områdene inntil vegnettet kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 

 

§ 4.3 Friområde (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene GF1skal nyttes til felles friområde. 

 

§ 4.3.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Område GF1 kan tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel.  

Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 

I områdene inntil vegnettet kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 
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§ 5. Hensynssoner 

§ 5.1 Sikringssone frisikt (§ 12-7 nr. 2 og 4) 
Sikringssone frisikt H140_1-2 skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det 

ikke forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå. 

 

§ 5.2 Hensynssone bevaring av naturmiljø 
I området hensynssone H560_1 skal en sørge for at stedlig grunnvannsnivå ikke endres 

vesentlig, også der planen tillater inngrep. Der det ikke gjøres bygnings- eller anleggsmessige 

inngrep skal stedlig vegetasjon i størst mulig grad bevares. 

 

§ 5.3 Gjennomføringssone - Krav til avtale om fordeling av kostander og 

 utbyggingsarealer 
I området gjennomføringssone H810_1 settes krav til at grunneiere før byggetillatelse av boliger 

skal ha avklart økonomiske betingelser av kostnadene ved felles tekniske anlegg, samt 

rettigheter til utbygging av feltene, jf § 7.2.  

 

§ 6. Tilgjengelighet og universell utforming (§ 12-7 nr. 4) 

Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både offentlig 

veganlegg og de private byggeområdene skal så langt det ligger til rette for det utformes slik at 

de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

Rekkefølgebestemmelser 

§ 7. Rekkefølgebestemmelser 

Alle rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i pbl. § 12-7 nr. 10. 

§ 7.1 Før rammetillatelse/igangsettingstillatelse  
1. Før det gis igangsettingstillatelse for byggeområdene i planen skal bygging av ny E16 mellom 

Sundvollen og Styggdalen være igangsatt. 

2. Før det kan gis rammetillatelse for boligområdene (BBB2, BBB3, BKS8, BKS10, BBB4, 

BKS12, BBB7 og BBB8) innenfor gjennomføringssone H810_1, skal privatrettslige avtale 

eller jordskifte med fordeling av planskapte verdier være gjennomført, jf. pbl. § 12-7, nr. 13, jf. 

jordskifteloven § 3-30.  

Vegarealer og teknisk infrastruktur innenfor gjennomføringssone kan igangsettes uavhengig 

av fordeling av planskapte verdier (boligarealer). 

3. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være utarbeidet utomhusplan for det enkelte 

delfelt. Utomhusplanen skal leveres i SOSI-format, hvor formålsgrenser og andre juridiske 

flater, linjer og punkter er identiske med vedtatt plankart. Innenfor disse grensene skal 

utomhusplanen i nødvendig detaljeringsgrad redegjøre for krav til utforming av uterommene i 

disse planbestemmelser jf. § 1.5 Utearealer.  

4. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon om ivaretakelse av 

krav til: 

- grunnforhold og eventuelle avbøtende sikringstiltak 

- støynivå og eventuelle avbøtende støytiltak 

- tilfredsstillende utforming og lysforhold på lekeareal 

- universell utforming 

- fasader og materialbruk 

- håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann (VA-plan) 
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5. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene.  

6. Før igangsettingstillatelse gis skal eventuelle områder med kulturvernminner være frigitt av 

Riksantikvaren. 

7. Før det gis igangsettingstillatelse skal støybelastningen for ny bebyggelse langs SKV3 

beregnes ut fra full utbygging av detaljplanområdet. 

8. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor hensynssone H560_1 skal vurdering av 

konsekvenser for miljøverdiene tilknyttet Storelva og de aktuelle bekkedrag, samt plan for 

eventuelle avbøtende tiltak, dokumenteres. 

 

§ 7.2 Før brukstillatelse/ferdigattest 
1. Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal følgende være ferdig opparbeidet: 

- Tilkopling til kommunalt vann- og avløpsnett 

- Tilhørende parkering 

- Tilhørende uteoppholdsareal (avhengig av årstid) 

- Tilhørende lekeplass (avhengig av årstid) 

 

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er i 

samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   

 

3. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet som grenser til de enkelte delområdene, skal 

opparbeides før brukstillatelse for byggene der kan gis. 

 

4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen 

før brukstillatelse for boliger kan gis. 

 

5. Før byggeområdene innen planområdet tas i bruk skal det være tilfredsstillende atkomst og 

kryss til FV 241 Hadelandsveien. 

 

6. Før det gis brukstillatelse for område BBH1 skal vei- og gangveiforbindelse frem til BKS3 

være opparbeidet. 

 

7. Før det gis brukstillatelse for ut over 50% av byggeområdene i planen, skal uteoppholdsareal 

BLK10 være opparbeidet.  

 

8. Før det gis brukstillatelse for ut over 70% av byggeområdene i planen, skal vei- og 

gangforbindelse frem til kommunedelplanens B_F6 være opparbeidet eller stilt bankgaranti 

for. Jfr. §7.3.1. 

 

 

§ 7.3 Generelle rekkefølgebestemmelser 

1. Det skal inngås utbyggingsavtale med kommunen som skal omhandle godkjenning av 

tekniske planer.  

2. Områdene BFS1-2 og BKS1-3 kan bygges ut først, og uavhengig av de andre områdene.  

De andre områdene, unntatt BFS3, skal utbygges fra nord mot syd slik at de ferdigstilte 

områdene ikke sjeneres unødvendig av anleggsvirksomhet.  

3. Før det gis rammetillatelse for boligområdene innenfor gjennomføringssonene H810_1 skal 

minst 70 % av hele planområdet være utbygget, av hensyn til deling av kostnader. 

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



Tandbergmoveien

Trygstadveien

Gampebergveien

Granlystubben

Åsaveien

Ha
de

la
nd

sv
eie

n

Tanbergmoen

Granmoen

Lisletta

Stabbursåkeren

Langenga

Lunden

Øvre Tanberg

Tanberg

Hverven

Trygstad

Galgefurua

Breidablikk

Bjørklund

Ø d e g å r d e

Hesleberg

44

5

6

95

73

61

30

97

16

20

18

3

F 157

134.3

. 2

118.4

110.8

122.7

122.8

121.9

67.7

68.9

68.8

140.1

86.9

138.5

136.5

136.1

135.5

172.1

134.6

161.5

171.3

172.5

173.6

15
5

95

85

6
5

90

90

1
4
0

1
3
5

1
3
0

1
2
0

1
1
5

1
2
5

10
5

100

1
1
0

9
0

80

125

120

85

95

85

115

110

80

95

1
2
0

11
5

100

105

11
0

16
5

1
2
5

1
3
0

1
4
0

1
3
5

160

1
4
5

17
0

15
0

1
2
5

15
5

130

1
1
5

120

125

1
2
0

125

12
0

11
0

11
5

14
0

14
5

1
40

130

1
2
5

135

1
6
5

7
0

8
5

6
5

9
0

7
5

8
0

7
5

8
5

175

8
0

146.5

88.3

141.4

137.5

117.4

154.7

119.7

170.5

139.7

155.5

123.2

143.4

14
0

15
0

1
5
5

16
0

1
6
0

16
5

1
5
0 15

5

14
5

17
0

1
3
5

120

13
0

12
5

1
4
0

75

70

80

65

7
0

10
0

1
0
5

80

85

1
5
0

14
5

75

13
0

13
5

1
6
0

135

130

14
5

140

1
1
0

10
0

9
5

140

10
5

1
1
5

11
0

120

125

135

11
5

130

12
5

1
2
0

140

145

155

150

160

165

1
75

14
5

140

1
2
5

1
2
0

1
1
5

1
1
5

70

1
2
5

1
3
51

3
0

1
1
0

1
1
5

120

1
0
0

95

1
0
5

146.0

146.9

140.3

135.1

9
5

1
0
0

1
5
0

1
7
5

1
2
5

9
0

15
0

1
75

125

37'212

44'65

38'1

38'4

38'28

44'59

38'27

38'29

38'28

44'34

38'96

38'87

38'66

38'225

38'158

38'69

38'80

38'79

38'225

38'92

38'226

38'114

38'123

44'81

38'153

38'179

38'101

38'99

39'4

31'63

31'52

96'1

33'5

96'5
96'4

96'3

31'30

38'222

33'2

33'4

37'88

33'3

36'1

36'2

36'6

37'1

37'1

38'225

37'5

37'1

35'1

36'1

37'1

38'224

35'6

98'1

44'57

44'56

318'346

38'225

96'2

97'9

44'63

44'58

44'60

44'62

38'7

37'21

318'489

44'20

37'165

44'37

38'224

37'179

44'47

44'61

44'64

1241'1

37'76

37'84

44'8

43'1

44'6

44'6

44'25

37'153

38'224

SAKNR.

DETALJREGULERING FOR:

SIGN. DATO

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER
Tanberghøgda

RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Miljø- og arealforvaltning

1 . GANGS B EHAND LI NG

Fossen Utvikling AS

PLAN ID:

0605_405

MÅLESTOKK: 1:2000 (A0)

Forslagstiller:
Fossen Utvikling AS

Areal planområde = 324.792 daa

1. Bebyggelse og anlegg

TEGNFO RKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3. Grønnstruktur

PBL § 12-6 Hensynssoner

PBL § 1 2-5 Arealformål
Linjesymboler

Eierform

5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

o_SVG7

o_SF7

8.0

f_SKV10

f_SPA1
0.913 daa

f_BLK5
0.576 daa

BBB8
7.193 daa
%BYA=70%

o_SF6

f_GN4
5.637 daa

o_SVG8

o_SVG6

BBB7
3.702 daa
%BYA=70%

BFS3
1.852 daa
%BYA=35%

BBB6
2.261 daa
%BYA=70%

f_BLK6
0.599 daa

f_BLK4
1.191 daa
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1 Bakgrunn 

 
Denne detaljplanen er basert på vedtatt kommunedelplan for Krakstadmarka. Den er en videre 

oppfølging av detaljplanen Tanberglia som er tatt over av Block Watne AS, og som ventelig 

vil bli startet utbygd i løpet av 2017. 

 

Fossen Utvikling AS vil være tiltakshaver for dette området. 

Planlegger har vært daglig leder/sivilingeniør Bjørn Leifsen. Som bakgrunn for planen er 

illustrasjonsplan utarbeidet av arkitektfirma Arkitektgruppen Drammen AS (AgD). 

Illustrasjonsplanen følger planen og vil være retningsgivende, men ikke bindende, for 

realiseringen av denne.  

 

 

Hønefoss, 2.10.2018 

 

Fossen Utvikling AS 
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2 Prosess 

 

Etter at kommunedelplanen ble fremmet for vedtak, ble det sendt søknad om oppstart for 

dette området 11.5.2015. Oppstartsmøte ble avholdt 16.2.2015. Planen ble så 29.9.2016 

varslet av Ringerike kommune. Det har også vært mye kontakt med grunneiere og naboene 

mht det forestående planarbeidet. 

 

Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken. 

 

Intensjonene i kommunedelplanen er bli innfridd slik denne planen nå er utformet. Det 

gjelder både gjennomgående samleveg og tilgjengelighet for alle utbyggbare områder 

innenfor kommuneplanens arealer. Et mindre avvik er kommunedelplanens løsning for 

samleveg, som er justert noe. 

 

Denne planen omfatter områdene B_F2-4 i kommunedelplanen, samt samlevegen frem til 

område B_F7 og ny samleveg til Lisletta/Fv241 

 

Det viktigste innspillet mht utforming av planen er krav fra vegvesenet om 

rekkefølgebestemmelse mht at før det kan gis igangsettings-tillatelse for disse områdene, 

skal bygging av ny E16 mellom Sundvollen og Styggedalen være igangsatt. Det skal også 

være tilfredsstillende atkomst med tilhørende kryss til Fv241 Hadelandsvegen. Der er det 

nå i etterkant bygd rundkjøring som sikrer denne atkomsten. 

 

Etter at første planforslag er utarbeidet, har en fått behov for å utvide det første 

varselområdet noe. Det er ved samlevegen mot nordre deler av Krakstadmarka og i sør mot 

Lisletta/Fv241. Det er derfor pr 6.3.2017 sendt ut tilleggsvarsel til berørte grunneiere samt 

kommunen og fylkesetatene, med first innen 1.4.2017 å melde inn eventuelle innspill. 

 

På basis av de presenterte ideer og innkomne innspill er her planen laget. 

 

Kommunedelplanen ble fullt ut konsekvensutredet. Den forutgående detaljplanen for 

naboområdet Tanberglia ble også konsekvensutredet, da den ble fremmet i forkant av den 

samme kommunedelplanen. Av dette følger at denne detaljplanen ikke trenger å bli 

behandlet i hht planlovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Nedenfor har en 

allikevel redegjort for de samme tema som en konsekvensutredning vanligvis omhandler, 

men følgelig i et mindre omfang. 

 

3 Varsling. 

 

Planområdet ligger i Krakstadmarka syd og er en del av denne kommunedelplanen.  

Varslet område er her skravert på kommunedelplankartet: 
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I tillegg til selve boligdelen det er også varslet et område for trase for atkomstveg over til 

Fv241 Lisletta: 

 

I tillegg har en varslet følgende områder: 
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4 Kommunedelplanen. 

 

Overordnede statlige planretningslinjer er nedfelt i kommunedelplanen. 

Kommunedelplanen gir så en del føringer for reguleringsplanleggingen, gjennom plankart 

og bestemmelser.  

 

Plankartet til kommunedelplanen blir fulgt så langt det passer. Det er justeringer i grensene 

basert på mer detaljerte vurderinger av terrenget. Samlevegen til kommunedelplanens 

nordre deler er flyttet i sør pga forhold som er nevnt under kap.2 Prosess, men systemet 

med gjennomgående veg er fullt ut ivaretatt. Planen er derfor i hht kommunedelplanens 

forutsetninger og intensjoner. 

 

Kommunedelplanen har bestemmelser som reguleringsplanen skal ivaretas. De viktigste er 

her gjengitt og kommentert: 

 

Kommunedelplanbestemmelser Behandlet i denne planen 

§ 5.1.2 Utbyggingsrekkefølge. 

I byggeområder for nye boliger kan 

utbygging ikke finne sted før følgende 

forhold er vist og beskrevet hvordan disse 

skal løses i henhold til de til enhver tid 

gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer;  

1. Tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og 

avløpsanlegg, brannvann, 

strømframføring.  

2. Trafikksikker atkomst for gående, 

syklende og kjørende.  

3. Skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

4. Lekeareal   

5. Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, 

skredfare, radon, forurensning i grunn.   

6. Natur og kultur  

7. Grunnvann  

8. Universell utforming  

9. Ekstremnedbør/overvann  

10. Konsekvenser for miljøverdier tilknyttet 

Storelva 

Alle disse tema er behandlet i 

planbeskrivelsen, så langt det er mulig på 

reguleringsplannivå.  

 

1. Tekniske anlegg prosjekteres på vanlig 

måte, og med tilknytning til offentlige 

nett. 

2. Trafikksikkerheten er ivaretatt med 

fortausløsninger langs samleveger og 

godt med turdrag innen planområdet. 

3. Skolekapasiteten på Benterud nye 

skole forventes å bli stor nok. 

Reguleringsplanen for skolen tar opp 

trafikksikkerheten til den. 

4. Det er avsatt rikelige arealer til lek 

innen planområdet. 

5. Tar en hensyn til ravinekanter, regler 

for ev oppfylling, grunnvann og tiltak 

mot radon i hver bolig, er det ingen 

store farer å spore. 

6. Natur- og kulturverdier er utredet i 

kommunedelplanen. Kommer en over 

uregistrerte slike funn må dette meldes 

inn og arbeidene stoppes. 

7. Grunnvannet skal ikke berøres. 

8. Regler om universell utforming er tatt 

inn i bestemmelsene. 

9. Ekstremnedbør må tas inn som 

prosjekteringsforutsetning av 

overvann. 

10. Dette planområdet ligge langt unna 

Storelva. Lite trolig at den kan 

påvirkes.  

§ 5.1.4 Støy 

Det skal dokumenteres at anbefalte 

støygrenser i tabell 2 i” Retningslinjer for 

Sonekart utarbeidet. Følgene er tatt inn i 

bestemmelsene. 
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behandling av støy i arealplanleggingen, T-

1442” følges. 

§ 5.1.5 Geotekniske og hydrogeologiske 

undersøkelser. 

Det skal i alle reguleringsplaner 

dokumenteres at geotekniske og 

hydrogeologiske forhold er ivaretatt. 

En har lagt de relativt grundige 

undersøkelsene og vurderingene i 

kommunedelplanen til grunn, for 

plankart og bestemmelser. 

Geologi/geoteknikk må vurderes ved 

fremme av byggemelding. 

§ 5.1.6 Universell utforming Tatt inn i bestemmelsene. Innføre unntak 

mht mer enn 50% er ikke nødvendig. 

§ 5.1.7.  Utbyggingsavtaler Avtale md kommunen vil bli inngått. 

§ 5.1.8.  Fjernvarme Vurdert, men ingen store bygg i planen. 

Kreves ikke. Avklart i møte med Vardar. 

§ 5.1.9.  Overvann Fulgt opp i bestemmelsene. 

§ 5.1.10.  Byggegrenser til 

terrengskråninger 

Fulgt opp i planen med 10 m generell 

grense. Men må også vurderes i hver 

byggesak, da kartet ikke kan legges til 

grunn i detalj. 

§ 5.1.11.  Kulturminner Tatt inn i bestemmelsene. 

§ 5.2.1 Fellesbestemmelser boligområder Kravet om minimum 40%BYA er 

innfridd.  

§ 6.1 Samleveger. §11-7.2 10m byggegrense fra senterlinje er lagt 

inn. 

§ 6.2 Gang-/sykkelveg. Et nett av fortau og turdrag sørger for 

god tilgjengelighet over alt i planen. 

§ 9.5 Bruk og vern av vassdrag med 

tilhørende strandsoneH560_1-4 

Ravinedaler blir i noen grad oppfylt, men 

vanntransport og grunnvann skal ikke 

endres. 

§ 10. Rekkefølgebestemmelser. 

3. Før det gis brukstillatelse for område 

B_F2 skal uteoppholdsareal BUT_F2 

samt vei - og gangforbindelse frem til 

B_F3-5 være opparbeidet. Dessuten skal 

vei - og gangforbindelse frem til B_F7 

sikres gjennomføring. Det skal også være 

tilfredsstillende atkomst og kryss til FV 

241 Hadelandsveien.   

  

4. Før det gis brukstillatelse for område 

BOP_F2 skal vei – og 

gangveiforbindelse frem til B_F2 samt 

BUT_F2 være opparbeidet. Det skal også 

være tilfredsstillende atkomst og kryss til 

FV 241 Hadelandsveien.  

  

5.  Før det gis brukstillatelse for område 

B_F3-5 skal uteoppholdsareal BUT_F3 

og vei - og gangforbindelse frem til 

B_F6 være opparbeidet. Dessuten skal 

vei - og gangforbindelse frem til B_F7 

 
Punktene 3-5 og 9-10. 

 

Bestemmelsene er videreført i 

reguleringsplanbestemmelsene. Ny veg til 

Lisletta og nytt kryss her inngår i planen. 
 

 



Detaljplan for Tanberghøgda. Hønefoss.                                                     Fossen Utvikling AS 

 

9 

 

sikres gjennomføring. Det skal også være 

tilfredsstillende atkomst med tilhørende 

kryss til FV 241 Hadelandsveien.    

 

 

9. Før det gis igangsettingstillatelse 

innenfor hensynssone H560 1-4 skal 

vurdering av konsekvenser for 

miljøverdiene tilknyttet Storelva og de 

aktuelle bekkedrag, samt plan for 

eventuelle avbøtende tiltak, 

dokumenteres.  

 

10. Før det gis igangsettingstillatelse for 

områdene BOP_F2, B_F2-6 skal 

bygging av ny E16 mellom Sundvollen 

og Styggdalen være igangsatt. 

 

 

 

5 Reguleringsplanforslaget. 

5.1 Arealbruk. 

 

Nedenfor og i vedlegg, er planforslaget vist.  

 

Hele planområdet er på ca. 322 daa og inkluderer både byggeområder og ny veg frem til 

Lisletta Fv241. 

 

Plankartet er utarbeidet på basis av situasjonsplanen for skissert bebyggelse, som er vist i 

neste kapittel. 
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Plankartet: 

 
 

Plankartet avspeiler situasjonsplanen relativt direkte mht byggeområde, trafikkarealer og 

grøntområder. 

 

Delen som viser ny veg til Lisletta: 
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5.2 Formål. 

 

Planen inneholder formålene frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, barnehage, felles gårdsplass, felles lekeareal, veg, 

kjøreveg, fortau, annen veggrunn grøntområder, felles parkering og grønnstrukturene 

naturområde, friområde og turdrag. I tillegg er frisiktsoner på landbruksmark regulert. Dvs 

at arealbruken innen planområdet er så differensiert som en detaljplan tilsier den skal være.  

 

Andre viktige planelementer er at byggene er lagt innenfor byggelinjer mot 

ravineskråningene. Dette er gjort for å forhindre setninger til bygg som ellers kunne blitt 

plassert i disse overgangssonene.  

 

5.3 Byggeområder. 

 

Byggeområder med leke- og områder for uteopphold, veger og grønnstruktur er direkte 

avledet av presentasjonen foran. 

 

Planen viser 3 nye byggeområder for frittliggende småhusbebyggelse BFS1-3 

(eneboligtomter), 30 delområder for konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30, 8 områder 

for blokkbebyggelse BBB1-8 (lavblokk), og en del av barnehagetomt der hoveddelen 

inngår i planen for Tanberglia BBH1. 

 

Illustrasjonen antyder at det kan bygges ca 300 nye boenheter innen planområdene. Dette 

er mer enn hva kommunedelplanen hadde som mål. 

 

Som detaljplan er det finmaskede avgrensninger mellom byggeområder og tilhørende 

lekeområder, uteområder og turdrag/-stier. Det vil bety at plassering av bebyggelsen blir 

veldefinert og ha en høy nominell utnyttelsesgrad. Reelt er utnytelsen lavere når en 

fordeler andelen bebyggelse på hele planområdet. Prosent BYA er for de nye boligfeltene 

satt til 70%. Eneboligtomtene har fått %BYA=35% og utvidelsen av barnehagetomta i 

Tanberglia %BYA=70%. I utregning av utnyttelsesgraden skal også garasjer og 

biloppstillingsplasser inkluderes. 

 

Tillatte byggehøyder er, for uten angitt maksimal byggehøyde i meter, relatert til høydene 

for tilliggende (bakenforliggende) områder. En har derfor satt krav om at byggehøyder og 

boligutforming ikke skal hindre unødig sikt for dem bak. Dette skal dokumenteres ved 

søknad. Men helningen på terrenget er ikke på hele feltet så stor at all sikt fra hver blir 

mulig å bli ivaretatt. 

 

Det er lagt opp til flate tak/pulttak. Ingen strenge krav til bygningenes form, bortsett fra at 

en vil ha helhetlige uttrykk for området. 
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5.4 Arealmengder. 

 

Arealbruken fordeler seg slik: 

Formål: Areal i daa 

PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 

Frittliggende småhusbebyggelse 11,1 

Konsentrert småhusbebyggelse 56,7 

Boligbebyggelse blokk 25,7 

Barnehage 3,1 

Felles gårdsplass 2,5 

Felles lekeareal 17,4 

PBL. § 12-5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg 12,4 

Kjøreveg 15,2 

Fortau 6,6 

Annen veggrunn-grøntareal 16,8 

Felles parkering 0,9 

PBL. § 12-5, ledd 3 – Grønnstruktur 

Naturområde 143,1 

Turdrag 6,0 

Friområde 4,4 

PBL. § 12-5, ledd 5 – Landbruks- natur og friluftsområder 

Landbruk 0,1 

SUM 322,2 

 

 

Planforslaget er basert på de overordnede forutsetningene og strategier som fremkommer 

foran.  

 

Som grunnlag for selve plankartet har en, i samarbeid med AgD utarbeidet en illustrasjon 

for ønsket bebyggelse med tilhørende anlegg, et prospekt, for utviklingen av området. Det 

er blitt til gjennom nøye vurderinger av stedlige forutsetninger og de overordnede mål. 

Løsningene er nøye vurdert mht vegføringer, boligtyper og plankrav. Også 

eiendomsmegler er rådspurt.  

 

Da planen er nokså direkte avledet av denne forstudien, gjengis her i det følgende 

illustrasjonene, som er utarbeidet i sant 3D-format: 
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Planillustrasjon: 
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 Her kan spesielt legges merke til at områdene nord mot ravinedalen, som for øvrig er 

meget godt egnet til lek både sommer og vinter, er avsatt til felles opphold. Dette gir 

adgang for alle til de beste områdene, og en vil ikke hindre tilgang til kveldssol og utsikt til 

byen for resten av feltene. 

 

 

Perspektiv: 

 

 
 

En tenker seg konsentrert småhusbebyggelse i lav høyde og gjerne flate tak/pulttak. På den 

måten vil en, i det noe hellende terrenget, kunne sikre sol og utsikt til alle. Dette 

fremkommer godt på neste illustrasjon. 

 

  

 

Bygningsmiljø: 

 

I byggeområdene vil en kunne oppleve bygningsmiljø og uteområdene slik: 
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Illustrasjoner nedenfor viser områdene BKS19-30, der en planlegger å bygge konsentrert 

småhusbebyggelse oppå nedsenkede garasjegater. På denne måten vil en kunne bygge 

bilfrie, småhusmiljø med parkering rett under. Vegene SV5 og SV6 ender i slike 

garasjegater.  
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5.5 Utnyttelse og høyder. 

 

Utnyttelsesgradene er satt til % BYA=70 % for områder med konsentrert 

småhusbebyggelse og blokker. For eneboligtomter er utnyttelsen satt til %BYA=35%. 

Dette er en nominell utnyttelsesgrad, da den representerer kun byggeområdene som er 

avsatt til bygg.  

 

Maksimale byggehøyder for småhusbebyggelsen er satt til 7 m. For blokkbebyggelsen er 

høyden satt til 12 m. Bebyggelsen er planlagt slik at det er mulig med utsikt for alle bygg. 

Men det vil for en del være i noe begrensede sektorer eller fra balkonger i 2.etg. 

 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor anviste byggegrenser. 

 

 



Detaljplan for Tanberghøgda. Hønefoss.                                                     Fossen Utvikling AS 

 

18 

 

5.6 Lek, uteoppholdsareal og turdrag. 

 

Lekeområdene utgjør totalt ca 17,4 daa, men det er også satt krav til tilgjengelige 

sandkasser og små lekeområder i byggeområdene. Det er avsatt rikelige områder for 

uteområder i form av andre uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også kan 

tilrettelegges for lek/uteopphold.  

 

GF1 og BLK10 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel mellom 

byggeområdene på siden. Men det er også satt krav om at dette ikke skal ødelegge for 

biologisk mangfold i bekkedragene/ravinene nedenfor. 

 

 

5.7 Topografi. 

 

Tomteområdene er moderat hellende platåer mellom ravinedaler. De varierer i bredde, fra 

så smale at de kun rommer en vegbredde, til flere hundre meteres bredde. Noen steder er 

det smale «tunger» som kun kan romme en bygning. Ytterste deler utgjør noen steder fine 

utsikts-/leke-/oppholdsarealer. 

 

Områdene heller hovedsakelig i nordvestlig retning. Men den moderate helningen og de 

flate områdene i syd, gjør at områdene har sol hele dagen og god utsikt mot kveldssola, 

byen og Norefjell. 

 

Ravinedalene er selvsagt bratte med begrenset anvendelse til opphold. Men det legges opp 

til at deler av dem kan fylles igjen og kunne benyttes til ubebygde tomtearealer, veger, 

friområder og lek. (Eventuelt også til andre aktiviteter). 

 

Topografien er også styrende mht plassering og kurvatur for den gjennomgående 

samlevegen mot de midtre og nordre deler av Krakstadmarka. Denne vegen er planlagt 

med «kritiske» parametere pga av topografien. 

 

Pga tett skog i ravinene har en i planen tatt med randsonene der, mht å kunne regulere 

skogbestanden her slik at en åpner for utsiktsmulighetene.  
 

5.8 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 

 

Området er i dag ubebygd og uten offentlige tjenester.  

 

Reguleringsplanen vil kunne romme inntil 300 boliger, som erfaringsmessig vil føre til ca 700-

800 beboere.  

 

Det satses på å ha en variasjon i leilighetenes størrelse, men med størst vekt på 

familieleiligheter. En antar at typiske seniorleiligheter og andre befolkningsgrupper som 

ønsker meget nær sentrumstilgjengelighet kanskje vil velge leiligheter enda nærmere sentrum.  

 

Alderssammensetting vil derfor av voksne i alderen 27-50 år, med statistisk andel barn og unge 

i forhold til antall foreldre/voksne.  
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Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10% av innbyggerne er i barneskolealder. Dette kan 

bety ca 80 elever. Elevene vil forholde seg til den nye skolestrukturen med bl.a ny skole på 

Benterud. Det er derfor vanskelig å forutse hvordan utbyggingen vil kunne slå ut ved de 

enkelte skolene. 

 

Hele Ringerike fungerer som ett "opptaksområde" for barnehager. Det er pr. dato full 

barnehagedekning i kommunen. Uansett så har en i Tanberglia og denne planen satt av egen 

tomt til barnehage, da en nå eller ved fortsettelsen av Krakstadmarkautbyggingen vil ha behov 

for barnehage i området. Her er satt av et tilleggsareal for barnehage i planen for Tanberglia, 

for at den kan bli en 4-avdelings barnehage. 

 

Utbyggingen vil ikke generere økte behov for sosiale tjenester utover det befolkningstilveksten 

vil tilsi, da det ikke legges opp til boliger mht spesielle grupper. 

 

 

5.9  Trafikk. 

5.9.1 Ekstern tilknytning. 

 

Tilknytningen til overordnet vegnett er i tråd med kommunedelplanen. Dvs at området kan 

benytte dagens atkomst via Arnegårdsveien og Tandbergmoveien ned til Fv35 på 

Hvervenkastet. Denne planen legger opp til at det bygges en atkomstveg til Fv241 Lisletta. 

Dette for å spre trafikken og at de som skal sydover mot Hole og Osloregionen kan kjøre 

direkte den retningen, uten at en belaster bebyggelsen langs Arnegårdsveien og 

Tandbergmoveien samt Fv35 på Hvervenkastet unødig.  

 

Etter at kommunedelplanen for Krakstadmarka ble utredet er det også kommet en 

rundkjøring mellom Fv241 og E16 ved Norderhov. Dette gjør at krysskapasiteten her nå er 

bedre enn da forutsetningene for trafikkløsningene for kommunedelplanen ble utredet. 

 

Dessuten har Statens vegvesen satt som betingelse for å ta i bruk dette området at parsell 

nr.4 av ny E16 skal være påbegynt.  

 

Dette planområdet kan rommer et sted mellom 250-350 boliger. Det vil i utgangspunktet 

skape en trafikkmengde på inntil 1400 kjt/d. (Ca 190 kjt/t i makstimen).  

 

Fordelingen av denne trafikken vil ventelig bli at 2/3 rettes mot Hvervenkastet og 1/3 mot 

Lisletta, hvilket utgjør hhv ca 930 kjt/d og 470 kjt/d, eller 130 kjt/t og 60 kjt/t. 

 

5.9.2 Vegkryss. 

 

Denne planen er i hht kommunedelplanen.  Trafikale hovedgrep er fastsatt der, også 

vegnett og kryss. Dessuten skal området ikke være bebygd før ny E16 etappe 4 er 

igangsatt.  

 

Rundkjøringen på Hvervenkastet er vurdert i andre sakssammenhenger (bl.a Tanberglia og 

Hvervenmoen Utbyggingsetappe 2, Asplan Viak AS 20.12.2016). Det er der klarlagt at 

rundkjøringen har god kapasitet, (B=0,6) og at det ikke er behov å gjøre flere tiltak på den.  
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Rundkjøringen mellom FV241 og E16 er nybygd og en utbygging av dette planområdet 

med ca ÅDT=470 kjt/d vil ikke slå signifikant ut kapasiteten der, hvor ÅDT for E16 er ca 

16 000-18 000 kjt/d, og armen Fv241 ca 5 200 kjt/d.  

 

En har her utredet kryss med Fv241 Lisletta mht geometrisk utrustning og kapasitet. 

 

Tar en med trafikken fra Tanberglia og Tanberghøgda, vil makstimen utgjøre ca 85 kjt/t. 

Trafikken på Fv241 vil med denne utbyggingen inkludert, få en makstime om 10 år på hhv 

250 kjt/t nordøstover (mot Haug) og 540 kjt/ sørvestover (mot Norderhov/E16).  

 

 

Utforming. 

 

Mht behovet for kryssutforming/utrustning vises til Håndbok 263 Geometrisk utforming av 

veg- og gatekryss. Der fremkommer anbefalinger mht dråpe i sekundærveg, samt behov for 

venstresvingefelt og høyresvingefelt. 

 

 

Vilkårene for å anbefale dråpe i sekundærvegen: 

 
I dette tilfellet vil en i makstimen om ettermiddagen ha en trafikkmengde fra 

Tanberghøgda (bevegelse B) på ca 60 bevegelser. Da vil trafikken på hovedvegen (Fv241) 

være ca 705 kjt/t. Dvs at en får en trafikksituasjon som er akkurat i grenseland for å 

anbefale trafikkøy i sekundærvegen (Tanbergmoen-Lisletta).  

Mht venstresvingefelt i hovedveg anbefaler Håndbok 263 det i hht denne figuren: 
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Her er skiltet hastighet 60 km/t. I makstimen er bevegelsene A+ Cr=790 og Cv=60. 

Trafikken i krysset tilsier altså at en bør ha venstresvingefelt i hovedvegen. 

 

Terskelen for å anbefale høyresvingefelt fremkommer av denne figuren: 

 
I dette tilfellet med Ar=540 og Ah=10, vil høyresvingefelt være valgfritt. En ser derfor 

ingen grunn til å planlegge for det her. 

 

Samlet konklusjon er da at krysset bør planlegges med dråpe og venstresvingefelt.  

 

 

Kapasitet. 
 

Med ovenstående forutsetninger og beregningsgrunnlag har en beregnet belastningsgraden (B) 

for krysset på Lisletta med Fv241. Se vedlegg. Den blir naturligvis lav, B=01, da 

trafikkmengdene blir svært begrensede.  

 

Konklusjonen er at det ikke blir avviklingsproblemer, selv om en skulle øke trafikken 

betydelig fra Krakstadmarka. Anbefalt kryssutforming blir å utstyre det med dråpe i 

atkomstvegen og venstresvingefelt i Fv241. 

 



Detaljplan for Tanberghøgda. Hønefoss.                                                     Fossen Utvikling AS 

 

22 

 

5.9.3 Internt vegnett. 

 

Vegnettet i området fremkommer av plankartet som er vist foran og i fullformat i vedlegg.  

Vegnettet er bygd opp slik at gjennomgående samleveg går gjennom området, men steder 

der barrierevirkningen blir minst mulig. 

 

Samlevegen avviker noe fra kommunedelplanen, da den der var plassert helt øst i 

planområdet. Den viste løsningen her vil gå gjennom planområdet på en kortere strekning, 

men samlevegen i kommunedelplanen viste også boliger på begge sider. Løsningen her gir 

et mer effektivt vegsystem, i den forstand at antall meter veg blir kortere, i tillegg til at 

antall støyeksponerte boliger blir færre. Dette fordi den i kommuneplanen hadde boliger 

langs hele dens lengde. Spesielt får områdene øst for samlevegen vegløsninger som skaper 

store vegfrie arealer. 

 

Atkomstvegene knyttes til samlevegen enkeltvis som blindveger.  

 

Veg til de vestre områdene er lagt strengt i hht topografien og har tosidig utnyttelse, men 

det er ikke noen vesentlig ulempe da trafikken på denne blir relativt liten (eneboligtomter 

ytterst). Trafikken der blir så liten at en ikke ser noen grunn til at den trenger langsgående 

fortau. 

 

5.9.4 Gående og syklende. 

 

Gang-/sykkeltrafikken er forutsatt å gå på fortau langs samlevegene, samt i en 

kombinasjon av korte atkomstveger og turstier/turdrag mellom bebyggelsen. I nordvest kan 

en gå i bebyggelsens gatenett regulert til gårdsplass, da dette blir offentlige rom formet 

nærmest som bygater. Langs bebyggelsens ytterområder er det for øvrig regulert turdrag 

som gjør at en kan uhindret gå langs ytterkantene. Turdragene binder dessuten sammen en 

rekke med lekeområder/uteoppholdsarealer.  

 

5.9.5 Parkering. 

 

Parkeringsbehovet er i planbestemmelsene satt i hht parkeringsforskriften. Dette er det man 

der kaller «Annet byggeområde i kommuneplanen». Dvs 1 parkeringsplass for leiligheter 

opp til 60 m2 BRA, 1 parkeringsplass for leiligheter fra 60 til 80 m2 BRA og 2 

parkeringsplasser for leiligheter over 80 m2 BRA. Antall sykkelparkingsplasser er 

tilsvarende hhv 1, 2 og 2.   

 

Forskriften omhandler ikke hybelleiligheter eller hybler spesielt. Da disse kan være 

vesentlig mindre enn 60 m2 og i sentrumsnære områder som her neppe vil ha behov for 1 

parkeringsplass hver, har en definert behovet i bestemmelsene til å være 0,3 plasser pr 

enhet. 

 

For eneboligene og de fleste leiligheter av typen konsentrert småhusbebyggelse vil 

parkeringsplassene måtte plasseres ved boligene. For blokkbebyggelsen vil 

parkeringsplassene anlegges som parkeringskjellere.  
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For den spesielle konsentrerte småhusbebyggelsen i områdene BKS19-30 planlegges 

parkeringskulvertere/-gater under bebyggelsen. (3-4 stk). Fra disse kan en komme opp til 

bakkenivået vha ramper i terrenget i tillegg til heiser for de som har behov for det.  

 

Felles parkeringsplasser utgjør ca 1,52 daa, som normalt kan romme ca 60 plasser på 

bakkenivå. En åpner for at parkering generelt kan være i kjeller.  

 

5.9.6 Kollektivtilbud 

 

Bebyggelsen kan nås av eventuelle bybusser. Vegene er dimensjonert for det. 

 

5.10  Strøm, og vann- og avløpsnett 

 

Ved prosjekteringen av Tanberglia (i regi av Block Watne) har en inngått avtale om at 

infrastrukturen der skal dimensjoneres og tilrettelegges for videre utvikling i de 

tilgrensende områdene. Dvs at det skal bli tilstrekkelig kapasitet på strøm, kabler og VA-

nett også i dette planområdet. Alle tilknytninger skal altså i utgangspunktet skje til 

infrastrukturen der. 

 

Det er allikevel et uavklart spørsmål om avløpsløsningen for områdene. Et alternativ til å 

knytte seg til ledningsnettet i Tanberglia er å bore ledninger fra nedsiden av 

byggeområdene gjennom ravineområdene og ned til Campus Ringerike, der det er 

tilrettelagt ledninger med til strekkelig kapasitet. Da slipper man pumpestasjoner en må ha 

dersom en knytter seg til ledningene i Tanberglia.  

 

Overvann vil bli ført til terreng, via underjordiske fordrøyningsbasseng og/eller direkte ut i 

ravinedalene. 

 

Det er satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende 

ledningsnettet. Bestemmelsene rommer også muligheter for å anlegge overvannsanlegg 

under jorden og/eller avløpspumpestasjoner i grønnstrukturen i planen. 

 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Boligenes størrelse tilsier at de 

ikke faller innunder tilknytningsplikten, som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA. 

Bygningsstrukturen tilsier at det blir svært kostbart om en skulle bli gjort gjenstand for reglen 

om tilknytningsplikt nå det er flere nye bygninger med samlet utbygging over 1000 m2. 

Kravene i TEK om lavt energibruk gjør at det må stilles spørsmål om det er riktig 

energipolitikk å kreve tilknytning for småhusbebyggelse. 

 

5.11 Renovasjon 

 

Det er satt krav til i bestemmelsene at hvert delområde skal ha felles renovasjonsløsning. For 

blokkbebyggelse med mer enn 6 boenheter skal det primært søkes å ha beholdere under 

bakkenivå. 
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5.12 Utbygging 

 

Det vil være to hovedaktører for utbygging innen planområdet. Det er satt krav til at disse skal 

ha avklart sine roller og økonomiske mellomværende før de områdene som de har felles skal 

kunne bygges ut.  

 

Det er satt av gjennomføringssoner for de arealer som gjelder begge utbyggere. Dersom det 

ikke oppnås enighet om økonomisk fordeling av utgifter til planlegging, prosjektering og 

bygging av infrastruktur, åpnes det gjennom rekkefølgebestemmelser for at disse spørsmålene 

avklares av Jordskifteretten. 

 

Utbyggingen for områder der begge parter har grunn skal bygges ut først etter at 70 % av alle 

områder er bygget ut, slik at en har kostnadsmessig kontroll på fordelingen av kostnadene. 

 

Områdene vest i planen, vest for ravinen som skiller de to hovedområdene, kan bygges ut først 

og uavhengig av de østre. Områdene nord i området bør bygges ut først, slik at de som flytter 

inn der ikke blir utsatt unødvendig for anleggsvirksomhet.  

 

5.13 Radon  

 

Radonkonsentrasjon i berggrunnen i Krakstadmarka er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan 

områder med løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et 

område av løsmasser.  

 

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen 

siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I boligene kan 

radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tiltak ikke gjennomføres. Uansett 

om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal utføres med slike 

forebyggende tiltak. Særlige radonundersøkelser i området er derfor ikke gjennomført. 

 

Konklusjon: 

 

I og med at det kan forekomme radon i grunnen har en som et forebyggende tiltak satt krav til 

at alle boliger skal bygges med tiltak med membran og utlufting av mulige slike gasser. 

 

5.14 Barn- og unges interesser 

 

Arealet som skal bebygges har til nå vært lite brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 

og unge i nærmiljøet. Dette fordi det ligger noe unna eksisterende bebyggelse, som er i 

Tandbergmoveien. 

 

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 

reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. 

Lekeplassbehovet er dekket ved 10 avsatte lekeplasser, som i sum er på over 9,5 daa. Etter 

normen skal det altså kunne dekke behovet for over 380 boliger. Selv om planen ikke setter 

tak på antall boliger, er det lite trolig at antall boliger vil overstige 380.  

 

I tillegg er det i planen avsatt et lekeområde (BLK10) som ved oppfylling vil kunne 

fungere som et større lekeområde og område for idrett.  
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For øvrig er områdene rundt boligene spennende ravinedaler som er godt egnet til uformell 

lek. 

 

Av andre større lekeområder i nærområdet finnes et ved Tanberglia, der en legger opp til at 

et egnet ravineområde blir et større felles lekeområde, også for beboerne i Tanberghøgda. 

 

Nærmeste barneskole blir Benterud skole på Eikli. Ungdomsskolen vil kunne bli 

Veienmarka eller Haugsbygd. Til Veienmarka er det sammenhengende fortau. 

 

5.15  Universell utforming 

 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 

utforming. Dette er mulig også for veger og utearealer. Da helningen på terrenget ikke er 

for stor. I feltene BKS 14-18 i nordvest vil det være aktuelt å bygge heiser mellom 

parkeringsplassene under bakken og terrenget. 

 

5.16  Grunnforhold 

 

Det er utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet som ledd i 

kommuneplanleggingen. Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan 

finnes. Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag. Avstanden til fjell 

forventes ut fra gjennomførte boringer å være ca 3-25m. 

 

Med tanke på fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må grunnforholdene 

kunne karakteriseres som gode 

 

5.17 Kulturminner 

 

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området. Mesteparten av områdene 

ble undersøkt og vurdert i forbindelse med kommunedelplanen. Områdene der veg til 

Lisletta planlegges vil bli undersøkt med det første. 

 

Dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete 

kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud 

fylkeskommune skal varsles. 

 

5.18  Støy 

 

Det er utført støyberegninger. En har beregnet støysonekart for samlevegene der det er 

planlagt bebyggelse.   

 

Grenseverdier. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 (2012) fra 

MD.  
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De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltverdier.  

 Støynivå på uteplass og 

utenfor rom med støyfølsom 

bruk  

Støynivå utenfor soverom,  

natt kl. 23 – 07  

Veg 55 Lden 70 L5AF 

 Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen 

av Lden og Lnight.  

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

 For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske 

installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger 

vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 dBA). 

 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.  

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA tillegg, og støy på 

natten (23-07) 10 dBA tillegg.  

Trafikkgrunnlag. 

Trafikkdata er hentet fra trafikkutredningen for kommunedelplan Krakstadmarka. Dvs for fullt 

utbygd kommunedel.  

Veg ÅDT kjt/d Andel tungtrafikk % Fart km/t 

Samleveg mot nord 900 3 40 

Samleveg mot vest 600 3 40 

Selv om trafikkmengdene skulle være noe feil estimert vil det ha liten påvirkning på 

resultatene, da et avvik på 100 % vil utgjøre «kun» 3 dB. 

Resultater. 

Sonekartet med illustrert bebyggelse viser at gul støysone vil kunne nå bebyggelsen på 

nærmeste tomter:  
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Siden bebyggelsens plassering og utforming ikke er bestemt i planen, har en ikke definert 

støytiltak nå. Bebyggelsen vil i noen tilfeller vel kunne skjerme uteplassene, som naturlig vil 

ligge på motsatt side. Da vil tiltak kunne utføres som en blanding mellom skjermende bygg og 

lokale tiltak. Bebyggelsenes atkomstpunkter vil også påvirke tiltakenes utforming.  

Planteknisk er det satt krav i bestemmelsene om at boliger som i hht støykart av 15.2.2017 blir 

liggende i gul støysone, skal det ved byggesøknad vedlegges dokumentasjon som viser at 
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grenseverdiene er ivaretatt, eventuelt med prosjekterte tiltak. Sistnevnte skal være utført før det 

gis brukstillatelse. 

 

5.19 Luftforurensning. 

 

Luftforurensning i dette området vil ligge langt under gjeldende grenseverdier, både pga 

lite stedlig trafikk med også pga avstanden til bykjernen og det høytliggende området. 

 

5.20 Biologisk mangfold. 

 

Dette tema er fullt ut utredet i kommunedelplanen. Det finnes ingen kjente sårbare arter i 

området. Omdisponering fra LNF-område til byggegrunn er gjennom kommuneplanen 

allerede avklart. Forholdet til Naturmangfoldlovens §§8-12 er der avklart. 

 

 

6 Risiko og sårbarhetsanalyse 

 

Det er laget egen kortfattet risiko- og sårbarhetsanalyse. Se denne. I forhold til uønskede 

hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende: 

 

1. Masseras/skred. 

 

I planområdet mellom byggeområdene er det noen bratte ravinedaler, med potensiale for 

ras. I anleggsperiodene og i løpet bebyggelsens levetid kan en ikke garantere at det kan gå 

ras. Det er helt nødvendig at slike forhold vurderes av geolog/geotekniker. Generelt er det 

avsatt byggegrenser mot ravinedalene slik at en unngår setninger eller utrasing. Det er satt 

krav om slik oppfølging ved prosjektering og anleggsutførelse.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres. 

 

 

4. Elveflom. 

 

I denne sammenhengen gjelder det mindre ravinebekker, ikke elver. Området fører en del 

grunnvann og overflatevann, som ved ekstremnedbør vil kunne medføre lokale 

flomsituasjoner.  

 

Om en bygger ut området, eller ikke, vil økt nedbør kunne øke dagens avrenning til 

bekkene. Området har i dag et normalt tykt jordlag, som opptar overflatevann. 

Overflatevannet går ned i ravinebekkene.  

 

Ved utbygging vil overvannet ikke bli sendt ut på dagens overvannsnett, men måtte 

behandles vha lokale forsinkelsesinnretninger/-bassenger. De må dimensjoneres mht at det 

kan bli mer nedbør i fremtiden. Dette skal godkjennes av kommunen. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres. 
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5. Radon. 

 

Grunnen i området har generell fare å inneholde radon. Dette området spesielt er ikke mer 

utsatt enn andre.  

 

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling, ved at 

det settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om 

krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4: 

 

"Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk  ikke 

eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for 

helseskader".  

 

Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og god ventilering i kjeller.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

11. Skade på vassdragsområder. 

 

Faren for skade består i at en kan overbelaste vannføringene i ravinedalene slik at får 

utgraving av jordsmonn og/eller får ras i skråningene. Dette vil kunne være skadelig både 

for biotopene og for bygninger og anlegg. 

 

Tiltakene vil derfor være å forhindre for rask og stor avrenning til ravinene. Dette kan 

gjøres med tilstrekkelige fordrøyningsbasseng for overvann. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

23. Konsekvenser for rekreasjonsområder. 

 

Områdene er i dag noe benyttet til rekreasjon. Ved utbygging vil dette bli endret. Men 

dette er det tatt beslutning om ved utarbeidelse av kommunedelplan. 

 

I reguleringsplanen er det lagt til rette for ferdsel langs områdenes ytterkanter, samt 

opphold på ytterspissene av flatene. Det vil selvsagt først og fremst være en tilrettelegging 

for de nye beboerne, men vil selvsagt også kunne benyttes av naboer. 

 

Risikoen er forhåndsavklart og vurderes som akseptabel. 

 

 

37. Støy og støv fra trafikk 

 

Området ligger langt unna andre støykilder. Pga at det planlegges en samleveg for hele 

Krakstadmarka som skal gå gjennom hele området vil denne vegen få så mye trafikk at 

planlagt tilliggende nærmeste bebyggelse kan få støynivå høyere enn støyretningslinjene 

anbefaler. Dette er utredet. Tiltaksbehovene er beskrevet, og de må vurderes ved 

prosjektering av boligene. 
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Støy fra området vil også øke støynivåene i Tandbergmoveien og Arnegårdsveien, men 

dette er allerede utredet og hensyntatt ved utbyggingen av naboområdet Tanberglia. 

 

Støynivåene blir såpass lave at de i svært begrenset grad kan medføre noen former for 

helsemessig risiko. 

 

Støv eller annen luftforurensning blir mye lavere enn retningslinjene for disse forhold 

påpeker som problematiske. 

 

Ved riktige tiltak anses risikoen for skade av støy å være under kontroll. 

 

 

43. Ulykker i av-/påkjørsler. 

 

Det forutsettes ny veg til Fv141 på Lisletta, der Tandbergmoveien har utkjøring i dag. Dvs 

en utvidelse av dagens utkjørsel. 

 

I planen er det vurdert flere alternative utkjøringspunkter til Lisletta. Da denne har både 

har høybrekk og lavbrekk, har en vurdert det slik at dagens utkjøringspunkt i høybrekket 

der vil være det beste. Frisiktsoner er regulert. 

 

Det medfører at med økt trafikk så vil også potensialet for ulykker også øke tilsvarende. 

 

Risikoen vurderes som til stede, men akseptabel.  

 

 

Konklusjon og anbefaling. 

 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er 

mulig å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres r isiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, r isiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.

Denne saken gjelder området Tanberghøgda i Ringerike, der ti ltakshaveren ønsker å regulere til
boliger.

Planforslaget viser et område for frittliggende småhusbebyggels e, konsentrert
småhusbebyggelse og (små) blokker. Her er vist de sentrale bygg eområdene:
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Bebyggelsen planlegges til formålet boliger med «frittligg ende småhusbebyggelse og
konsentrert småhusbebyggelse».

For øvrig vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvense r gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir li ten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først . Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der s om utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen sams varer med alvorlighetsgradene:

Gradering av sannsynlighet:

4. Svært sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang pe r 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1. Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konse kvenser opp
til 100 000kr

2. En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader . Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

3. Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende m iljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4. Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/ syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr.

5. Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig s kadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er illustreres i tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko har en benyttet følgende fargeskala (kolonne 5 i tabellen under pkt.
3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. ANALYSE

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering.

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Komm entar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket me dføre risiko for:
1. Masseras/-skred Ja 3 3 Ravineskråninger. Tiltak i

hht NGI’s anbefalinger
2. Snø - /isras Nei Ikke b ratte skråninger .
3. Flomras Nei Ligger høyt over vannet
4. Elveflom Ja 3 2 Noen bekker i ravinene.
5. Radongass Ja 1 2 Løsmasser i grunnen.

Tiltak obligatorisk
Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Ikke spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen kjente
10. Verneområder Nei Ingen
11. Vassdragsområder Ja 1 2 Overbelastning av

ravinebekker.
Fordrøyning av overvann
nødvendig

12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen kjente
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Komm entar/tiltak
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bru, knutepunkt Nei Ikke aktuelt
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/-hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21 . Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Ja 3 1 Omdisponering av LNF-

område til utbygging. Men
også en del tilrettelegging

24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk Nei Ikke i dag
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31 . Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei For langt unna høyspent
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Ja 4 1 Ny veg gir støy for

planlagte bygg. Tiltak
nødvendig.

38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41 . Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet :
43. Ulykke i av - /påkjørsler Nei 1 4 Utvidet avkjøring til Fv1 41
44. Ulykke med gående/syklende Nei Separasjon myke/harde

trafikanter. For lite
sannsynlig

45. Andre ulykkespunkter Nei Ingen kjente
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje-/terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje-/
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
48. Regulerte vannmagasiner

med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannst and mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc.)

Nei Ravineskråningene er
ikke så bratte at de er
farlige

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Nei Ikke aktuelt

3.2. Samlet risikovurdering.

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til d e nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig 37

3. Sannsynlig 23 4 1

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig 5, 11 43

3.3. Tiltak.

De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsat t med riktige tiltak:

1. Masseras/skred.

I planområdet mellom byggeområdene er det noen bratte ravinedaler , med potensiale for ras. I
anleggsperiodene og i løpet bebyggelsens levetid kan en ikke gar antere at det kan gå ras. Det er
helt nødvendig at slike forhold vurderes av geolog/geotekniker. Genere lt er det avsatt
byggegrenser mot ravinedalene slik at en unngår setninger eller utrasing. Det er satt krav om
slik oppfølging ved prosjektering og anleggsutførelse.

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak g jennomføres.
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4. Elveflom.

I denne sammenhengen gjelder det mindre ravinebekker, ikke elve r. Området fører en del
grunnvann og overflatevann, som ved ekstremnedbør vil kunne medføre lokale flomsituasjoner.

Om en bygger ut området, eller ikke, vil økt nedbør kunne øke dagens avrenning til bekkene.
Området har i dag et normalt tykt jordlag, som opptar overfla tevann. Overflatevannet går ned i
ravinebekkene.

Ved utbygging vil overvannet ikke bli sendt ut på dagens overvannsnett , men måtte behandles
vha lokale forsinkelsesinnretninger/-bassenger. De må dimensjoner es mht at det kan bli mer
nedbør i fremtiden. Dette skal godkjennes av kommunen.

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak g jennomføres.

5. Radon.

Grunnen i området har generell fare å inneholde radon. Dette områ det spesielt er ikke mer
utsatt enn andre.

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med by ggesaksbehandling, ved at det
settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av ny bygg jfr. Forskrift om krav til
byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4:

" Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke
eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøye t risiko for helseskader ".

Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og g od ventilering i kjeller.

Risikoen vurderes som akseptabel.

11. Skade på vassdragsområder.

Faren for skade består i at en kan overbelaste vannføringene i ravinedalene slik at får utgraving
av jordsmonn og/eller får ras i skråningene. Dette vil kunne vær e skadelig både for biotopene
og for bygninger og anlegg.

Tiltakene vil derfor være å forhindre for rask og stor avrenning til ravinene. Dette kan gjøres
med tilstrekkelige fordrøyningsbasseng for overvann.

Risikoen vurderes som akseptabel.

23. Konsekvenser for rekreasjonsområder.

Områdene er i dag noe benyttet til rekreasjon. Ved utbygging vil dette bli endret. Men dette er
det tatt beslutning om ved utarbeidelse av kommunedelplan.
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I reguleringsplanen er det lagt til rette for ferdsel langs områdenes ytterkanter, samt opphold på
ytterspissene av flatene. Det vil selvsagt først og fre mst være en tilrettelegging for de nye
beboerne, men vil selvsagt også kunne benyttes av naboer.

Risikoen er forhåndsavklart og vurderes som akseptabel.

37. Støy og støv fra trafikk

Området ligger langt unna andre støykilder. Pga at det planleg ges en samleveg for hele
Krakstadmarka som skal gå gjennom hele området vil denne vegen få så mye trafikk at planlagt
tilliggende nærmeste bebyggelse kan få støynivå høyere enn st øyretningslinjene anbefaler.
Dette er utredet. Tiltaksbehovene er beskrevet, og de må vur deres ved prosjektering av
boligene.

Støy fra området vil også øke støynivåene i Tandbergmoveien og Arnegårdsveien, men dette er
allerede utredet og hensyntatt ved utbyggingen av naboområdet Ta nberglia.

Støynivåene blir såpass lave at de i svært begrenset gra d kan medføre noen former for
helsemessig risiko.

Støv eller annen luftforurensning blir mye lavere enn retningsli njene for disse forhold påpeker
som problematiske.

Ved riktige tiltak anses risikoen for skade av støy å vær e under kontroll.

43. Ulykker i av-/påkjørsler.

Det forutsettes ny veg til Fv141 på Lisletta, der Tandbergmov eien har utkjøring i dag. Dvs en
utvidelse av dagens utkjørsel.

I planen er det vurdert flere alternative utkjøringspunkter ti l Lisletta. Da denne har både har
høybrekk og lavbrekk, har en vurdert det slik at dagens utkjøringspunkt i høybrekket der vil
være det beste. Frisiktsoner er regulert.

Det medfører at med økt trafikk så vil også potensialet for ulykker også øke tilsvarende.

Risikoen vurderes som til stede, men akseptabel.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor.
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9 Heidi Haugen 17.10.2016 

 
 

Fra Oppsummering av 
uttalelser 

Forslagsstillers 
kommentar 

Rådmannens 
kommentar 

Statens 
vegvesen 

Viser til behandlingen av 
kommunedelplanen for 
Krakstadmarka, og påpeker at 
de aktuelle 
rekkefølgebestemmelsene der 
må følges opp også i denne 
reguleringsplanen.   

For øvrig standard uttalelse i 
varslingsaker vedr krav til 
trafikkutredning, hensyn til alle 
trafikantgrupper og 
vegutforming. 

De aktuelle 
rekkefølgebestemmelsene 
er kravet om at før det kan 
gis igangsettingstillatelse 
for disse områdene her, 
skal bygging av ny E16 
mellom Sundvollen og 
Styggdalen være igangsatt. 
Det skal også være 
tilfredsstillende atkomst 
med tilhørende kryss til 
FV241 Hadelandsvegen. 

En tar i denne planen 
høyde for at begge disse 
betingelsene skal være 
oppfylt. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller.  
Forhold er hensynstatt i 
planforslaget.  

Fylkesmannen i 
Buskerud 

Standard brev fra 
Fylkesmannen i slike saker. 
Gjelder ivaretakelse av 
temaene støy, barn og unges 
interesser, landskap, klima og 
energi, universell utforming og 
naturmangfold. Krever 
dokumentasjon av støy, ROS-
analyse og tilfredsstillende 
planbeskrivelse. 
 

Alle disse forhold vil bli 
behandlet og vurdert på 
vanlig måte. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller. Forhold er 
hensynstatt i 
planforslaget 

Buskerud 
fylkes-kommune 

Kjenner ikke til at det skal 
være verken eldre eller nyere 
tids kulturminner i området. 

Tiltakshaver vil bestille 
registreringene av 
fylkeskommunen, samt 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller. 
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Viser til at de har undersøkt de 
aktuelle utbyggingsområdene, 
unntatt det vegen til Lisletta er 
varslet. Fremmer budsjett mht 
å undersøke denne korridoren. 
(Kr 58 673). 

sørge for grunneiernes 
tillatelse til at dette kan 
gjøres. 

Statsbygg Statsbygg er eier og forvalter 
av eiendommen Høgskolen i 
Sørøst-Norge, Campus 
Ringerike. 

Ber om at overvann håndteres 
slik at de ikke blir 
skadelidende. Likeså at 
eksiterende og nytt 
ledningsnett må tåle økte 
vannmengder. De planlegger 
en miljøstasjon i ytterkant av 
eiendommen. 

Nevnte forhold vil bli 
ivaretatt ved 
prosjekteringen. 
Uproblematisk med nevnte 
miljøstasjon. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller. 

Syklistenes 
landsforening 

Påpeker, selv om det ikke har 
noe med denne planen å 
gjøre, at det er dårlige forhold 
for gående og syklende langs 
Osloveien og inn til sentrum.  

Tolker innspillet dithen at 
de ønsker å sette fingeren 
på de generelle forhold i 
Hønefoss. Lite en kan gjøre 
med i denne 
planbehandlingen. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller. 

Sykkelforhold tas hånd 
om fra andre hold.  

Anette Hafnor Eier av gnr 37, bnr 1, der en 
har varslet vei over frem til 
Lisletta.  

Er negativ til at hennes 
eiendom skal bli delt av enda 
en veg. (Eiendommen deles 
allerede av både 
Hadelandsveien, Åsaveien og 
Tandbergmoveien). Ser ikke 
behovet for en slik veg. Viser 
til at varslingsbrevet fra 
kommunen ikke nevner denne 
vegen og at hun ikke er 
kontaktet mht at dette ville bli 
varslet. Er ikke imot bygging 
av boligene. 

En har hatt kontakt med 
Hafnor flere ganger om 
planene i området, og vi 
har ment at hun også har 
vært klar over 
nødvendigheten av å måtte 
passere hennes eiendom 
med en slik veg. 

Det kan bli vanskelig å 
unngå å berøre hennes 
eiendom mht ny veg til 
Lisletta. Fossen Utvikling 
AS vil fortsette å ha kontakt 
med Hafnor i den videre 
planleggingen. 

Når ny veg til Lisletta er 
bygget kan det ligge til rette 
for å stenge/legge ned 
deler av eksisterende 
Tandbergmovei over 
hennes jorder. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller. 

Veg over 
Tanbergmoen kan 
tilbakeføres til dyrka 
mark, evt. kun fungere 
som tursti. Dette er opp 
til grunneiere.  

Kathinka Mohn Ønsker ikke at ny veg skal 
forårsake en ytterligere 
oppdeling av hennes grunn, 
gnr.38, bnr.1. Ønsker ikke ny 
veg på dyrket mark. Veg på 
skoggrunn er det eneste 
akseptable for henne. 

En vil etterstrebe og unngå 
dyrket mark så langt det 
overhode lar seg gjøre, 
men krav til bl.a 
minsteradier og geometri 
gjør at en ikke kan 
garantere nå at litt dyrket 
mark kan bli berørt. 

Veg over 
Tanbergmoen kan 
tilbakeføres til dyrka 
mark, evt. kun fungere 
som tursti. Dette er opp 
til grunneiere. Vegen er 
ikke regulert. 

Ny veg er lagt i 
skogkanten, til dels på 
dyrka mark. Forhold 
vedrørende 
kompensasjon av tapt 
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dykra mark og 
behandling vedrørende 
jordlova høres spesielt 
i denne runden. 
 

Grunneiere. 
Frøyshov m/fl 

De representerer 50% av 
utbyggingsområdene i 
kommunedelplanen.  

Mener Tanberglia og 
Tanberghøgda ikke blir en 
bydel til Hønefoss, men en 
satellitt som vil belaste 
trafikken fra Hvervenkastet til 
Hønefoss. Mener vegsystemet 
nord-syd i kommunedelplanen 
og bru over Storelva må være 
på plass. Det må være en høy 
utnyttelse i området. 

En bør ha en helhetlig 
utnyttelse med en rett fordeling 
mellom nord og syd i 
Krakstadmarka. Hvis ikke blir 
områdene i nord liggende 
urørt. 

Veier nord-syd og bru over 
Storelva må være en 
forutsetning for utbygging i 
området 

Kommunen bør bidra med 
finansiering av infrastrukturen. 

Alle kostnader fordeles likt pr 
boenhet for hele 
Krakstadmarka, og at 
kommunen bidrar for sine 
områder. 

Foreslår et punkt i planen om 
fordeling av kostnader mellom 
utbyggerne etter antall 
boenheter. Utbygger skal gi 
tilstrekkelige økonomiske 
garantier før utbygger finner 
sted. 

 

Problemene med en slik 
samordning av planer og 
økonomi som disse 
grunneierne peker på, er at 
de selv ikke har fremmet 
sine planer så langt. De har 
ikke utarbeidet egne 
reguleringsplaner eller ser 
ut til å ha tanker om det i 
overskuelig fremtid. Deres 
manglende fremdrift kan 
ikke legge bånd på 
utviklingen i syd.  

Fossen Utvikling AS vil 
utføre alle nødvendige tiltak 
i hht kommunedelplanens 
rekkefølgebestemmelser 
både mht fysiske tiltak og 
investeringer i infrastruktur. 
Grunn-eierne i nord vil nå 
slippe å gi sine bidrag til 
dette. 

Utnyttelsesgraden i vårt 
område vil bli høy.  

Det skal utarbeides en 
utbyggingsavtale med 
kommunen, og en regner 
med at de reiste spørsmål 
vil bli tatt opp der. 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller.  
 

Forhold er hensynstatt i 
planforslaget og i 
overordnet 
kommunedelplan for 
Krakstadmarka. 

Heidi Haugen Hun bor i Tandbergmoveien 
14, en av de øverste 
eiendommene nærmest 
Tanberglia. 

Tandbergmoveien er i dag 
belastet med 
gjennomkjøringstrafikk fra 
Lisletta til Hvervenkastet. Det 
kjøres også fort her, noe som 
forårsaker både trafikkuhell, 
støy og støvplage.  

Stiller spørsmål ved 
støyberegningene, som 

Gjeldende 
kommunedelplan-
bestemmelser krever at 
dette planområdet kan ikke 
opparbeides før ny E16 
bygges. Ved åpning av ny 
veg til Lisletta vil mye av 
trafikken kjøre der fremfor i 
Tandbergmoveien. 

Støyberegningene tar 
utgangspunkt i en helhetlig 
trafikkanalyse om fordeling 
av trafikken til/fra hele 
Krakstadmarka. Den 

Innspillet er tilstrekkelig 
kommentert av 
forslagstiller.  

Forhold er hensynstatt i 
planforslaget. 
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forutsetter fartsgrense 30 km/t 
og gjennomkjøring forbudt. 

Bekymret for potensiell dårlige 
grunnforhold og fare for ras. 

Viser til 
rekkefølgebestemmelse i 
kommunedelplanen mht ny 
veg til Lisletta og igangsettelse 
av ny E16. 

Mener de som ber i området 
får dårligere boforhold pga 
utbyggingen. 

baserer seg derfor på mer 
trafikk enn denne planlagte 
utbyggingen. 
Støyutredningen har stor 
grad av buffer mot 
eventuelle unøyaktigheter 
mht trafikkdata, slik at de 
innvendinger Haugen 
fremfører ikke vil kunne 
medføre flere eller mer 
omfattende tiltak enn de 
som er utredet. 

Før utbygging vil all 
byggegrunn bli enda mer 
undersøkt mht krav til 
fundamentering og rasfare, 
og være enhver 
delutbyggers ansvar. 
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Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/1 49303 - 3 1 5/4556 31 .1 0.201 6

Tan d berghøgda - Ringerike kommune - oppstart av reguleringsplan

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommu nedel plan. Her er en kommunedelplan for området som er nylig laget og

de n har benevnelsen Kommunedelplan Krakstadmark a . Den ble vedtatt av kommunestyret

30.06.1 6 og legger til rette for utvikling blant annet av Tandberghøgda. Det oppgis at det i

planområde t kan etablere inntil 250 boenheter. Arealene er i dag ubebygd og består i

hovedsak av landbruksarealer.

Kommunedel planen er ikke stadfestet ennå, da det foreligger en innsigelse fra

Fylkesmannen på omdisponering av dyrka mark. Fylkesmannen i Buskerud ha r sendt

kommunedelplanen for endelig behandling i Kommunal - og moderniseringsdepartementet.

Statens vegvesen har trukket tidligere innsigelser mot k ommunedelplan Krakstadmarka

under forutsetning av rekkefølgebestemmelser om trafikkforhold, og d et forutsettes at de

aktuelle rekkefølgebestemmelsene for området videreføres i denne reguleringsplanen.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler ,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres næ rmere i en trafikkanalyse.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er)

må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og

trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette tas va re på i planarbeidet. Slike endringer

må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk

detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik fra

vegnormalene må dokumenteres.
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Normal byggeg rense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m. Byggegrensen skal mellom

annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av

støyømfintlig e formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og

nødvendige ti ltak innarbeidet i planen.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen senest i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

s eksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

s enioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for Tandberghøgda

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Tandberghøgda i Ringerike kommune hvor det skal tilrettelegges for nye boliger. Vi ber 
om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, landskap, klima og energi, 
universell utforming og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 29. september 2016 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Tandberghøgda i Ringerike kommune hvor det skal tilrettelegges for nye 
boliger.

I kommunedelplan for Krakstadmarka er deler av det aktuelle området avsatt til byggeområde 
for boliger. Den østre delen mot Hadelandsveien ligger utenfor planavgrensningen og er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Nye boliger med 
uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med retningslinjen. 

Planområdet har en plassering som tilsier at det ikke kan aksepteres avvik fra anbefalte 
støygrenser. Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse 
av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier. For støybelastete områder må det også 
innarbeides et krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på 
ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. I tillegg må støyforholdene vurderes for 
eksisterende boliger i nærområdet ut fra forventet trafikkøkning. Videre må det innarbeides at 
eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. Vi ber om at 
støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige 
støytiltak blir innarbeidet i planen.

Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 
Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 
av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Ved en eventuell omdisponering av 
areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de rikspolitiske retningslinjene krav om 
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fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de generelle kravene til lekemuligheter kan 
oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker skolevei.

Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 
bestemmelser om utforming av ny bebyggelse. Vi viser også til Den europeiske 
landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ta vare på naturverdiene og legge til rette 
for fysisk aktivitet og trivsel for befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, 
åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv. Det må 
derfor redegjøres nærmere for friluftsinteressene i området og natur- og landskapsforhold som 
et viktig grunnlag for utforming av planen. Eventuelle områder av verdi for friluftsliv, 
landskap og biologisk mangfold må innarbeides i planen som en del av grøntstrukturen.

I Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 er det 
fastsatt mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Det må som en del av planarbeidet 
redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jfr. blant annet Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014.

Kommunen kan også utenom tilknytningsplikt stille krav om tilrettelegging for forsyning av 
vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Det må da 
vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig, og settes av areal til rørtraseer, 
varmesentral og lignende. 

I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. 
september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at 
transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Ut fra dette vil vi be om at planarbeidet legger vekt på trafikksikre løsninger 
for gående og syklende med god tilgjengelighet til sentrum. Det må også vurderes om det er 
behov for tiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.

Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 
viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Videre vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Det aktuelle området består av marine avsetninger og deler av området kan være rasutsatt. Vi 
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ber derfor om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

Tiltakshaver skal i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 sørge for at det blir utarbeidet en 
planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger for andre interes-
ser. Planmyndigheten må i denne forbindelse også vurdere om det er behov for konsekvensut-
redninger av planforslaget. Fylkesmannen viser til Forskrift om konsekvensutredninger § 4. 
Det går frem av denne bestemmelsen at planmyndigheten skal tidligst mulig ta stilling til om 
en reguleringsplan som omfattes av § 3 kan få vesentlige virkninger, jf. vedlegg III. 
Regulering av LNF-område til boligutbygging/vegutbygging er i strid med kommuneplanen 
og må i denne sammenheng anses som en endring av gjeldende kommuneplan.,

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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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

Tanberghøgda - Ringerike kommune - varsel om oppstart -

detaljregulering - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 29.09.2016 vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for 
Tanberghøgda i Ringerike kommune, jf. pbl § 12-8. Høringsfrist er satt til 31.10.2016. 

Buskerud fylkeskommune gir med dette kulturminnefaglige innspill til planarbeidet. 

KORT OM PLANEN
Planarbeidet tar sikte på å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur på 
Tanberghøgda, sør-øst for Hønefoss sentrum. Det anslås at det innenfor planområdet kan etableres 
inntil 250 boenheter.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Fylkeskommunen har tidligere utført kulturminneregistreringer i deler av det varslede planområdet. I 
forbindelse med kommunedelplan for Krakstadmarka ble det i 2009 gjennomført registreringer i 
området. Det ble den gang ikke registrert automatisk fredete kulturminner i de områder som må blir 
berørt av planarbeidet. Fylkeskommunen har ikke tidligere utført registreringer i området der det 
planlegges adkomstvei. Vi har opplysninger om at hovedveien mellom Ringerike og Hadeland skal ha 
gått gjennom dette området i middelalder. Vi vet at denne veien er bevart på enkelte strekninger, men 
vet ikke om dette er tilfellet i planområdet. Vi må derfor gjennomføre registreringer før vi kan uttale 
oss til planen.

Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og
større private tiltak. Det er en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på
varselstadiet for å unngå konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og
frostfri mark. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. Øvre økonomiske
ramme for kulturminneregistreringen er beregnet til kr. 58673,- (se vedlagte budsjett for detaljer).

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens §8, 1. og
8, 4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av vanlig
forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det blir aktuelt
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å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen for å avgjøre om
eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal skje innenfor
gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til etterarbeid.
Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring. For videre informasjon
om prosjekt for utvidet myndighet, se; http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Forforvaltningen/
Arkeologi/Delegering-av-myndighet

Vi ber om at skriftlig aksept på vårt budsjett, samt navn og adresse på fakturamottaker sendes til
postmottak@bfk.no.

Dere finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/

NYERE TIDS KULTURMINNER
Planområdet er ubebygd. Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet, og har 
derfor ingen merknader til varsel om oppstart. 

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Camilla P. Nilsen (nyere tids kulturminner)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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Vi viser til mottatt varsel datert 29.09.2016. 
Statsbygg eier og forvalter eiendommen Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Ringerike, som ligger umiddelbart vest-nordvest for 
planområdet. 
 
Det er et kraftig terrengfall i området, og Statsbygg forutsetter at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte både i 
byggeperioden og i den permanente situasjonen. 
Ledningsnettet som etableres i forbindelse med utbyggingen må være tilfredsstillende, og eksisterende nett må være i stand til å 
håndtere økte mengder. 
 
Til orientering planlegger Statsbygg en miljøstasjon på vårt bygg som vil ligge i ytterkant av eiendommen. 
 
 

Vennlig hilsen 
  

Knut Felberg 

  

sjefingeniør 
Strategi- og utviklingsavdelingen 
+4792840531 
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Anette Hafnor

Åsaveien 832

3512 Hønefoss Norderhov 31.10.16

Ringerike kommune

Pb 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Innsigelse mot ny vei over Tandbergmoen, 405 - Tan be rghøgda - oppstart av
planarbeid .

Viser til brev av 29.09.16 Varsel om oppstart av detaljregulering nr 0605 405 - Tanberghøgda, oppstart
av planarbeid.

- Som eier av Hesselberg, gnr 37/1 , er jeg negativ til å få min eiendom delt av enda en vei. I
dag deles jordveien allerede at to svært trafikkerte veier, Hadelandsveien og Åsaveien, og en
mindre trafikkert vei, T andbergmoveien. I tillegg grenser jordene til Sørliveien og Nordre
Ringåsvei. Jeg kan ikke se at det skal være behov for en n y vei over Tandbergmoen så nære
den allerede eksisterende veien.

- Som direkte berørt grunneier synes jeg de t er spesielt at ny vei over Tandbergmoen ikke er
nevnt med et eneste ord i brevet fra kommunen. Jeg trodde dette kun handlet om utbygging
i Tan berglia og ikke ny vei. At et område på mange dekar av min eiendom er tegnet inn på
kartet fo r reguleringsplanen uten a t j eg som grunneier er kontaktet var overraskende .

- Jeg h ar ingen innsigelse mot den de len av planen som omfatter bo ligutbyggingen i
Tan berglia.

Vennlig hilsen Anette Hafnor.



Fra: Kathinka Mohn [kahomre@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Gudmund Aaker [GAaker@slb.com] 

Kopi:  

Sendt: 31.10.2016 21:26:52 

Emne: 405-Tanberghøgda - oppstart av planarbeid 

Vedlegg:  

Innspill til planarbeid 

 
Som berørt grunneier har jeg følgende innspill: 

 Eiendommen er i dag allerede delt gjennom veg over Tanbergmoen, og ytterligere 

oppdeling er ikke ønskelig. 

 For egen eiendoms vedkommende er det uklart om kartskissen viser at vegtraseen går i 

jordekanten og ut på dyrket mark, eller ut på skogbunn. Sett opp mot jordvernet er 

anlegg av vegtraseen fra jordekanten og ut på skogbunn det eneste akseptable 

alternativet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kathinka Mohn 

Tanberg gård 

Osloveien 128, 3511 Hønefoss 

 

Telf 0047 95166608 
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Til Ringerike Kommune,       25.10.2016  

Areal- og byplankontoret, 

Postboks 123, 3502 Hønefoss                           

 

Merknader til 

405 - Tanberghøgda - oppstart av planarbeid.  

 

Som grunneiere i Kragstadmarka har vi noen kommentarer til oppstart av planarbeidet.  

Vi bor i Kragstadmarka Nord og representerer sammen med kommunen 50 % av totalt 

fremtidige byggeområder (gule områder på plankartet) i hele Kommunedelplanen for 

Kragstad-marka.  

 

Punktene som blir tatt opp berører også kommunens eiendommer i Kragstadmarka Nord, 60 

mål med fremtidige byggeområder. Disse områdene er viktige for kommunens helhetlige 

planer for området. 

 

1. Helhetlig plan og nærhet til sentrum. 

Ref. Plan- og utredningsprogram for kommunedelplanen for Kragstadmarka ble vedtatt av 

kommunestyret 22 april 2010. I vedtaket heter det ”Kommunestyret understreker viktigheten 

av at det utarbeides en helhetlig plan for hele området”. Dette ble videreført i 

kommunedelplanen for Kragstadmarka (vedtatt 30.06.2016) som sier at Kragstadmarka 

(Hønefoss øst) skal være en ny bydel i Hønefoss med nærhet til sentrum og det skal være en 

helhetlig utvikling av området.  

 

Dette blir også skrevet i saksfremlegget for oppstart av detaljreguleringen, men nærmere 

beskrivelse er ikke tatt med. 

 

Den nye boligområdet ”Tanberghøgda” har nærhet til Hvervenkastet og E16 med  

kommunikasjon til Oslo. Men i forhold til Hønefoss representerer ikke dette en 

sammenhengende bydel vendt mot byen, men en satellitt. All trafikk fra Tanberglia og 

Tanberghøgda, dvs bil, sykkel og gående til Hønefoss blir via Hvervenkastet, og vil belaste 

den totale trafikken.  

 

Fra midten av Tanbergområdene og til sentrum med intern vei og bru, er avstanden nær                 

2,5 km kortere enn å kjøre via Hvervenkastet.  

 

For å få hele Kragstadmarka sentrumsnært må veisystemet nord – syd i planområdet og bru 

over Storelva være på plass. Dette vil representere en stek verdiøkning for tomtene i 

Tanberghøgda. 

 

2. Utbyggingsøkonomi. 

Hele Kragstadmarka er topografisk og infrastrukturmessig et krevende utbyggingsområde. 

Dette stiller krav til god samhandling og utnyttelse av synergier mellom de ulike elementene i  
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en fremtidig utbygging. Det synes klart at det vil kreve høy utnyttelsesgrad for å få en 

tilfredsstillende økonomi i utbyggingen, både for det offentlige og de private aktørene. Høy 

utnyttelse er i samsvar med både kommuneplan og planprogrammet i forhold til fortetting, 

sentrumsnær boligbygging og miljøkrav. Tanberghøgda representerer en del av                

Kommunedelplanen. En må i reguleringsplanen for Tanberghøgda boligområde sørge for at 

det ikke blir en deling av planområdet (i nord – syd), slik at økonomien svekkes og 

vanskeliggjør utnyttelse av Kragstadmarka Nord, det siste store sentrumsnære    

utbyggingsområde i Hønefoss.  

Hvis vi ikke får en helhetlig utnyttelse med rett fordeling av kostnader vil den sørlige delen  

av Kragstadmarka bli en satellitt bestående av Tanberglia og Tanberghøgda utenfor sentrum 

av Hønefoss. Kragstadmarka Nord vil antagelig bli liggende urørt. Dette berører også 

kommunens egne områder. 

                              

3. Veier nord - syd og bru over Storelva er en forutsetning for skikkelig utbygging i 

planområdet. En regulering av en del av Kragstadmarka, uten interne veiløsninger nord - syd i 

planområdet, vil medføre økt belastning for veisystemet i byen. Personer fra Tanberghøgda og 

Tanberglia boligområder vil måtte kjøre via Hvervenkastet for å komme til byen. Ei bru og 

veg nord - syd, vil gjøre Tanberghøgda og resten av Kragstadmarka sentrumsnært med 

gangbru som foreslått. En slik veibygging er i samsvar med målet om miljømessig utbygging 

og i samsvar med kravet om sentrumsnærhet.  

Bygging av bru gjør dessuten boligområdene i Tanberghøgda og Tanberglia og resten av 

Kragstadmarka mer verdifulle.  

 

4 Et skikkelig veisystem og avtale om fordeling av kostnader må være et krav.   

 

5. Kommunens intensjoner. 

Utbygging av en sentrumsnær ny bydel, Kragstadmarka er en meget viktig del av kommunens 

ambisjoner om å øke innbyggertallet og utvikle sentrumsnær bebyggelse. Samtidig er de 

totale infrastruktur-kostnader meget høye for å få realisert Kragstadmarka som boligområde. 

Dette tilsier at kommunen bør bidra med finansiering av infrastrukturen, ut over kostnader 

som pålegges pr. boenhet. 

 

6. Fordeling av kostnader. 

Vårt forslag er at kostnader til veier og gangveier gjennom og ut av planleggingsområdet samt 

bru fordeles likt pr boenhet for hele Kragstadmarka, og at kommunen bidrar med midler 

tilsvarende full utbygging av boenheter på det offentlige området med mindre fylket eller 

kommunen kan bidra med midler. Dette gjelder hele området til Kommunedelplanen. 

 

7. Økonomisk garanti.  

Vi foreslår at det legges inn et punkt i planen som beskriver økonomien i forbindelse med bru 

/ vei og at dette tas med i neste trinn av planarbeidet: 
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”Kostnader til veier gjennom og ut av planområdet, samt bru over Storelva til Ringeriksgata, 

skal fordeles forholdsmessig mellom utbyggerne etter antall boenheter. Der boområder brukes 

til andre formål, skal kostnadene fordeles som om det skulle bygges boliger (boenheter). 

Ettersom deler av planområdet bygges ut før størstedelen av infrastrukturen er på plass, skal 

utbygger ha gitt tilstrekkelig økonomiske garantier for sitt finansbidrag før utbygging kan 

finne sted (f. eks. bankgaranti). 

 

 

Sammenfatning:          

 

1. Etter kommunestyrevedtak skal Kommunedelplanen for Kragstadmarka være helhetlig. 

Den helhet som legges til grunn må gjelde hele planområdet og derfor også gjenspeiles i 

reguleringsplanen for Tanberglia og Tanberghøgda. 

 

2. Uten helhetlig utnyttelse med rett fordeling av kostnader vil den sørlige delen av 

Kragstadmarka bli en satellitt utenfor sentrum av Hønefoss, og Kragstadmarka Nord vil 

antagelig bli liggende urørt. 

 

3. Veier nord – sør og bru over Storelva er en forutsening for all utbygging i planområdet. Det 

vil redusere avstand til Hønefoss sentrum for alle og fordele trafikken fornuftig, spesielt for  

Kragstadmarka Sør. 

 

4. Kommunen bør bidra med finansieringen av infrastrukturen, i tillegg til finansiering pålagt 

pr boenhet. 

 

5. Vi foreslår at kostnader til veier og bru fordeles likt etter antall boenheter. 

 

6. Nødvendige økonomiske garantier må stilles fra alle utbyggere i området for 

gjennomføring av planområdets helhetlige infrastukturtiltak, før utbygging tillates igangsatt. 

 

 

Punktene som er tatt opp berører i like stor grad kommunens eiendommer i Kragstadmarka 

Nord, 60 mål med fremtidige byggeområder. Disse områdene er viktige for kommunens 

helhetlige planer for området. 

 

 

 

 

 

Kjell Baug  John Skøien  Per Strande  Øystein Frøyshov 

  (97/1,2)     (97/3,4)                 (96/1)        (97/12,63) 

 

 



Innspill til Planarbeid  nr. 0605_405 Tandberghøgda.                     Hønefoss 17.10.16 

1. Valg av veitrasè alternativ c) Arnegårdsveien-Tandbergmoveien 

Gjennomkjøring. 
Rundkjøring ved Ringerike sykehus/Skeidar/Arnegårdsveien/Osloveien er i dag en 
belastet veistrekning.  Siden denne ble utredet som alternativ c for noen år siden er 
trafikken økt betydelig.  Noe av årsaken ligger i utbyggingen av flere handlesentre på 
Hvervenkastet. Jeg antar at dette også medfører en utfordring for utrykningskjøretøyene 
fra sykehuset og brannstasjon som ligger på sørsiden av byen, siden mange av 
utrykningene foregår via rundkjøringen ved Skeidar. Kødannelsen på E16 er spesiell i 
høytider, helger og ferier, og her blir i tillegg utkjøringen på europaveien ett stort 
problem ved Norderhov.  Dette sammen med en stadig økende fortetting av trafikk inn 
og ut av sentrumsområdene, gjør at stadig flere benytter Tandbergmoveien som 
gjennomkjøringsvei.   

Hastighet. 
Veien forbi eneboligene i Tandbergmoveien er skiltet med 30km sone. Det er få som 
overholder denne fartsgrensen. Ved min bolig har det vært 2 trafikkuhell, grunnet for 
høy hastighet. Høy hastighet fører dessuten også til større støy og støvdannelse. 

Støy/støv/skjerming. 
Veien er i dag gruslagt og produserer mye støv, spesielt av de som kjører i høy hastighet.  
Ved etablering av ny vei vil denne asfalteres, men med en forventet økning i 
trafikkgjennomkjøringen vil støvutfordringene ikke bli mindre i form av asfaltstøv.  
Spesielt vil dette være en utfordring i utbyggingsperioden med mye tungtrafikk. 

Når det gjelder støyplagen skyldes ikke dette bare høy hastighet på passerende trafikk, 
men også det faktum at utbygging og hogst på begge sider av huset har ført til at støy fra 
europavei på den ene siden og stadion/ulike arrangement i bykjernen/Schjongslunden, 
har blitt mer fremtredende enn tidligere.  

Kort sagt vil anleggelse av vei tett opp til eiendommen forringe kvaliteten og opplevelsen 
av å bli bo i området. Opphold ute på sydvendt terrasse om sommer er tidvis i dag en 
utfordring med all trafikk og støv. Det er også forbundet med en viss risiko både å kjøre 
inn og ut fra eiendommen, og av sikkerhetshensyn blir ikke lenger hovedinngang 
benyttet som innkjørsel for oss som bor i Tandbergmoveien 14. 

Jeg stiller spørsmål ved fremgangsmåten ved beregning av støynivå.  Dette er ikke utført 
på grunnlag av reell støy, men ved beregninger ut i fra det faktum at det er 
gjennomføring forbudt og 30 km sone over Tandbergmoen. I Kommunedelplanen for 
Krakstadmarka heter det imidlertid at en utbygging nødvendigvis vil medføre 
konsekvenser for luft og støynivå i området som ett resultat av endring i terreng, 
boligbygging og større trafikk og menneskelig aktivitet. Videre: I anleggsfasen vil det 
genereres mye tungtransport til og fra området. Dette må vurderes nærmere i 
utarbeidelsen av detaljreguleringer. Tiltak for å minimere ulempene for berørte parter, 
for eksempel gjennomføringer om utbyggingstrinn og valg av adkomstvei. 



2. Eksisterende og kommende bebyggelse. 

Hva inngår i begrepet ”lavblokk” og i hvilke deler av områder skal disse ligge? Dersom det 
ikke gjøres grundige vurderinger for plassering av bygg og annen infrastruktur, vil større 
terrenginngrep kunne medføre skred. 

Hvem er ansvarlig om det oppstår sprekker i bygninger eller at huset ”glir”? ”  
Sitert fra NGI rapport: ”kvikkleire er ikke blitt påvist, men flere boringer er grunne og det 
er derfor ukjent hvilke masser som befinner seg på dypere nivåer. Eventuelle områder 
for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved fjellkontrollboringer, og 
ovenforliggende skråning modifiseres slik at denne er stabil. Store deler av 
reguleringsområdet er bratt og ravinert, og for plassering av bygg må en ta hensyn til 
bevegelse i skråning ovenfor og utglidninger på nedsiden som påvirker hus eller hage. På 
grunn av uoversiktlige grunnforhold må arealplanen stedvis gjennomføre mer detaljerte 
grunnundersøkelser der forholdene tilsier det. Ved videre detaljering av reguleringsplan 
må skredfare i tillegg dokumenteres og utredes nærmere for det enkelte området.  

Oppsummering 
Jeg ser at planarbeidet ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel i.f.h.t ny vei mot 
Lisletta.  Det er heller ikke igangsatt ny E16 mellom Sundvollen og Styggedalen og jeg vil 
gjerne vite hvordan utbygger forholder seg til dette.   

ROS analysen Kommunedelplan for Krakstadmarka er signalrød når det gjelder bl. a. 
rasfare, økning i biltrafikk og trafikkstøy.  Hvilke tiltak iverksettes for å skjerme de som 
allerede bor i området og de som skal komme?  

Jeg er ingen motstander av utbygging av Krakstadmarka, men er betenkt når det skal gå 
utover kvalitet og trivsel for de som allerede er etablert i området.  Jeg savner også 
innspill og vurderinger fra miljørettet helsevern i kommunen, som skal bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og gode miljømessige forhold for alle i 
kommunen og sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning 
på helsen.  
 
Mvh 
Heidi E.N. Haugen 
Tandbergmoveien 14 
3511 Hønefoss 
Tlf. 90789737 
heelin@hadeland-energi.net  
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

BESTEMMELSER
Kommunedelplan for Krakstadmarka

Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø - og arealforvaltning, 26 . 06.2016

1.gangs behandling i planutvalget 03.12.12 , SAKNR . 140/12
1. gangs behandling i formannskapet 04.12.12, SAKNR. 260/12
2 .gangs behandling i kommunestyret 30.06.2016 saknr. 90/16

Med hjemmel i Plan - og bygningslovens (Pbl) § 11 - 9 fastsettes bestemmelser til
kommunedelplanen. Juridisk bindende bestemmelser står i ramme. Øvrig tekst, nedenfor
ramme, er retningslinjer. Tiltak som ikke er i samsvar med de juridisk bindende
bestemmelsene i rammene må behandles som dispensasjon eller plansak. Retningslinjene
gir da veiledning for kommunens behandling. Retningslinjene er kun veiledende og kan
ikke brukes som selvstendig begrunnelse for vedtak, men er ment som en klargjøring av
hvordan bestemmelsene skal forstås.

KOMMUNEPLANBESTEMMELSER TIL AREALDELEN.

§ 1. Generelle bestemmelser
Disse planbe stemmelsene er gitt i hht Planlovens § 11 - 7 Arealformål og § 11 - 8
Hensynssoner. De er delt i juridisk bindende bestemmelser og utdypende retningslinjer som
ikke er juridisk bindende.
Tiltak som ikke er i samsvar med de juridisk bindende bestemmelsene i ra mmene, må
behandles som dispensasjon eller plansak.

I tillegg til disse bestemmelsene gjelder kommuneplanens alminnelige bestemmelser.
Den viste arealbruken kan justeres og fravikes i noen grad når reguleringsplaner
opparbeides. Kommunen avgjør om endring ene er så store at de vil kreve
konsekvensutredning.

§ 2. Planformål. Planlovens § 11 - 7
Planen er delt inn i følgende formål, nåværende og fremtidige:
1. Bebyggelse og anlegg.

1. Boligbebyggelse B 1 - 10 og B_F1 - 15
2. Bebyggelse og anlegg BA_F
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3. Offentlig t jenesteyting BOP_F 1 - 2
4. Uteoppholdsareal BUT_F 1 - 4

2. Samferdsel og teknisk infrastruktur
1. Samlev eger
2. Samleveger på bru

3. Grønnstruktur
1. Naturområde GN 1 - 3
2. Turdrag GTD_F 1 - 4

4. Landbruks - , natur og friluftsområder
1. Landbruks - , natur og friluftsom råder L 1 - 12

§ 3. Hensynssoner. Planlovens § 11 - 8.
Planen har følgende faresoner:

1. Ras - og skredfare H310_1 - 2
2. Flomfare H320_1
3. Høyspentlinjer H370_1
4. Bevaring naturmiljø H560_1 - 4

§ 4. Bruk og vern av vassdrag, med tilhørende strandsoner
1. Bruk og vern av sjø og vassdrag

med tilhørende strandsone V

§ 5 . Bebyggelse og anlegg.

§ 5 .1 Felles for alle byggeområder

§ 5 .1.1 Plankrav PBL 11 - 9.1

I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan - og bygningslovens
20 - 1 a), b), c), d), g), h), i) j), k), l) og m) og § 20 - 2 ikke finne sted før området inngår i
detaljplan.

Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil forhindre utarbeidelse eller
gjennomføring av reguleringsplan:

- Mindre tilbygg, påbygg eller ombyg ging av eksisterende bebyggelse.
- Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg.

• Mindr e byggearbeid, i henhold til sak § 4 - 1 og pbl § 20 - 3 tiltak som i kke krever søknad og
tillatelse , omfattes ikke av plankravet.
• Pbl § 20 - 1 gjeld er tiltak som krever søknad og tillatelse. Dette omfatter de fleste vanlige
byggetiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder.

§ 5 .1.2 Utbyggingsrekkefølge. Pbl 11 - 9.4

I byggeområder for nye bolig er kan utbygging ikke finne sted før følgende f orhold er vist og
beskrevet hvordan disse skal løses i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter
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og retningslinjer;
- Tekniske anlegg, dvs. veg, vann - og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.
- Trafikksikker atkomst for gående, syklend e og kjørende.
- Skolekapasitet og trafikksikker skolevei.
- Lekeareal
- Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn.
- Natur og kultur
- Grunnvann
- Universell utforming
- Ekstremnedbør/overvann
- Konsekvenser for miljøv erdier tilknyttet S torelva

Dimensjonering av teknisk infrastruktur som skal overtas av kommunen skal avklares med
tanke på kapasitet.

§ 5 .1.4 Støy.§11 - 9.6

Det skal dokumenteres at anbefalte støygrenser i tabell 2 i” Retningslinjer for behandling av
stø y i arealplanleggingen, T - 1442 ” følges ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse.
Det skal videre ved detaljregulering av delområder kartlegges i hvilken grad eksisterende
boliger langs atkomstveier blir berørt av støy som følge av utbygging iht. p lanforslaget. Der
det blir krav om tiltak for å redusere støy skal tiltakene dimensjoneres i forhold til beregnet
støy ved full utbygging av hele kommuneplanområdet.

Innen planområdet skal det ikke anlegges virksomheter som er uvanlig mht . støy i område r som
i hovedsak er et boligområde.
Ved detaljregulering skal det vurderes om tiltaket utløser krav om støyskjerming. Dersom krav
om støyskjerming utløses skal tiltak for støyskjerming dimensjoneres og utformes i henhold til
en full utbygging av kommunepla nområdet for å hindre at utførte tiltak senere må gjøres om.

§ 5 .1.5 Geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser. §11 - 9.8

Det skal i alle reguleringsplaner dokumenteres at geotekniske og hydrogeologiske fo rhold er
ivaretatt . Kommunen avgjør dette i hvert enkelt tilfelle.

§ 5 .1.6 Universell utforming. §11 - 9.5
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det så langt det terrengmessig er praktisk mulig,
tas hensyn til tilgjengelighet for alle i tråd med prinsippene om universell utforming.

Utbyggere må do kumentere dersom det ikke er praktisk/økonomisk mulig å ha mer enn 50
% leiligheter som er tilrettelagt for universell utforming innen hvert delfelt.

§ 5 .1.7. Utbyggingsavtaler. §11 - 9.2

Det skal søkes å inngå utbyggingsavtaler mellom kommunen og privat e utbyggere.
Hensikten er at utbyggere tar sine forholdsmessige andeler av felles samferdsels - og
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infrastrukturanlegg.

§ 5 .1.8. Fjernvarme. §11 - 9.3

Planområdet ligger i konsesjonsområdet for fjernvarme. Større bygninger kan bli påkrevd
knyttet seg til f jernvarmeanlegg. Ved detaljre g ulering av de ulike delområdene skal
muligheten for tilknytning til fjernvarme utredes.

§ 5 .1.9. Overvann. §11 - 9.3

Overvann skal håndteres lokalt eventuelt med fordrøyningsbasseng til nærmeste vassdrag.

§ 5 .1.10. Byggegre nser til terrengskråninger. §11 - 9.5

Alle bygg og anlegg skal forholde seg til nærmeste terrengskråning slik geotekniske
rapporter krever i hvert enkelt tilfelle. Hvis ikke stedlige geotekniske forhold er
detaljundersøkt gjelder en byggegrense på 20m.

§ 5 .1.11. Kulturminner. §11 - 9.7

Områdene er befart mht . automatisk fredede kulturminner. Der en finner slike som ikke er
forhåndskjent skal alle arbeider stanses og vernemyndighetene varsles.

Kjente kulturminner kan søkes frigitt som ledd i reguleringsplan behandlingen.

§ 5 .2 Boligbebyggelse . Eksisterende B 1 – 10 og fremtidige B _ F1 - 15 .
§ 5 .2.1 Fellesbestemmelser boligområder §11 - 7.1
Områdene B_1 - 10 (eksisterende områder) kan fortettes innenfor rammene av gjeldende
plan . Bebyggelsen tilpasses natur og la ndskap, og eksisterende boligers form , farge og
størrelse.

De nye områdene for boliger B_F1 - 15 skal ha minimum 40 % BRA , og tilpasses
områdenes grunnforhold, lands kap , naturforhold og naboskap.

Innen de nye områdene for boliger B_F1 - 15 skal det være avs att felles gang - /sykkelveger
og/eller turdrag som tillater allmennheten fri ferdsel til offentlige veger og grøntområder.

For hver bolig gjelder kommunens vedtekter og krav om parkering og tilgang til fri - og
lekeområder. I hvert boligområde skal det avse ttes tilstrekkelige områder for nevnte formål,
i hht kommunens arealnormer.

Områdene kan der det er nødvendig og hensiktsmessig planeres og terrenget stedvis senkes
for å tilrettelegge for boligbebyggelse.
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§ 5 .2.2 De enkelte boligområdene.§11 - 7.1

B 1 – B 10 .
Dette er eksisterende områder som kan fortettes med konsentrert småhusbebyggelse.

B_F1 - 5 . Området skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse, men med muligheter
for noe blokkbebyggelse.

B_F 6 - 1 5 .
Området skal bebygges med konsentrert småhusbebygg else og blokkbebyggelse.

§ 5 .3 Bebyggelse og anlegg, fremtidig. BA_F

§ 5 .3.1 Forretninger /bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting
Området skal bebygges med forretninger og eller bebyggelse for offentlig eller privat
tjenesteyting som stø tter opp under områdets funksjon som nærsenter.

§ 5 .3 Offentlig tjenesteyting. BOP_F1 .

Området skal benyttes til barnehage og eller syke - /pleieinstitusjoner.

§ 5 .4 Offentlig tjenesteyting. BOP_F2 .

Området skal benyttes til barnehage.

§ 5 .5 Uteopph oldsareal. BUT_F1 - 4

Områdene skal tilrettelegges for alminnelig opphold og lek. Vegetasjonen skal være
parkmessig. I områdene kan det etableres anlegg og mindre bygg som fremmer formålet
med bruken. Uteoppholdsarealene skal være felles eie.

§ 6 . Samferds el og teknisk infrastruktur

§ 6 .1 Samleveger . §11 - 7.2

Ved detaljregulering tillates justering av viste traseer. Endring av trase skal ikke komme i
konflikt med ve gens funksjon som samleveg.

§ 6 .2 Gang - /sykkelveg . §11 - 7.2
De r kan anlegges gang – og sykkelveg langs samlevei og internveier, samt innfor turdrag.

Vegene skal ha standard som samleveg, eventuelt med fortau. Byggegrense til vegene skal
være 10m fra senterlinje n . Vegene skal være i offentlig eie. Vegstandard skal godkjennes av
kommunen.

Det stille s krav t il konsekvensutredning til gang brua mht . brukarenes betydning for
grunnens stabilitet (geoteknikk) og mulige strømningspåvirkning i elva.
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Vegstandard skal godkjennes av kommunen.

§ 7 . Grønnstruktur

§ 7 .1 Naturområde. GN1 - 2 . §11 - 9.6

I naturomr ådene skal det kun hugges og gjøres inngrep for skogskjøtsel og for å hindre
naturskade. Stier kan vedlikeholdes/et ableres. Varige inngrep er ikke tillatt.

§ 7 .2 Turdrag. GTD _ F1 - 4. §11 - 9.6

I turdragene kan det opparbeides og vedlikeholdes stier og hvile plasser. Hvis mulig bør det
tilrettelegges helt eller delvis for universell utforming. Stier og oppholdsplasser kan ha
harde dekker.

§ 8 . Landbruks - , natur og friluftsområder

§ 7.1 Landbruks - , natur og friluftsområder. L1 - 1 2 . §11 - 7 . 5

I disse områdene k an det drives tradisjonelt skogbruk.

I områdene kan det ikke gjøres bygge - eller anleggsmessige tiltak som ikke er nødvendig for
skogsdriften.

Der det hugges i eller ved siden av stier skal hogstavfall ryddes. Terreng tilbakeføres til naturlig
tilstand i de tilfeller hogstmaskiner gjør vesentlige sår i terrenget.

§ 9 . Hensynssoner §11 - 8.a

§ 8.1 Ras - og skredfare. H310 _1 - 2

Gjelder områder med kvikkleire. I disse sonene skal det ikke gjøres bygnings - eller
anleggsmessige tiltak som kan påvirke stabilitet en negativt eller som kan være til skade eller
usikkerhet for selve tiltakene.
Så langt det er skjøtselsmessig forsvarlig skal trær og annen vegetasjons rotsystemer
bevares.

§ 9 .3 Høyspenningsanlegg. H370_1.

I disse sonene kan det ikke anlegges bygninge r med rom for varig opphold. Områdene kan
bebygges dersom høyspentkablene fjernes eller legges i kabelgrøfter.

§ 9 .4 F lom H320_1.

Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for en
200 - årsflom, med mindre det utf øres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Det samme
gjelder ved fornying og eller reetablering av eksisterende bebyggelse.
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§ 9 .5 B ruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone H560_1 - 4

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

§ 10 . Rekkefølgebestemmelser

1. Før det gis brukstillatelse for det enkelte delområde skal støybelastning vurderes,
herunder vurdering av tiltak for eksisterende boliger langs atkomstvei til delområdet .
N ødvendige støyti ltak skal være ferdigstilt .

2. Før det gis brukstillatelse for område B_F1 skal uteoppholdsareal BUT_F1 samt vei
– og gangforbindelse fram til BUT_F2 være opparbeidet. Dessuten ska l det være
tilfredsstillende veiforbindelse til FV35 ved Hvervenkastet.

3. Før det gis brukstillatelse for område B_F2 skal uteoppholdsareal BUT_F2 samt vei
- og gangforbindelse frem til B_F3 - 5 være opparbeidet. Dessuten skal vei - og
gangforbindelse frem til B_F7 sikres gjennomføring. Det skal også være
tilfredsstillende atkomst og kryss til FV 241 Hadelandsveien.

4. Før det gis brukstillatelse for område B OP_F2 skal vei – og gangveiforbindelse frem
til B_F2 samt BUT_F2 være opparbeidet. Det skal også være tilfredsstillende
atkomst og kryss til FV 241 Hadelandsveien.

5. Før det gis bruks tillatelse for område B_F3 - 5 skal uteoppholdsareal BUT_F3 og vei -
og gangforbindelse frem til B_F6 være opparbeidet. Dessuten skal vei - og
gangforbindelse frem til B_F7 sikres gjennomføring. Det skal også være
tilfredsstillende atkomst med tilhørende kry ss til FV 241 Hadelandsveien.

6. Før det gis brukstillatelse for område B_F6 skal vei - og gangforbindelse fram til L6
være opparbeidet. Dessuten skal vei - og gangforbindelse frem til B_F7 sikres
gjennomføring. Det skal også være tilfredsstillende atkomst til FV 241
Hadelandsveien.

7. Før det gis brukstillatelse for områdene B_F7, B_F8 , B_F9 , B_F10 , B_F11 B_F12 ,
B_F15, BOP_F1 og BA_F , skal vei – og gangveiforbindelse fram til det enkelte
område være gjennomført. Dessuten skal kryss, vei - og gangforbindelse fra FV 163
Ole Thorkelsens vei oppgraderes og opparbeides fram til området B_F6 , slik at den
knyttes sammen med vei som føres fram til BF_F6 . Gangbruforbindelse fra
Støalandet til Ringeriksgata skal også være opparbeidet før det gis brukstillatelse.
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8. Fø r det gis bruk stillatelse til områdene B_F1 3 og B_F1 4 skal vei – og
gangveiforbindelse og tilhørende kryssløsning fra FV 163 Ole Thorkelsens vei være
oppgradert. Dessuten skal BUT_F4 være opparbeidet.

9. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor hensynsso ne H560 1 - 4 skal vurdering av
konsekvenser for miljøverdiene tilknyttet Storelva og de aktuelle bekkedrag, samt
plan for eventuelle avbøtende tiltak, dokumenteres.

10. Før det gis igangsettingstillatelse for områdene BOP_F2 , B_F2 - 6 skal bygging av ny
E16 mell om Sundvollen og Styggedalen være igangsatt .
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Arkivsaksnr.: 17/161-46  Arkiv: PLN 439  

 

Sak: 88/18 

 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må 

opparbeides før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Sp, V og MDG) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 
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Arkivsaksnr.: 17/161-45   Arkiv: PLN 439  

 

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må opparbeides 

før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

 

  

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Eieropplysninger gnr/bnr 38/119 – Møbellageret Arnfinn H Bakke AS 

gnr/bnr 38/135 – Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS 

gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS (bensinstasjonen) 



- 

Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 

gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 

gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 

gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 

Arealutnyttelse Parkeringsarealene for 38/119 og 135 er skilt ut som et eget formål. 

Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   

gnr/bnr 38/119 – 85% BYA 

gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  

gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

Parkering Det er separat parkering for gnr/bnr 38/136, lik tidligere utforming. 

 

Gnr/bnr 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal og det vil 

være 221 parkeringsplasser for bil, 11 HC, 3 for elbil og 50 

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget 

strider mot kommuneplanen da området er regulert for "erverv" i den 

gamle planen og "næring" i det nye forslaget.   

Plantype Privat detaljregulering jf. §12-3 

 

Sammendrag 

Det ble forespurt om endring av gjeldende reguleringsplan høsten 2016. Formannskapet vedtok 

21.11.17 at planarbeidet skulle startes opp. Hensikten med endring av reguleringsplanen er å 

tilrettelegge for en dagligvareforretning på Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. 

 

Gjeldende reguleringsplan spesifiserer at dagligvareforretning ikke kan opprettes og begrunner 

dette med den økningen i trafikk man antok en slik etablering vil innebære, men denne planen 

er nesten 30 år gammel (datert 30.11.1989) og det kan argumenteres med at denne 

bestemmelsen kanskje ikke er like aktuell nå som da.  

 

Opprettelse av dagligvare på Hvervenkastet kan være problematisk av ulike årsaker, både med 

hensyn til samfunnsutvikling og trafikk, men det er mange ulike variabler som spiller inn så 

man kan ikke være sikker på utfallet. Derfor anbefaler rådmannen at planen sendes på 

høring/offentlig ettersyn.   

 

Noen forhold må løses før en eventuell 2. gangsbehandling.  

For det første så må alle tiltak som er lagt til grunn for trafikkutredningen inn i planen i form av 

rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke gjøres vil man vedta en plan der konsekvensene av 

hovedtiltaket ikke blir ivaretatt. Dette er ikke ønskelig.  

I tillegg må plankartet rettes opp. I trafikkutredningen anbefales det at overgangsfeltet ved 

innkjøringen til planområdet flyttes nærmere Arnold Dybsjords vei. Dette vil delvis være 

utenfor planområdet, og derfor utenfor plankartet, men fotgjengertraséen fra det nye 

overgangsfeltet og inn på eiendommen må tegnes inn i plankartet slik at man ivaretar gående.  

 



- 

Innledning / bakgrunn 

Det foreslås en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan 113-01 Hvervenmoen. Ved 

vesentlig endring er planprosessen som ved ny plan. PlanID og navn på ny plan blir 439 

detaljregulering for Hvervenkastet. 

 

Gjeldende reguleringsplan, 113 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989, spesifiserer i §3.1 at 

"Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, 

f.eks. matvareforretning.". Hensikten med dette planforslaget er å endre denne paragrafen slik 

at etablering av dagligvareforretning vil være mulig.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2010 ble det på ny fremmet et ønske om å opprette en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet. Den gang ble sak om regulering behandlet i hovedkomiteen for miljø og 

arealforvaltning med positiv innstilling fra rådmannen, men med negativt endelig vedtak. 

Vedtaket ble begrunnet med pågående arbeid med ny kommuneplan, som de den gang så for 

seg ville være ferdig i 2013, da de ikke ønsket å gi dispensasjon for gjeldende kommuneplan 

når ny kommuneplan var under opparbeidelse. Saken kom opp igjen i 2017 og hovedutvalget 

for miljø og areal vedtok at planarbeidet skulle startes opp. Oppstartsmøte ble avhold 

16.01.2018.    

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

I dag er området i stor grad utbygd. Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 38/119, 

38/135 og 38/136. I gjeldende reguleringsplan er alle tomtene regulert til erverv. 

 

38/119 eies av Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og består av ett lager-/forretningsbygg. 

Bygget har 4850m2 med handel, fordelt på følgende forretninger: møbelhandel 2450 m2, 

interiørhandel 1000 m2, kontormøbler 440 m2 og sportshandel 960 m2.  

 

38/135 eies av Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS. På denne eiendommen er det i 

dag en gjestegård med bevertning og overnatting.  

38/136 eies av Certas Energy Norway AS og omfatter arealet til bensinstasjonen.  

 

Planforslaget 

Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering av forslagsstiller Bjørn Leifsen ved 

Fossen utvikling. Fullstendig planforslag ble mottatt 16.11.18. 

 

Hensikten med planforslaget er Coop sin etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Det er konseptet Coop Extra som ønskes etablert, med et 

areal på 1840m2 som inkluderer butikklokale samt lager, personalrom og andre birom.  

 

Planen medfører ingen endringer i eksisterende bygningsmasse, siden parkering er skilt ut som 

et eget formål, og byggegrenser og bebygd areal (BYA) tillater i praksis ingen utvidelse av 

bygningene. Dagens reguleringsplan begrenser byggehøyder til 10, 11 og 13 meter over 

eksisterende terreng for henholdsvis bensinstasjonen, gjestegården og forretningslokalet. 

 

Det er i situasjonsplanen tegnet inn endringer på parkeringsarealet som sikrer tryggere ferdsel 

for myke trafikanter. Tiltakene er som følger: fartshumper og brolagt gangsone foran 

inngangspartiet til forretningslokalet og gjestegården, samt dedikert sykkel- og 
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handikapparkering i umiddelbar nærhet til inngangspartiene. Situasjonsplanen er i 

utgangspunktet ikke juridisk bindende.   

 

Hele planområdet er på ca. 30 daa og inkluderer alle de tidligere nevnte eiendommene. 

 

I forbindelse med planforslaget er det blitt gjennomført en trafikkutredning. Denne ble utført av 

Asplan Viak, på bestilling fra forslagsstiller. Denne legger til grunn flere trafikale tiltak som må 

gjennomføres. Konsekvensene av etablering av dagligvarehandel, sett i sammenheng med 

forventet trafikkvekst, vil uten disse tiltakene medføre overbelastning av veien. Tiltakene 

forklares nøyere i trafikkutredningen, men kort fortalt er det snakk om flytting av overgangsfelt 

og en endring av rundkjøringen Hvervenkastet/Osloveien.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er plan 113-01 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989 

(se s. 5 i planbeskrivelsen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til 

ervervsområde, som omfatter kontor, forretning, industri og lager. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 

og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.   

 

Uttalelser til planoppstart 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varslet forslagsstiller oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 31.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18. Oppstart ble også 

kunngjort på kommunens nettsider. Det kom inn totalt fem uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Vurdering av de enkelt innkomne uttalelser fremgår av kommentarer i eget vedlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kapittel 5 står det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn gjennom:  

d) "Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet." 

e) "Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC-modellen 

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

Både transport og lokalisering er omdiskuterte temaer i dette planforslaget. Dette vil bli drøftet 

videre i rådmannens vurdering av planforslaget.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007, er området avsatt til erverv. I arealdelen som 

er under opparbeiding nå er området avsatt til næring. Planforslaget er derfor i strid med 

overordnede planer.  

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 
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Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet. 

 

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 og formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Etablering av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ha flere positive effekter. Det er mange 

boliger og arbeidsplasser i nærheten, og det bygges flere boliger, som alle da vil få en butikk i 

gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere gående og syklende og 

redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med sentrumshandelen, da det 

allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs Osloveien. Butikken vil trolig 

føre til redusert trafikk i Dronning Åstas gate ned til Eikli næringsområde, som i dag er en 

tungt trafikkert vei. 

 

Infrastruktur 

Planen vil kreve gjennomføring av tiltak i henhold til trafikkutredningen. Rådmannen er positiv 

til disse, da de vil ifølge trafikkutredningen redusere forventet trafikkbelastning og føre til en 

tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene ikke 

gjennomføres vil trafikkbelastningen i området bli så stor at det vil føre til en overbelastning av 

veikapasiteten. Det er derfor viktig at alle tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen 

blir tatt med i planen som rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke blir gjort bør ikke 

planen vedtas uten at det foreligger en ny trafikkutredning som klart viser konsekvensene av å 

ikke gjennomføre tiltakene som er foreslått.  

 

Området består i hovedsak av bygninger og parkeringsareal, med noe opparbeidet 

grøntområder mot fortau og hovedvei. Planen vil, dersom situasjonskartet gjøres juridisk 

bindende, medføre opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke trafikanter. 

Tiltakene består av enkel grønnstruktur, hensynssoner for myke trafikanter og parkering for 

sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, da de vil skape 

et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig trafikkflyt på 

parkeringsområdet, og anbefaler derfor at tiltakene blir lagt inn som rekkefølgebestemmelser.  

 

Parkering er todelt innenfor planavgrensningen da det er en separat parkering for gnr/bnr 

38/136, mens 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal. For 38/136 vil det bli som 

det har vært tidligere. For de to andre tomtene vil det være 221 parkeringsplasser for bil, 

hvorav 11 HC og tre er for elbil, noe som er iht. parkeringsnormen. I tillegg vil det være 50 

sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som krever 133 for denne 

planen, men det hevdes fra i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer enn det realistisk 

sett vil være behov for. Rådmannen anser dette som tilstrekkelig.  
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Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Planforslaget utløser ingen 

tilknytningsplikt, da denne kun omfatter nye bygninger eller hovedombygginger for bygg på 

over 1000 m2 BRA. 

 

Innkomne uttalelser 

Det er kommet inn fem uttalelser hvorav tre er tilfredsstillende kommentert av forslagsstiller. 

De to andre er uttalelsene fra Fylkesmannen og CBRE.   

 

Fylkesmannens kommentar er besvart til en viss grad, men poenget om at biltransporten til 

området vil øke betraktelig ved etablering av dagligvarehandel, er ikke kommentert av 

forslagsstiller. 

 

CBRE er positive til forslaget, men forutsetter blant annet at adkomsten til bensinstasjonen 

ikke skal forringes. Ved etablering av dagligvareforretning på Hvervenkastet vil trafikken øke, 

spesielt i utkjøringen av området, og derfor vil atkomsten forringes. Det er heller ikke planlagt 

noen tiltak i krysset som kan gjøre trafikkavviklingen bedre.       

 

Alle uttalelsene og kommentarer til disse er vedlagt planforslaget.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Det er ikke registret radon i grunnen, man kan ikke utelukke at det kan forkomme, men antar 

det som lite sannsynlig.  

 

Det ligger en bensinstasjon innenfor planområdet. Denne har vært driftet i nærmere 30 år uten 

uønskede hendelser. Det er tatt sikkerhetsmessige tiltak som er naturlig for et slikt anlegg, og 

selv om konsekvensen ved mulige uhell er stor er risikoen vurdert som lav.  

 

Tiltaket vil forårsake økt trafikk både med motoriserte kjøretøy og myke trafikanter. Det vil 

derfor også føre til tilsvarende økning i fare for trafikkulykker. ROS-analysen vurderer dette 

som lite sannsynlig da det er lav hastighet i området og et godt utbygd nett av gang- og 

sykkelveier.  

 

ROS-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Rådmannen anser utredningsplikten som 

oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

Det er noen forhold som kan vise seg å være noe problematiske ved planforslaget, eller som 

burde diskuteres ytterligere.  

 

Ved første utkast av planforslaget ble det lagt ved en trafikkutredning som var i større grad 

negativ til planforslaget enn den trafikkutredningen som nå ligger ved. Kommunen hadde noen 

kommentarer til denne utredningen, blant annet at utregningene måtte gjelde for ti år frem i tid, 

og at bevertning også måtte tas med i beregning av trafikk. Trafikkutredningen som fulgte med 

det andre utkastet til planforslaget var meget forskjellig fra den første utredningen. I 

planforslaget blir det hevdet at årsaken til endret trafikkutredning er at det er et begrenset 

antall parkeringsplasser. Dette ble ikke tatt med i beregningene i den første utredningen, men 

det ble tatt med i den andre.  

Resultatet av denne endringen i utredningen viser mindre generert trafikk enn tidligere antatt 

siden full parkeringsplass vil gjøre at potensielle kunder kjører videre. Rådmannen mener 
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derimot at det er mer komplekst enn utredningen tilsier. Full parkeringsplass hindrer ikke 

besøkende å kjøre inn. De som kjører inn vil da måtte vente på ledig plass, eller kjøre ut igjen, 

noe som uansett generer trafikk på området. Antall parkeringsplasser kan begrense besøkstallet 

noe, da kunder kan velge å kjøre forbi om de ser det er fullt. Da utkjøringen fra Hvervenkastet 

er et av to steder som er nær overbelastning som følge av planinitiativet, vil dette være noe 

som er verdt å merke seg. 

 

I følge trafikkutredningen vil det kunne bli opptil 54m kø inne på planområdet. Dette blir 

forsvart med at "De teoretisk beregnede «køene» inne på parkeringsområdene vil i praksis 

være at bilene vil stå på egne p-plasser før de kjører ut. Det trengs derfor ikke egne 

oppstillingsarealer for dette.". Rådmannen er uenig dette. Når kundene skal kjøre ut, så venter 

de ikke på egen parkeringsplass til det er klart. 

 

I planforslaget hevdes det at de kundene som kommer fra byen og som skal forbi 

Hvervenkastet og mot Ask, uansett vil kjøre forbi innkjøringen, og derfor ikke vil generere mer 

trafikk. Det som ikke nevnes er at disse kundene vil generere trafikk inne på området, og som 

tidligere nevnt er utkjørselen fra planområdet til Osloveien ett av de punktene som i dag er nær 

maksimal kapasitet.   

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger også må gi svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkning, trafikk og byutvikling. Under 

kapittel 7.2 i planbeskrivelsen omtales planens relevans for byutvikling, herunder Hønefoss, 

boligområder og lokalisering av arbeidsplasser. Temaet kommer også opp i kapittel 7.3.7 om 

konkurranse. Rådmannen kan ikke se at det er utredet hvilken påvirkning opprettelsen av en 

dagligvareforretning på Hvervenkastet kan ha for andre handelslokasjoner som Hallingby, Nes 

eller Sokna. Det er umulig å forutse om hyttetrafikken fra Oslo kommer til å benytte den nye 

butikken på Hvervenkastet eller andre dagligvarebutikker mellom Oslo og hytten. Det 

anbefales ikke at dette utredes nærmere. Kommunen skal også være tilbakeholden med å aktivt 

styre markedskonkurranse i kommunen. Kommunen skal ikke kommentere om opprettelse av 

ny butikk er ansvarlig for at andre butikker må legges ned grunnet økt konkurranse, men hvis 

nedleggelse av lokalbutikk på noen av tettstedene i kommunen vil ha negativ innvirkning på 

lokalsamfunnet der, så er det verdt å merke seg. En nærbutikk er viktig for stedsutvikling, og 

dersom en lokalbutikk må legges ned vil det ikke være like enkelt å videreutvikle området. 

Nedleggelsen av en butikk vil også føre til økt bilbruk. Problemstillingen er derfor likevel 

aktuell i den senere vurderingen av planen. 

 

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger må gi svar på størrelse og omfang av 

handelskonseptet. Dette er ikke gjort fordi Coop Extra er det eneste konseptet Coop ønsker å 

opprette. Det finnes ett annet konsept som er mindre, Coop Marked, men dette er butikker 

som ofte opprettes i små tettsteder. Dagligvarestørrelsen som tillates i planforslaget er 1835 

m2. Dette inkluderer alt av salgsareal, lager, personallrom og andre rom i tilknytning til 

butikken. Dette strider direkte med §6.4 i forslaget til ny kommuneplanens arealdel: "Formålet 

omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av eksisterende 

forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens arealdel. Ved 

regulering kan detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m2 BRA salgsareal etableres i større 

områder for boligbebyggelse med minimum 200 boenheter, innen en radius på 2,0 km.". 

Kommunen bør ha et bevisst forhold til om den skal tillate opprettelsen av dagligvarehandel 

som vil være i strid med kommuneplanens arealdel som snart skal vedtas. 
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Det er to tiltak, som ligger til grunn for trafikkutredningen, som ikke er tatt med som 

rekkefølgebestemmelse: forlengelse av innfart til rundkjøring Osloveien/Hvervenkastet (fra 

Hønefoss), og tilhørende grøntrabatt mot motgående kjørefil. Det er flere store arbeidsplasser 

på området, og flere som skal bygges ut, derfor vil det være flere trafikanter i området 

fremover, fra bilister til fotgjengere. Området er også en skolevei for de elevene som skal til 

Benterudskolen. I tillegg blir det for tiden sett på ytterligere sikring av Osloveien fra Eikli og 

opp til sykehuset (Sykehusbakken). Noe som betyr at Statens vegvesen har fokus på trygghet 

for myke trafikanter i området. Derfor mener Rådmannen at disse to tiltakene må utføres, og at 

de må gjøres juridisk bindende for utbygger i form av rekkefølgebestemmelser. 

Samlet vurdering 

Planforslaget strider mot den gjeldende kommuneplanens arealdel, og mot forslaget til 

kommende kommuneplanens arealdel, henholdsvis bestemmelser om formål og størrelse. 

Planforslaget strider også mot handels- og byutviklingsanalysen, som legger til grunn at det 

ikke bør etableres annen detaljhandel i randsonen til sentrumssonen.  

 

Planforslaget vil medføre økt trafikk på Hvervenkastet / Hvervenmoen, et område som allerede 

i dag er nær maksimal kapasitet. Dette kan avhjelpes med foreslåtte tiltak i trafikkutredningen, 

men disse må gjennomføres for å ha effekt. De må derfor tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

Alle veier rundt planområdet er statlige; eventuelle merknader fra Statens vegvesen til 

planforslagets virkning på trafikken bør derfor vurderes nøye. 

Som følge av den økte trafikken og den foreslåtte utformingen av parkeringsplassen vil det 

være viktig med tiltak for å sikre myke trafikanter. Tiltakene som er foreslått i situasjonsplanen 

må derfor også tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Opprettelse av en dagligvareforretning på Hvervenkastet kan påvirke handelsbalansen i 

kommunen ved at blant annet hytteturister kan velge å handle på Hvervenkastet fremfor i 

lokalbutikker på Nes, Sokna og Hallingby. Dette er imidlertid vanskelig å stadfeste da det er 

mange forhold å ta hensyn til og store usikkerheter ved en eventuell utredning. Butikkens 

innvirkning på handelsbalansen og markedskonkurransen i området skal kommunen utvise 

forsiktighet med å aktivt påvirke. Samfunnseffekten av eventuelle nedleggelser, slik som 

fraflytting fra lokalsamfunn og økt grad av bilkjøring, er derimot noe kommunen bør ta med i 

beregningen. Dette er derfor et aspekt som bør vurderes. 

 

Planforslaget vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk i gangavstand 

eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. Planforslaget vil kunne 

føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, da butikken vil være en 

nærbutikk for mange kunder som i dag handler ved Eikli næringsområde eller andre steder. 

 

Rådmannen er positiv til at forslaget sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Rådmannen er 

positiv til planforslaget, forutsatt at nevnte endringer knyttet til trafikktiltak og tiltak for myke 

trafikanter inntas i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Rådmannen anbefaler at planen justeres i form av at fotgjengerfeltet tegnes inn i plankartet som 

nevnt over, og at overnevnte tiltak tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at 

denne endringen foretas før 2. gangsbehandling. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING , AREAL- OG BYPLANKONTORET

REGULERINGSBESTEMMELSER
439 Detalj regulering for Hvervenmoen

Forslag pr 12 . 10 .2018
Revidert
Revidert

1.gangs behandling i planutvalget xxxx
Offentlig høring xxxx
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning xxxxx
Formannskapet xxxxx
Vedtatt av kommunestyret xxxxx

REGULERINGSFORMÅL

Regulert område vises med reguleringsgrense på plan kart.

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

1. Bebyggelse og anlegg,
– Forretninger BF 1
– Bevertning BB 1
– Bensinstasjon/vegserviceanlegg B V 1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Offentlig k jøreveg o_ SKV 1 - 2
– Annen veggrunn - grøntareal S VG 1 - 3
– Parkering SPA 1

§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§1.1 Felles bestemmelser

1. Bygg s plassering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2)

Bygninger skal plasseres in nenfor byggegr ense. Byggegrense er vist på plankartet .

2 . Radon. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

Ved nybygg skal det gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig e oppholdsareal.
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3 . Grunnforhold . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 12)

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

4 . Overvannsanlegg . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Overvann skal tas hånd om på egen grunn.

Ved behov kan det anlegges fordrøyningsbasseng og andre lokale løsninger for overvann.

5 . Kulturminner . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 6)

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatiske fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles, jf. lov om kulturminner § 8. 2. ledd.

§1.2 Bebyggelse og anlegg .

Disse områdene er delt i områder for forretninger, bevertning og bensinstasjon/
vegserviceanlegg .

1 . Område for forretning B F 1 ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område B F 1 skal nyttes til forretninger .

1 a . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 75 % BY A. Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet flate på 1835 m2. Da er lager,
personalrom og andre tilhørende arealer for drift av denne inkludert.

1 b . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Maksimal gesimshøyde 13m over eksisterende terreng .

På område t kan opparbeides parkering splasser for biler og sykler , boder og felles
avfallsoppsamling .
1 c . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1 )

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .
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1 d . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt . 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafik kerte veger .

2 . Område for bevertning

2a. Formål bevertning ( jf. Pbl§12 - 7 pkt . 1)

Område BB 1 skal nyttes bevertningssted med overnattingsmuligheter .

2b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 65% BYA . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

2c . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal gesimshøyde 11 m over eksisterende terreng .

På området kan opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

2d . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

2e . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafikkerte veger.

I rom med støyfølsom bruk skal støyretningslinjene T - 1442(2016) gjelde.

3. Bensinstasjon/vegserviceanlegg.

3a . Formål b ensinstasjon/vegserviceanlegg ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område B V 1 skal nyttes til bensinstasjon/vegserviceanlegg .

3b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 15% BYA . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.
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3c . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal gesimshøyde 10m over eksisterende terreng .

På området kan opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

3d . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

3e . Parkering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4 og 7)

Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10 - 2 og skal omfatte
minst 2 plasser.

3f . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafikkerte veger.

I rom med støyfølsom bruk skal støyretnings linjene T - 1442(2016) gjelde.

§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§2 . 1 Fellesbestemmelser

1. Vegstandard ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

Vegenes standard skal så langt det passer tilpasses bevegelseshemmede i hht. Teknisk
Forskrift .

§2 .2 Kjøreveg

1. Formål kjøreveg . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Veg o_ SKV1 og 2 skal nyttes til offentlige veger.

§2 . 3 Annen veggrunn - grøntareal

1. Formål annen veggrunn - grøntareal . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område ne S VG 1 - 3 skal nyttes til grønnrabatter. De kan beplantes med tr ær.
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§2.4 Parkering

1. Formål parkering . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

SPA1 skal nyttes til park e ringsplasser.

Parkering kan anlegges på bakkeplan.

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

Det skal anlegges to parkeringsplasser med hurtigladestasjon for el - biler.

Det skal avsettes minimum 77 parkeringsplasser for biler og 40 parkeringsplasser for sykler
knyttet til forretningsfo rmål. For formålet bevertning skal det avsettes 21 parkeringsplasser
for biler og 10 for sykler.

Tilhørende grøntarealer skal være plen og lave busker. Det settes ikke krav til å opparbeide
dette.

§ 3 HENSYNSSONE R

§ 3 .1 Sikringssone f risikt ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2/4)

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

§4 TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal , så langt det ligger til rette for det ,
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

§ 5 R EKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene om rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12 - 7 pkt. 10.

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg , som eventuelt skal overtas av
kommunen , er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og ov ertatt av kommunen.

3. T rafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeid es før brukstillatelse for bygg kan gis.

4. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
P lassering av bygg , tilpasning til omgivelsene, utnyttelse av ubebygd areal, adkomst og
gan gforbindelse r , parkeringsareal inkl . sykkelparkering , plass for renovasjon .
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5. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok
parkeringsplasser.

6. Før det gis bruk stillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet skal

a. fotgjengerfeltet øst for krysset me d Arnold Dybjords vei flyttes 10 m vestover
fra dagens beliggenhet, og

b. Osloveiens arm mot nord i rundkjøringen på Hvervenkastet endres, slik at det
blir to innfarter og en utfart, i stedet for en innfart og to utfarter s om i dag.

c. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes 20m mot nord .
d. Gangfelt sørøst for rundkjøringen flyttes 10 mot sørøst.
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1 Bakgrunn

Denne detaljregulering en fremmes fordi gjeldende plan ikke hjemler etablering av
dagligvarebutikk på tomta der det tidligere var møbelfor r etning.

Fossen Utvikling AS vil være tiltakshaver for dette området.

Planlegger har vært daglig leder/s ivilingeni ør Bjørn Leifsen.

Hønefoss, 1 2.10.2018

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS har helt siden 1998 og deretter i 2010 arbeidet for å få
endret bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan slik at de kan få omdisponere
butikklokalene fra møbelutsalg til dagligvarebutikk. Saken ble de gang ene avslått av
kommunen.

Saken ble igjen tatt opp i 2017. Etter flere møter og p olitisk behandling sist i
formannskapet 21.11.2017, ble det gitt klarsignal for å starte planarbeidet for en slik
endring av gjeldene reguleringsplan. Det ble så holdt oppstartsmøte om regulering
16.1.2018 .

Planen blir en fullstendig omgjøring av eksiste rende av gammel plan med ny planID, 439 .
«Alle» tema skal utredes , og formannskapet ba spesielt om at det legges vekt på temaene
befolkning , trafikk og byutvikling.

Planen er ikke av en slik karakter at den trengs å bli behandlet i hht . bestemmelsene i pl an -
og bygningsloven om konsekvensutredninger.

Planforslaget som her fremmes er vurdert i flere omganger av administrasjonen. Ny
trafikkutredning er utarbeidet , etter at den første feilaktig baserte seg på flere
parkeringsplasser enn det faktisk er tilgan g til på stedet.

3 Varsling .

31.1.2018 ble det annonsert og sendt ut varsel om oppstart. Frist for å komme med innspill
ble satt til 26.2.2018. Planområdet ligger mellom E16 med ramper og Fv35.

Varslet område , som ligger inntil omkringliggende vedtatte planer :
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De innkomne innspill er vedlagt og kommentert i vedlegg.

4 Kommune planen.

Eksisterende kommuneplan har planlagt området til «Ervervsområde», som omfatter
underformålene kontor, forretning, industri og lager. Se nedenfor. I arealdelen for
høringsutkastet fra 2017 er området markert som næringsvirksomhet.
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5 Overordnede retningslinjer.

Aktuelle retningslinjer er:

Samordnet areal - og transportplanlegging for Osloregionen
Fylkesdelplan for handel , s ervice og s enterstruktur i Buskerud.

Håndteringen av disse retningslinjene er diskutert her senere i kapitlene om handel og
trafikk, men her skal stikkordsmessig kommenteres:

Dagligvarebutikken blir liggende i et område med mye eksisterende og planlagt
bebyggelse, samt at den vil avlaste u heldig en stor del av trafikk en i Eikliområdet,
som ligger utenfor Hønefoss sentrum. Tiltaket er derfor i tråd med samordnet areal -
og transportplanlegging.
Fylkeskommunen kommenterte ved siste behandling i 2010 at lokaliseringen ikke
var i strid med fylk esdelplanen for handel, da dette ikke er et kjøpesenter.

6 Reguleringsplan for s laget.

6.1 Tiltaket.

Planen fremmes for at Coop skal kunne etablere en dagligvareforretning i eksisterende
forretningsbygg der det tidligere har vært møbelforretning med interiør, utstyr,
barneartikler og blomster . Det planlegges en forretnin g etter konseptet «Coop Extra» med
et salgsareal på ca. 1450 m2. I tillegg kommer nødvendige lager, personalrom og andre
birom. Til sammen ca. 1840 m2.

Å bygge et annet dagligvarekonsept her e r ikke hensiktsmessig utfra stedlig
konkurranseforhold og nødvendig varetilbud for befolkningen i området. Mindre butikker
enn dette ville ikke kunne konkurrere lokalt.

Eksisterende plan rommer at det også kan være mange andre typer forretninger her. Det
blir ikke endret med de nne planen.

Til byggesø k nad en er det laget en situasjonsplan for uteområdene, som vil kunne gjelde
når det blir dagligvareforretning her. Nedenfor er situasjonsplanen vist:
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Bygget til Møbellageret Arnfinn H Bakke AS har nylig , uavhengig av denne
reguleringsplanen, foretatt en ombygging med nytt inngangsparti.

6.2 Arealbruk .

Nedenfor og i vedlegg, er plan kart vist .

Hele plano mrådet er på ca. 30 daa og ink luderer byggeområder og deler av
omkringliggende vegarealer.

Planen inneholder formålene forretninger, bevertning, bensinstasjon/vegserviceanlegg
kjøreveg og annen veggrunn grøntområder. I tillegg er det regulert frisiktsoner.

Byggegrenser mot omkringliggende veger er 30m , slik som i opprinnelig plan .

Plankartet:
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Planen omfatter gårds - og bruksnumrene 38/119 - 120 , 38/135 og 38/136, for uten deler av
tilliggende vegarealer med gnr/bnr 101671. Arealene for eiendom 38/119 er 9,158 daa , for
38/135 er det 4,375 daa og for 38/136 er det 6,904 daa .

Størrelsen på forretnin gsområdet er, som plankartet viser, nå 3,933 daa . Det omfatter
nesten bare bygget , etter at parkeringsarealene er skilt ut som eget formål. Tilsvarende er
planlagt areal for bevertning av samme grunn 1,974 daa. Tomtene er forblir uendret. Det er
bare viste byggeområder som av planformelle grunner blir endret.

6.3 Areal er .
Arealbruken fordeler seg slik:

Formål: Areal i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Forretninger 3,93
Bevertning 1, 87
Bensinstasjon/vegserviceanlegg 6, 03
PBL. § 12 - 5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg 4,26
Annen veggrunn - grøntareal 5,34
Parkering 8,49
SUM 29, 92
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6.4 Byggeområder.

Her er dagens situasjon vist i skråbilde:

Områdene er i stor grad utbygd, og reguleringsendringen s hensikt går ikke ut på å øke
bygg massen . Bruk og ny utnyttelse harmonerer med dagens situasjon.

Plan kartet viser tr e byggeområder . Et for bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV1), et for
bevertning og overnatting (BB1) og et for forretninger (BF1).

Det finnes tinglyste privatrettslige avtaler om vegretter for de to eiendommene som ikke
har atkomst til Fv35 om å kunne kjøre over gnr 38/136 , der den er plassert. Det er derfor
ingen felles trafikkarealer for atkomstveg, da de er integrert i parkeringsløsningen.

S om situ asjonsplanen til bygge søknad en foran viser , så er parkeringsarealene og
atkomstarealer for Møbellageret og Gjestegården samordnet mht effektiv utnyttelse. Dette
er bruk av ute arealer som kan bli justert over tid. En har av planformelle grunner vist
parkeringsarealene som eget formål med felles drift , men ikke som felleseide arealer .

Målt ut fra kommunens grunnkart har forretningstomta i dag en %BYA på ca. 38%,
bevertningsstedet en %BYA på ca. 25% og bensinstasjonen en %BYA på ca. 10%. Det er
naturlig at en differensierer dette også i kommende plan, me n at det tillates litt utvidelse
(justeringer) av eksisterende bygg.
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Siden de viste byggeområdene for forretningstomta og bevertningsstedet reduseres, må
%BYA økes tilsvarende. I pl anforslaget har en satt % BYA for forretning en til 8 5 % .
Utnyttelsen for bevertnings - og overnattings sted et er satt til 60 % og bensinstasjonen til
1 5% . Parkeringsområdene skal ikke regnes med i utnyttelsen.

Dette er samlet litt mer enn den gamle planen, so m har en samlet utnyttelse på U=0,3 .
(Begrepene BYA og U kan ikke sammenlignes direkte). Og økningene er såpass begrenset
at det ikke medfører mer enn bygningsmessige justeringer, og ikke reell utvidelse av selve
driften . Det kunne ha gitt mer trafikk til/fra området.

I den gamle planen er t illatt byggehøyde tre etasjer. Etasjer som byggehøyde er ikke
benyttet nå lenger. Det høyeste eksisterende bygget er bygget til Møbellageret. Det er 12,5
m over terrenget. Ny plannorm sier at maks imal tillatt byggehøyde skal uttrykkes i meter,
relatert til høyden for tilliggende grunn . En har derfor satt krav om at maksimal
byggehøyde skal være inntil 13 m i området for forretningsbebyggelse, 11m for området
med bevertning og 10m for området for be nsinstasjon/vegserviceanlegg .

Eksisterende bygg har både røstet tak og flate tak. Bygningene er også nokså ulike. En har
derfor ikke satt strenge krav til bygningenes form.

6.5 U te arealer .

Utearealene er allerede opparbeide t , tilpasset den bruken som byggene har. Det er derfor
ingen grunn til å endre den formelle arealbruken.

Arealene rundt de tidligere møbelvarehusene til Bohus Bakke (1990 - 1997) og Skeidar
Hønefoss AS (1997 - 2017), der COOP ønsker å etablere seg, er oppgrad ert til å romme
flere parkeringsplasser for personbiler, og i mindre grad for varebiler og
lagringsconteinere. Dette for å forskjønne området og ikke minst inngangsporten til
Hønefoss.

6.6 Parkering.

Vesentlige områder innen planområdet er grøntområder i form av ubenyttede plener i øst,
randsoner mot Fv35 og vegskjæring ut mot E16.

Parkerings - og manøvreringsarealene rundt bensinstasjonen vil måtte bli som tidligere.

Parkeringsplassene er lagt i h ht. NBI sine oppdaterte anbefalinger. Dvs. langs ytterkantene
og for øvrig vinkelrett på bygget . Slik vil gående til/fra plassene slippe å krysse inn -
/utkjøring i særlig grad. Det er god plass for gående og syklende i sonene mellom
parkeringsplassene og by ggene. Plassene er derfor orientert slik at de gir den beste
trafikksikkerhet for myke trafikanter .

Møbellageret og Ringerike Gjestegård har i praksis felles parkeringsplasser , samt at alle tre
brukere har avtale om felles bruk og vedlikehold av alle park eringsplassene. Denne er
forvist kommuneadministrasjonen.
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Planen viser i alt 2 2 1 bil parkeringsplasser på deres felles arealer. Fordelt innen
eiendommene er det 1 4 2 og hvorav 8 HC og 3 el hos Møbellageret , og 7 9 og hvorav 3 HC
hos Gjestegården . I praksis vil disse i noen grad benyttes felles.

Arealene rundt bensinstasjonen blir i praksis bare benyttet av dem.

Det legges opp til at kommunens parkeringsvedtekter skal gjelde . Kommunen har ny
parkeringsforskrift på høring. På dette stedet vil de n gi følgende krav , der det ikke er satt
spesifikke krav til bensinstasjoner :

Funksjon Bil pr 100 m2 Sykkel pr 100 m2 Ca. m2 Bil P stk . Sykkel P stk .
Forretning 1,5 2 5 150 7 7 103
Bevertning 1,5 2 1 400 21 30
Sum - - 6 550 9 8 1 33

Situasjonsplanen viser også sykkelparkering . 70 stk. ved forretningen.

Nevnte forslag til parkeringsforskrift vil kunne kreve 133 sykkelparkeringsplasser. Det
mener vi et altfor høyt antall. For en dagligvare vil dette være plasser i tidsmessig omløp,
me d kanskje en halv time pr parkering. Dvs. at 133 plasser vil tilsi ca. 200 syklende kunder
i timen. Uansett ambisjoner om Hønefoss som sykkelby er dette altfor «optimistisk»! En
mene r at ca. 5 0 plasser for kunder og 20 for ansatte vil være mer enn nok. Det er vanskelig
å tenke seg at det vil bli flere enn 10 0 syklister som besøker planområdet hver time.
( Forutsatt at hver kunde bruker ca. 30 min . i butikken).

Den viste situasjonsplanen viser nok flere sykkelparkeringsplasser enn det vil være et reelt
behov for. En har derfor i planbestemmelsene satt krav til at antall parkeringsplasser for bil
skal minimum være i hht pa rkeringsforskriften, mens det avsettes krav om 50 plasser for
sykler .

Det er rom for å etablere mindre grønnrabatter , uten at det set t es krav til å opparbeide slike .
Trær er ikke ønskelig da det medfører bøss og fugleskitt på parkerende biler og kan være
trafikkfarlig da det hemm er frisikt .

7 Konsekvenser.

7.1 Befolknin g.

Denne planens følger for befolkningen vil kun gjelde servicetilbudet en dagligvarebutikk
vil gi. Det legges ikke opp til andre merkbare endringer i planforslaget.

Andre mulige negative følger som noen ganger kan knyttes til utbygging av nye områder,
slik som barrierevirkninger, støy, tap av grøntområder eller lekearealer , er vanskelig å se
her. Dette fordi planområdet allerede i nesten 30 år (fra 1990) har vært benyttet til
butikker.

Andre faktorer med betydning for befolkningen, slik som t ilgjengelighet (pr bil, gang - /
sykkel og kollektiv) og trafikksikkerhet (spesielt for skolebarn) , er vurdert under kapitlet
om trafikk.



Detalj regulering for Hverven kastet . Coop Bakke. Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

12

Kapitlet om handel tar for seg følgene for dagligvarehandelen i dette og tilgrensende
område r syd for Hønefoss sentrum. Konklusjonene derfra er at en dagligvarebutikk her på
Hvervenkastet vil bli nærmeste butikk for inntil 1400 boliger i dag , og ca. 1900 boliger
etter at boligfeltene Tanberglia (under bygging) og Tanberghøgda (reguleres nå) er ferdig
utbygde. Sistnevnte kan først bygges ut når det er klart at ny E16 vil bli bygd. Da vil
trafikken på Fv35 bli mindre belastet og mindre kritisk mht trafikk. Uten denne
dagligvarebutikken vil de handle som i dag fortrinnsvis på Eikli, i butikkene i Osloveien og
Dronning Åstas gate. Slik sett e r det ikke store forskjeller i avstand til dagens butikker,
men en vesentlig forskjell i tilgjengelighet. Nevnte gater er de med mest kødannelse i
Hønefoss på ettermiddagen når det er mest handel, slik at en ny dagligvarebutikk på
Hvervenkastet letter kjør ingen merkbart for befolkningen. I tillegg til vil den være en
fordel for trafikkavviklingen.

Se også kapitlet om handel.

7.2 Byutvikling .

Denne sakens relevans for byutvikling kan stikkord s messig listes opp slik:

Byens sentrum med nærområder .
Dagens og fremtidige boligområder ved Hvervenkastet .
Dagens og fremtidig lokalisering av arbeidsplasser.

Byutvikling henger også i stor grad sammen med handel og trafikk , som her er vurdert i
eg ne kapit ler .

7.2.1 Hønefoss sentrum med nærområder .

En dagligvarebutikk på Hvervenkastet har liten innvirkning på sentrum mht varetilbud og
livet i sentrum. Dette er i stor grad belyst under kapitlet om handel, der hovedkonklusjonen
er at dagligvarehandel i stor grad uansett vil foregå utenfor sentrum. Etab lering av store
forretningsbygg med detaljhandel utenom dagligvarer på Hvervenmoen har hatt langt
større innvirk n ing på handelsmønster og følgelig livet i Hønefoss sentrum.

En butikk på Hvervenkastet vil først og fremst konkurrere med de mange
dagligvareb utikkene i på Eikli, dvs . i Osloveien og Dronning Åstas gate , dvs. sør for
sentrum . Se beskrivelsen av dette under kapitlet Handel .

Kommunen skal lage en o mråderegulering for Hønefoss . Grensene for dette planarbeidet er
lagt langt unna dette planområdet. Ikke engang de sydlige områdene på Eikli inngår i
området for den kommende byplanen. Disse grensene avspeiler hvilke områder kommunen
mener er sentrumsområdene.

Det er derfor ikke sannsynlig at dette prosjektet vil ha noen påvirkning, verken faktisk eller
prosessmessig , på det konkrete planarbeidet som omhandler begrepet «byutvikling» .
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7.2.2 Dagens og fremtidige boligområder.

Ved Hvervenkastet er det boliger både i Hvervenenga, Trøgstad, Arnegårdsbakken,
Tandbergmoveien og ved sykehuset. For disse områdene blir en butikk på Hvervenkastet
nærmeste alternativ. De utgjør ca. 500 boliger.

For bebyggelsen på Eikli bli r Hvervenkaste t også relativt nære, men butikkene i Dr Åsas
gt . enda nærmere.

For ny bebyggelse i Tanbergmarka, med boligområdene Tanberglia som er under bygging
og Tanberghøgda som er under behandling, blir Hvervenkastet nærmeste butikk. ( Ca. 400
nye boliger).

Daglig varebutikken på Hvervenkastet blir derfor i stor grad også en nærbutikk for både
eksisterende boliger, men ikke minst nye boliger i bynære områder. Jfr. også betydningen
butikken vil få for øvrige områder syd for Hønefoss.

7.2.3 Dagens og fremtidig områder for arbeidsplasser.

Hvervenkastet - og Hvervenmoen har i dag et betydelig antall arbeidsplasser. Ringerike
sykehus, Statens kartverk og andre bedrifter i tilknytning til Hvervenmoen har i flere år
vært i nærområdet. Den seinere tid har flere nyetableringer på Hvervenmoen økt antallet
betydelig, og det er i tillegg godkjent plan for utvidelse av næringsområdene på
Hvervenmoen. Området antar en vil etter hvert kunne romme over 3000 arbeidsplasser.
Det er et betydelig antall og kanskje det største i Ringerike uten for bykjernen.

En dagligvarebutikk i området vil ligge i nærområdet til arbeidsplassene. Det vil være en
stor fordel for de som arbeider der og vil være med på å redusere trafikken for de som skal
handle etter arbeidstidens slutt.

7.3 Handel.

7.3.1 Historisk utvikling.

For å forstå virkningen for handel må en betrakte den historiske utviklingen av
dagligvarehandelen generelt , og i Hønefoss spesielt . D ette e r også en del av grunnlaget for
å kunne forstå utviklingen fremover.

Den historiske utviklingen er blitt styrt av flere faktorer:

Alminnelig samfunnsutvikling.
Bilhold.
Strukturelle endringer i bransjen.

Går en tilbake til 1950 - tallet var antall dagligvarebutikker i og rundt byen på topp.
Økonomien etter krigen var blitt bedre, men det var få biler (b egrenset mobilitet), kvinnene
var for det meste hjemmeværende og husholdningsutgiftene var de langt største for
familiene. Det ble sagt at en dagligvarekjøpmann kunne klare seg med all handel fra ca. 15
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husstander for å kunne drive noenlunde lønnsomt. Det var da heller ikke lov til å eie mer
enn én butikk, noe som forhindret etablering av kjedebutikker , som seinere har medført
konkurransefordeler for de som er tilknyttet kjedene.

Med slike forutsetninger var det kort avstand mellom hver butikk. Den gang var det ca. 40
dagligvarebutikker innen bygrensen, og et nesten tilsvarende antall i områdene Dalsbråten,
Høyby, Tolpinrud, Hofsfoss, Norderhov, Haug, Åsa Steinsfjerdingen og Heradsbygda.

Dette bildet holdt seg delvis noe utover på 1960 - tallet, men da ble imp ortforbudet av biler
opphevet og mobiliteten økte. Dessuten ble økonomien delvis enda bedre og kvinners
yrkesdeltakelse begynte å øke. Mobiliteten økte og d ette ga som resultat at flere lokale
butikker ble lagt ned.

Fra 1970 ble dette bildet ytterligere fo rsterket. Grossistene ble mer fremtredende i
markedet, noe som samlet butikkene i kjeder. Økt bilhold medførte at flere kunder kunne
oppsøkte butikker som var billigst i større grad. Laveste priser og best til gjengelighet mht
parkering ble avgjørende konku rransefortrinn .

I Hønefoss kom første kjøpesenter ca. 1970 , i Stormarkedet som også inkluderte en
dagligvarebutikk. Det innledet et nytt handelsmønster i byen, med store salgsflater, mange
bransjer under samme tak og med rikelig med parkeringsplasser. Små kjøpmenn svarte
med tilbud om å kjøre varer hjem til kundene, men med stadig flere som hadde bil b le dette
tilbudet mindre attraktivt , slik at de etter hvert måtte de inn i kjedene . Resultatet ble at enda
flere måtte legge ned.

Størst endringer ble det rundt 1990. Da ble kjedede Rimi og Rema 1000 etablert, i tillegg
til samvirkelagene som da var godt e tablerte. Så kom også NorgesGruppen (med butikkene
Ultra, M eny, Spar , Kiwi og Joker). Handelen innen dagligvare ble nå styrt av store kjeder ,
og små lokale butikker ble nærmest utradert . Dette fordi at bilholdet nå var blitt allment ,
slik at lave priser i store lokaler med gode parkeringsmuligheter dominerte
handelsmønsteret. Dette har pre get markedsbetingelsene og følgelig kjøpemønsteret helt
frem til nå.

7.3.2 Senere års utvikling i Hønefoss.

Som ovenfor nevnt ble de mange små dagligvarebutikkene nedlagt fra 1970 og fremover til
ca. 1990. For uten Bonus i Ringerike Stormarked (Tippen) fra 1971 ble det etablert
dagligvare i Alles Magasin fra ca. 1975 og Torvet Mat, der Torvet Klær er nå , fra 198 2 . De
to siste ble avviklet før år 2000. Handelen ble overtatt av dagligvarebutikker øverst i
Hønengata (Mega), ved lyskrysset på nordsida (Rema 1000) , Rema 1000 og Rimi i
Osloveien og Rema 1000 nede på Eikli , der også AKA holdt til. På Eikli ble det også etter
hvert etablert butikkene Kiwi og Meny (til erstatning for AKA).

Felles for alle etableringer har vært biltilgjengelighet, med prisnivå og delvis varetilbud
som suksessfaktorer.

Den aller siste tid e r det etablert ny Kiwibutikk i Hønengata (fra 2011) , og det har vært
gjort forsøk med ny en I CA. - butikk i sentrumskvartalet. Sistnevnte ble lagt ned etter kort
tid (2015) , enda den lå veldig sentralt til og hadde meget godt vareutvalg. Det antas at
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parkeringstilbudet kun i parkeringskjeller kan være en viktig faktor for at den ble nedlagt .
Erfaring tilsier at svært mange handlende vegrer seg for å parkere i parkeringskjellere.

Den mest sentrumsnære dagligvarebutikken nå er på Kuben. Det var en stund to butikker
der etter at Meny ble e tablert for få år siden, men Rimi - butikken måtte legge ned pga
problemer med inntjening . Det va r altså ikke rom til begge to , enda de lå midt i sentrum av
byen .

I sentru m er nå kun én dagligvarebutikk i Hønefoss sentrum. Etter offisielle omsetningstall
å bedømme har den ikke større omsetning enn den den bør ha for å drive. Den mest
veldrevne butikken på Eikli har f.eks . ca. tre ganger så stor omsetning.

Det har altså ikke vært mangel på tilgjengelige lokaler for dagligvarebutikker , eller forsøk
på etableringer i sentrum av slike butikker den seinere tid. Kundene har valgt å handle der
det er mest praktisk for dem. Prisene på varene mellom butikkene i sentrum og de i
utkant en har ikke vært avgjørende forskjellige, og kan således ikke vært med å styre
utviklingen mot handel utenfor selve sentrum.

Kundene foretrekker butikker med lett tilgang for å handle med bil. Det passer både de
som skal handle stort (mye å bære på) og de som handler i forbindelse med hjemreise fra
jobben. Å kjøre inn til sentrum der det er tett trafikk og begrenset med tilrettelagte
parkeringsplasser inntil butikkene er derfor ikke logisk sett fra de handlendes synsvinkel.
Tilgjengelighet er derfor nøkkel faktoren.

Konklusjonen må være at sentral beliggenhet i seg selv ikke er nok for at en
dagligvarebutikk kan drives lønnsomt. Snarere er det påfallende hvor vanskelig det er å
drive dagligvarebutikker i sentrum, der biltilgjengelighet og parkering ikke kan bli
tilrettelagt godt nok i konkurranse med de som har slike fortrinn litt utenfor selve sentrum.

7.3.3 Sammenheng med områdene rundt byen.

D agligvarebutikk på Hvervenkastet vil være nærbutikk til ikke bare de nærmeste boligene
ved Hvervenkastet/Hvervenmoen, men også for store områder syd for byen.

Siden nærbutikkene i de mer tynt befolkende områdene der er lagt ned, vil bebyggelsen
utenfor denne delen av byen finne de alter native dagligvarebutikkene på Vik, Haug og
Tyristrand. Dette betyr at svært mange innbyggere mellom Hønefoss syd og nevnte steder
reiser inn til Hønefoss, selv når de i ens ærend skal handle dagligvarer. Det vil være
innbyggere i Åsa, Norderhov, Helgelands moen, Røyse, Trygstad, Tandberg/Arnegård,
Vaker og Lisletta. Innbyggere fra Ask og Haug vil ha nærmeste dagligvare i hhv Kuben i
sentrum og Rema 1000 i s e ntrum , i Haug senter eller på Tyristrand.

Omlandet/nedslagsfeltet til den omsøkte butikken er vist p å illustrasjonen nedenfor.
Grensene er trukket utfra anslått kjøretid til Hvervenkastet contra de alternative butikkene
på Vik, Sundvollen og i Hønefoss.
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Det antas at dette «nærområdet» består av ca . 1400 boliger i dag, og med utbyggingen på
Helgelandsmoe n og i Tanberglia og Tanberghøgda vil det bli ca. 1900 boliger, i tillegg til
et stort antall arbeidsplasser.

Det betyr at butikken vil bli det nærmeste tilbudet for et stort antall handlende i Hø nefoss
syd, med grei ti lgjengelighet.

7.3.4 Endringer i kjøremønsteret arbeid - handel.

Det er svært ofte at handel av dagligvarer skjer i forbindelse med arbeidsreiser, og da
spesielt hjemreisen. Dette er i tillegg til vanlig handel på dagtid , samt storhandel på fredag
ettermiddager og på lørdager. Men siden ha ndel i forbindelse med arbeidsreiser også faller
samme n med rushtidene i trafikken, blir sammenhengen mellom lokalisering av butikker
og arbeidsplasser svært viktig.

Coop har registrert hvor mange og hvor stor andel av kundene de har på de ulike tidene av
døgnet i slike butikke r som dette :

Kl . Kunder % Kl . Kunder %
7 - 8 20 2 15 - 16 115 10
8 - 9 30 3 16 - 17 105 10
9 - 10 45 4 17 - 18 90 8
10 - 11 65 6 18 - 19 80 7
11 - 12 90 8 19 - 20 65 6
12 - 13 85 8 20 - 21 55 5
13 - 14 90 8 21 - 22 40 4
14 - 15 100 9 22 - 23 30 3
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En ser altså her at butikken er mest besøkt i tidsrommet kl. 11 - 18. Men viktig st er at det er
svært lite besøkende i morgenrushet (kl. 7 - 9), dvs. på det tidspunktet da trafikken fra E16
og inn til byen er mest kritisk for mulig oppstuving ut på E16.

Dagens handleruter ved arbeidstids slutt .

De som i dag arbeider i Hønefoss og skal handle etter arbeidstid på sin reise ut av byen
sørover, må stoppe i Osloveien (Rema 1000), eller kjører ned (og opp igjen) i Dr Åstas gt.
(Rema 1000, Kiwi eller Meny).

Kjøremønsteret for handlende syd i byen er il lustrert på neste side , der dagens
dagligvarebutikker er vist med blå farge.
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Dette medfører også stor trafikkbelastning i Dr Åstas gt . og krysset Dr Åstas gate X
Osloveien. Krysset er kritisk mht trafikkapasitet og fremkommelighet i dag.

Ved etablering av ny skole på Benterud vil Dr Åstas gt . bli en sentral veg til skolen, både
for myke og harde trafikanter. Trafikken med myke trafikanter der vil derfor øke betydelig.
Ventelig vil det også kunne bli mer biltrafikk, selv om hovedatkomsten er lagt til Har ald
Hardrådes gate.

Endringer i handleruter ved arbeidstidens slutt.

En dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ikke gi noe unikt tilbud av dagligvarer i dette
området. Det finnes allerede en dagligvarebutikk i Osloveien (Rema 1000) og tre stk. i Dr
Åstas gt. (Rema 1000, Meny og Kiwi). Butikken vil derfor i liten grad generere nye reiser
mht handel til denne delen av byen.

De som skal ut på E16 og kjøre nordover, vil ikke få ekstrakjøring ved å stoppe og handle i
denne butikken, da de allikevel må kjøre forbi innkjøringen. Dette er vist nedenfor.

De som kommer fra Hønefoss og skal handle før de skal ut på E16 retning syd, vil kjøre
strekningen mellom rundkjøringen og avkjøringen to ganger. Dette er vist på neste side :
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Endringene blir altså først og fremst i avkjøringen til planområdet, samt noe mer trafikk i
rundkjøringen på nords iden. I m indre grad i på - /avkjøring til E16. Effekten av dette er
redegjort for i trafikkutredningen.

7.3.5 Tilgjengelighet

Lokalt er dette redegj ort for i egen trafikkutredning. Se dette.

Butikken blir liggende rett i tilknytning til inn - og utfartsåren syd for byen. Det betyr at
den gir svært lite ekstra trafikk i byen, samt at den blir lett tilgjengelig for de som allikevel
kjører der daglig. Far en for at plasseringen skal kunne skape trafikkavviklingsproblemer på
E16 er liten, da sannsynlig bruk ikke faller sammen med rush - timen i retning sydfra.

De som vil besøke butikken på ettermiddagen, da det kan være kø ut på E16 sydover, vil i
hovedsak væ re de som skal ut av byen, og vil kunne gjøre handel uten å kjøre ut på E16
først.

Hyttetrafikken på torsdag og fredag ettermiddag sydfra vil heller ikke blande seg inn der
det er køproblemer andre retningen.

Butikken vil bli liggende inntil lokalveg (Fv 35) som har best kollektivdekning i hele
Hønefoss. Busstopp rett inntil området både i tilknytning til Fv35 og E16.
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Langsmed planområdet er det gangs - /sykkelveger og fortau. Gang - /sykkelvegene fortsetter
også helt inn til byen og sørover langsmed E16 helt forbi Sundvollen i Hole. Det er også
fortau til Arnegårdslia, sykehuset og Trøgstad. Tilgjengeligheten for gående og syklende er
derfor meget god .

7.3.6 Annen handel og tjenestetilbud .

Det er uttrykte ønsker fra politikere og planleggingsetater på fylkes - og kommunenivå om
å styrke handel i sentrum, og at bl.a . dagligvarebutikker bør lokaliseres dit . D et samme
gjelder handel av varer som ikke så voluminøse at de i praksis må han dles med bil .

For handel med dagligvarer er slike mål/ønsker, av årsaker som er b eskrevet ovenfor,
urealistiske . Dagligvarehandel er ofte i så tunge bører en trenger bil, samt at det skjer i
forbindelse med transport til/fra arbeidet. Men spesialforretninger av nisjeprodukter og
kortreist lokalmat har større sjanse for å lykkes i selve sentrum.

For byutviklingen vil derfor en etablering av dagligvarebutikk på Hvervenkastet ikke
komme i konkurranse med varehandel i sentrum, så fremt det ikke også i større omfang blir
solgt varegrupper som naturlig hører hjemme i sentrumsbutikkene.

Denne etableringen av dagligvarebutikk har ingen direkte influens på lokalisering av
tilbud, drift eller annet mht offentlig eller private tjenester. Eneste betydning er at om slike
tilbud er i nærområdet , så vil denne butikken gjøre det lettere for de som arbeider der å få
gjort daglig vare handel uten å måtte reise inn til sentrum.

7.3.7 Konkurranse.

Denne etableringen vil nesten utelukkende konkurrere med dagligvarebutikkene på Eikli.
Den vil ikke konkurrere mot butikker i sentrum eller nord i byen. Til det er den interne
trafikken i Hønefoss generelt for stor.

Etableringen vil heller ikke konkurrere med butikkene på Hvervenmoen syd for E16 .
Kriteriene for butikkene der er at de kun skal føre plasskrevende handel og varer som
regnes som arealkrevende og transpor tskapende, dvs. biler, motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast , andre større byggevarer og sal g fra planteskoler/hagesentre,
samt møbler, brunevarer og hvitevarer. I tillegg må handelslokalene være minimum 2000
m2 BRA pr enhet, som ikke kan inndeles i mi ndre enheter.

Det er også i planen for Hvervenmoen satt dokumentasjonskrav om at det ikke etableres
handel som konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen.

En er ukjent med hvordan kommunen har håndhevet ovennevnte krav i utbyggingen av
denne delen av Hvervenmoen.

Gjeldende bestemmelser for planområdet en her søker omregulering av, sier at området
ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, f.eks . m atvareforret n ing. Det er
ikke sag t positivt hva en ellers kan etablere her. Siden planen for Hvervenmoen syd er
dedikert større varetyper som ikke skal konkurrere med varetilbudet i sentrum, og det er
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satt krav til at de skal være transportskapende, har en her ikke funnet grunn til å lage flere
begrensninger på nordsiden av E16 .

Selv om butikken blir liggende langsmed nåværende E16, vil den i svært liten grad
konkurrere med butikker som ligger inntil Rv7 og E16. Handlende langs disse, og da
spesielt hyttefolket til/fra Hallingdal og Valdr es, vil ha langt bedre tilgjengelighet til
butikkene på f.eks. Sokna og Hallingby, da disse ligger rett ved ve gene. Her på
Hvervenkastet er kjøremønsteret mer komplekst og avstanden fra hovedvegen mye større.
Tiltaket vil derfor ikke medføre noen utilbørli g konkurranse med butikker i områder som
er konkurranseutsatte. Det er også stor avstand til nevnte steder; ca. 23 km til Hallingby og
27 km til Sokna . Der er de i den seinere tid bygd nye butikker i konkurranse på
eksisterende på stedet. Det planlegges og så ny butikk på Nes i Ådal , som vil konkurrere
med den eksisterende der.

Det finnes også store dagligvarebutikker på bl.a. Flå og Bagn, samt i Sundvollen og på Vik
i Hole som konkurrerer om handel fra hyttetrafikken.

Etablering av dagligvare på Hvervenkas tet er derfor ikke avgjørende for eksistensen til de
såkalte «hyttebutikkene» langs Rv7 og E16.

7.4 Trafikk .

Det er laget særskilt fagrapport for tr afikk; se vedlagte notat fra aug . 2018 av Asplan - Viak ,
som også har utredet trafikk fra Hvervenmoen . Notatet er en revidert utgave fra april 2018.
Teksten her er basert på det reviderte notat et fra aug. 2018 .

7.4.1 Dagens trafikk til - fra Hvervenkastet handel

Hvervenkastet har i dag 4.850 m2 handel, fordelt på følgende grupper.

Møbelhandel - 2.450 m2

Interiørhandel - 1.000 m2

Kontormøbel - 440 m2

Sportshandel - 960 m2

I tillegg til ovennevnte er det en bensinstasjon i planområdet, med samme atkomst som
handelen.

Trafikken til - fra dagens handel er beregnet med følgende tall for ansatte, turproduksjon og
bilbelegg.

Møbelhandel - 0,5 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,5 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 48 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
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Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Figur 1.2. Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Dagen s Personturer Biltrafikk Bil - P

Arealbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Behov

Møbel 2450 12 15 26 973 1 030 695 573 93 47

Interiør 1000 10 13 11 397 420 284 234 38 19

Kontormøbel 440 4 5 5 170 180 122 100 16 8

Sport 960 10 20 17 633 670 452 373 61 30

Gjestegården 1 000 8 13 11 400 423 267 311 40 20

Bensinstasjon 544 635 67

Trafikk 5 850 44 82 68 2 574 2 723 2 363 2 225 315 124

Reisemiddel - % dagens handel 3 % 3 % 95 % Timesandel 13,4 %

7.4.2 Dagens biltrafikk og kryssbelastning

Timetrafikken på vegene rundt Hvervenkastet er hentet fra rapporten «Trafikkanalyse
Hvervenmoen næringsområde» (Asplan Viak AS 2017). Fra denne rapporten er det hentet
trafikktall for de to rundkjøringene ved Hvervenkastet i ettermiddagst imen. Trafikktall for
kryssene til Ringerike sykehus, Hvervenkastet handel og Trygstadveien er fra tellinger
utført av Fossen Utvikling AS i 2017 og 2018 .

Kapasitetsberegningene er gjort med programmet SIDRA versjon 7.0. Beregningene er
presentert i figur ene med følgende verdier for dimensjonerende time:

Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet
Forsinkelse sek - Gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil
Maksimal bilkø m - Maksimal bilkø i meter – mindre enn 5 % av timen

Dagens biltrafikk ÅDT 2018 på de enkelte delstrekninger av Osloveien og sidevegene er
beregnet ut fra (beregnet) timetrafikk på de samme strekningene. ÅDT på E16, på
Osloveien vest, og på Hvervenkastet er hentet fra Nasjonal Vegdatabank.

Krysset med H vervenkastet - Arnegårdsveien har høyest belastning fra Osloveien vest,
med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,82, 10 sekunder forsinkelse pr bil og 57 meter bilkø.
Krysset er med dette nær kapasitetsgrensen.

Krysset med Hvervenmoveien - Monserudveien har ves entlig lavere belastning.

Atkomstkrysset til Hvervenkastet handel har høyest belastning på tilfarten fra
planområdet, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,66, 24 sekunder forsinkelse pr bil og 24
meter bilkø. De to andre vikepliktkryssene har vesentlig lav ere belastning.
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7.4.3 S ituasjon med planlagt arealbruk

Turproduksjon og reisemiddelfordeling

Trafikken til - fra planlagt virksomhet ved Hvervenkastet er beregnet i følgende trinn.

Trafikkskaping - hvor mange personreiser pr dag som blir generert av
virksomhetene
Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til - fra
virksomhetene
Reisemønster - hvordan fordeler biltrafikken seg på vegene rundt planområdet

Hver venkastet handel er beregnet med samme totalareal som i dag, med følgende endring
i arealer for de enkelte handelsgruppene.

Møbelhandel - 2.450 m2
Dagligvarehandel + 1.830 m2
Interiørhandel + 230 m2
Kontormøbel +/ - 0 m2
Sportshandel + 390 m2

Trafikken til - fra handel er beregnet med følgende verdier for ansatte pr 100 m2,
personturer pr 100 m2 og bilbelegg.

Dagligvarehandel - 2 ansatte pr 100 m2, 18 0 personturer pr 100 m2, 1, 3 personer pr
bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 50 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil

Turproduksjonen ovenfor er hentet fra PROSAM 121, med to sammenlignbare
dagligvarebutikker som ligger utenfor sentrum. Turproduksjon for annen handel den
samme som brukt for dagens situasjon.

Reisemiddelfordelingen til - fra Hvervenkastet dagligvarehandel er anslått ut fra
reisemiddelfordeling for handels - og servicereiser i Nedre Buskerud i h h t . RVU 2013/14
«Reisevaner i Osloområdet».

70% bil / 22 % gang e og s ykkelandel - 8 kollektiv

Reisemiddelfordelingen til - fra annen handel er den samme som brukt for dagens situasjon.
Ut over trafikken til og fra handelsområdet er det regnet med en generell trafikkvekst på
13,3 %, fram mot 2028, i h ht prognosen for Buskerud fylke.

Trafikkvekst til - fra Hvervenkastet handel

Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny areal -
bruk. Antall ansatte er noen flere enn en ser for seg nå i starten. I beregningen er det regnet
med at 10 % av besøkende til dagligvarehandelen også besøker annen ha ndel på
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Hvervenkastet, herunder Gjestegården eller bensinstasjonen. Det innebærer en liten
reduksjon av trafikkbelastningen i atkomstkrysset.

Personturer Biltrafikk P - behov P - norm

Ny a realbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Be søk Bil - P

Ny dagligvare 1 830 41 725 264 2 306 3 294 1 774 1 462 213 53 27

Interiør 1 230 12 8 7 506 520 361 298 43 22 18

Kontormøbel 440 4 3 2 175 180 125 103 15 8 7

S port 1 350 14 14 12 924 950 660 544 79 40 20

Gjestegården 1 000 8 13 11 400 423 267 311 40 20 15

Bensinstasjon 544 635 67

Trafikk 5 850 80 762 295 4 310 5 367 3 731 3 352 457 142 88

Reisemiddel - % Hvervenkastet 14 % 5 % 80 % Timeandel 12,0%

7.4.4 Biltrafikk og kryssbelastning med planlagt ny handel

Planlagt ny E16 forbi Hønefoss (før 2030) vil gi redusert biltrafikk på dagens E16, men
også i Osloveien forbi Hvervenkastet. I tillegg kommer effekten av Ringeriksbanen, trolig
en gang etter 2030. I vår beregning, som tar utgangspunkt i nær framtid (ca . 2028) er det
ikke tatt høyde for dette. Beregnet situasjon kan derfor betegnes som et «worst case».

Beregnet «nyskapt trafikk» for årsgjennomsnittet er 1.780 kjt . på virkedager og 1.460 kjt .
ÅDT i årsgjennomsnitt .

Det bemerkes at det meste av det vi her kaller trafikkøkning reelt sett ikke være ny trafikk i
Osloveien. Konkurrerende dagligvarebutikker langs Osloveien nord for Hvervenkastet
trekker også i dag trafikk forbi planområdet.

T rafikksituasjon en i krysset f or planområdet med planlagt utbygging viser at en kan
forvente 47 sekunders forsinkelse og kødannelse opp mot 50 meter inne på området. Det er
det god plass til inne på området.

Trafikkavviklingen i Osloveien vil imidlertid ikke påvirkes i nevneverdig gra d av det nye
handelstilbudet.

Likevel foreslås noen utbedringstiltak for å gjøre veien mer robust og trafikksikker.
Gangfeltet over Osloveien, som i dag ligger rett vest atkomstkrysset, fore slås flyttet
nærmere Arnold Dyb jords vei (sykehuset). Det vil le tte avviklingssituasjonen og gi en
enda sikrere kryssing for gående (det er lite venstresvingende trafikk fra sykehuset).

I rundkjøringen Osloveien - Hvervenkastet foreslås et ekstra kjørefelt over de siste 20
meterne, for trafikk rett frem og til venstre.

Gangfeltet over Osloveien vest bør samtidig flyttes ca . 20 meter mot vest, slik at gående
forholder seg til kun 1+1 kjøre felt i kryssingen. Også gangfeltet over Osloveien øst foreslås
flyttet ca . 10 meter av samme grunn. De foreslåtte tiltakene vil bidra til sikrere kryssing for
gående og samtidig bedre avviklingskapasiteten i kryssene .



Detalj regulering for Hverven kastet . Coop Bakke. Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

25

Dagens Oslovei har to felt ut av rund kjøringen mot sentrum. Det ekstra feltet har ingen
effekt på belastningen i rundkjøringen, men gir en lengre kryssing for gående (er del av
skoleveien). Den ekstra bredden bør alternativt brukes til å anlegge en bred midtdeler.
Tilfarten fra vest bør ha to kjørefelt nærmest rund kjøringen.

Både den planlagte E16 og Ringeriksbanen vil gi nye rammevilkår for trafikken – på noe
sikt. Dagens E16 vil bli avlastet i betydelig grad i rushet, noe som også vil ha betydning f or
Fv 35 Osloveien. Ny E16 vil tidligst væ re på plass i 2028 og jernbanen en gang etter 2030.
Situasjonen som beskrives i notatet kan derfor betegnes som en mellomsituasjon og et
«worst case».

7.4.5 Trafikkulykker ved Hvervenkastet

I perioden 2012 - 201 7 har det vært 7 trafikkulykker med personskade i vegene ved
Hvervenkastet . Ingen av dem i atkomstkrysset mot handelen.

Figuren nedenfor viser utsnitt av ulykkesregisteret i Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for
toplanskrysset på E16 til Hønefoss, for perioden 2009 - 2016. Ulykke med alvorlige
personskader (1 stk) er vist med gul farge og ulykker med mindre alvorlige personskader er
vist med grønn farge.

Trafikkulykker med personskade 2006 - 16 på vegene ved Hvervenkastet handel.
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Ulykkene, som i figuren er angitt med bokstav for ulykkestype og to siffer for årstall (etter
2000), fordeler seg som følger på ulykkestype.

F otgjenger - ulykker - 2 ulykker
MC - ulykker - 2 ulykker
Bil - ulykker - 3 ulykker

Ulykkesfrekvensen på av - og påkjøringene ved Hv ervenkastet er beregnet til 0,14, som er
lav ere enn gjennomsnittet for t ilsvarende veger i Norge på 0,20 (fra Trafikksikkerhets -
håndboken).

På E16 ved Hvervenkastet er det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,08 , som er halvparten
av gjennomsnittet f or tilsvarende veger i Norge , som er på 0,16 .

I Osloveiener det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,17 , som også er noe lavere enn
gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge , som er på 0,22 .

7.5 Strøm, og vann - og avløpsnett

Områdene er i dag knyttet til all nødvendig infrastruktur.

Overvann bli r ført til terreng, via underjordisk fordrøyningsbasseng.

Det er satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende
ledningsnettet. Bestemmelsene rommer også muligheter for å anlegge overvannsanlegg
under jorden og/eller avløpspumpestasjoner i grønnstrukturen i planen.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Hovedb ygge t er koblet til
dette Vardar nettet. Det er imidlertid pr dato ikke satt i virksomhet.

7.6 Radon

Radonko nsentrasjon i grunnen er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan områder med
løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et område av
løsmasser. I det nasjonale aktsomhetskart for radon skal en her ha middels/lav aktsomh et.

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I rom med varig opphold,
spesielt soverom, kan radonforekomster bli et helseproblem dersom forebygg ende tiltak
ikke gjennomføres.

Uansett om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal
utføres med slike forebyggende tiltak.

K onklusjon:
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I og med at det kan forekomme radon i grunnen , har en som et forebyggende tiltak satt
krav til at alle rom med varig opphold skal bygges med tiltak , i form av membran og
utlufting av mulige radon gasser.

7.7 Barn - og unges interesser

Dette bebygde arealet har ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn og unge i
nærmiljøet. Dette fordi det ligger langt unna eksisterende bebyggelse, som er i
Arnegårds veien og ved sykehuset .

Siden området ikke skal bebygges med boliger vil kommuneplanens bestemmelser og
uteområder for barn og unge ikke bli gjort gjeldende.

Nærmeste barneskole bli r den nye Benterud skole på Eikli . Ungdomsskoleelevene fra 8.
klasse blir i hovedsak Veienmarka. De elever som hadde Kirkeskolen som nærskole
fortsetter på Haugsbygd. Til Veienmarka er det sammenhengende fortau. De som skal til
Haugsbygd vil ha krav som gratis skoleskyss pga avstanden.

7.8 Universell utforming

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming . Dette er mulig d a helningen på terrenget ikke er særlig stor , men
tilnærmelsesvis helt flatt.

7.9 Grunnforhold

Vedr. oppføring av bygget i 1990 ble grunnarbeider og fundamentering basert på rapporter som
ble utarbeidet av Statens Vegvesen i forbindelse med omlegging av R v 7 ( nå E16) . De har stått i
mange år uten synlige setningsskader.

Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes. Massene består
hovedsakelig av le ire, sand og grus . Avstanden t il fjell er ukjent.

Med tanke på fundamentering må grunnfor holdene , pga erfaring med eksiterende bebyggelse,
kunne karakteriseres som gode . Det er heller ikke snakk om utvidelse av bygningsmassen,
kun indre rokkering av arealene.

7.10 Kulturminner

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området.

D ersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete
kulturminner , skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud
fylkeskommune skal varsles.



Detalj regulering for Hverven kastet . Coop Bakke. Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

28

7.11 Støy

Området innehar funksjoner som ikke er definerte som støyømf intlig bruk i hht
støyretningslinjene.

En eventuell mertrafikk vil heller ikke gå på veger der det er slik bebyggelse.

Til Ringerike sykehus er det for stor avstand til at noe mertrafikk vil kunne gi signifikant
merstøy for bebyggelsen der.

Mertrafikk en et tiltak her vil skape vil utgjør en for liten % - vis endring på vegene til at det
vil kunne merkes mht støy. Endringene utgjør ca. 0,45 B for E16 og 0,68 dB for Fv35.
Siden den minste merkbare endringen går ved ca. 3 dB, ligger de fysisk målbare
endringene for lavt til støy utgjør noe problem i denne saken.

7.12 Luftforurensning.

Grenseverdier for l uftforurensning gjelder ikke slik bebyggelse som det planlegges her.

7.13 Biologisk mangfold .

Det finnes ingen kjente sårbare arter i dette fullt utbygde området. Forholdet til
Naturmangfoldlovens §§8 - 12 er der for avklart.

8 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er laget egen risiko - og sårbarhetsanalyse. Se denne. De problematiske tema er
behandlet i eget skjema, som bl.a . anviser hvordan de blir behandlet i planen. Dette er:

1. Det settes krav til at det ved nybygging skal gjøres tiltak mot radon.
2. Det settes krav til frisikt i avkjørsel mht trafikksikkerhet i kryss og si kkerhet for

gående og syklende.
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VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 4 39

Detaljregulering for Hvervenkastet

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Statens vegvesen 20.2.2018
2 Fylkesmannen i Buskerud 21.2.2018
3 Buskerud Fylkeskommune - Utviklingsavdelingen 23.2. 2 108
4 CBRE 22.1.2018
5 Kommuneoverlegen 22.3. 2018

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1 Statens vegvesen

I noen grad standard uttalelser i slike
saker, slik som at detalj planer skal
være i h t . grunnlaget i godkjente
kommune planer, at trafikkmessige
forhold må utredes, forholdet til
kollektivtrafikk og trafikksikkheter
for myke trafikanter må avklares, at
det skal være tilfredsstillende
overvannshåndtering og
utredningsbeho v for mulig
støyømfintlig bebyggelse.
Byggegrensen er 100/50m til riks - og
fylkesveger .

Eventuelle endringer på riks - eller
fylkesvegnettet skal det lages teknisk
detaljplan for.

I denne saken påpekes det spesielt at
området ligger i et område som er
sterk t trafikkbelastet og at det er
nødvendig med en trafikkanalyse
som viser konsekvenser for alle
planer i området.

Alle standard fagtema for
veg/trafikk er utredet på
vanlig måte.

Området er allerede regulert
så der er i tråd med
kommuneplan for området.
D ette planarbeidet holder
seg innenfor tidligere
reguleringsplan. En vil
opprettholde
byggegrensene satt i
gjeldende godkjente plan.

Etter noen år med
overvannsproblemer ble det
for noen år siden laget et
ca . 230 m3 stort
fordrøyningsbasseng for
o vervann. Siden da har det
ikke vært
overvannsproblemer på
tomta, eller i veiene rundt,
som kan skyldes
virksomheten her.

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig



2

Det er utarbeidet en
trafikkanalyse som baserer
seg på planene på
Hvervenmoen, som igjen
har tatt inn andre planer i
området.

2 Fylkesmannen i Buskerud

Standard brev i slike saker. Gjelder
forholdene til samordnet bolig - ,
areal - og transportplanlegging,
veksten i persontransporten skal tas
med kollektivtransport, sykkel og
gange, ABC - p rinsippet for
lokalisering av næringsvirksomhet
(arbeids - og besøksintensive i
sentrum, arbeids - og
besøksekstensive utenfor og de
moderate i randsonen).

Viser til Fylkesplanen for handel - ,
service og senterstruktur og at dette
området ligger utenfor
sentr umsavgrensningen hvor det kan
etableres kjøpesenter. I områder som
ikke omfattes av regionale planer vil
kjøpesentre større enn 3000 m2

bruksareal ikke være tillatt. Butikken
her bør holde seg innenfor 3000 m2

bruksareal.

Sier det i dag kun er ved sykehuset
og ved kartverket at det er boliger i
nærheten.

Mener tilrettelegging for dagligvare
vil øke biltransporten til området
betraktelig.

Fylkesmannen er av ovenstående
grunner skeptisk til å åpne for
dagligvarehandel til dette området.

Fylkesmannens påstander
om boliger ved
Hvervenkastet er ikke
riktige. På Monserud,
Arnegårdslia og Tanberg,
som er innenfor en avstand
på 1 km eller mindre, er det
i dag ca . 500 boliger. Det er
planlagt ca . 400 til i
Tanbergmarka, og
Ringerike sykehus og på
Hvervenmoen blir det ca .
2000 arbeidsplasser.
Ytterligere ca . 500 boliger
syd for Hønefoss vil ha
denne som sin nærmeste
butikk. Alle disse må i dag
reise inn til Hønefoss for å
handle dagligvarer.
Etableringen vil derfor
oppnå alle mål om mindre
biltranspor t, ut slipp og
nærmiljø i større grad enn i
dag.

Reguleringsendringen er på
ingen måte etablering av et
kjøpesenter, men annen
bruk at eksisterende bygg.

En antar at det må være
dårlig lokalkunnskap som
ligger til grunn for
Fylkesmannens skepsis til
denne saken.

Fylkesmannens
uttalelser treffer ikke
på alle punkter, men
forslagsstiller
utelater å nevne ett
av poengene til
Fylkesmannen, som
er at biltransporten til
området vil øke
betraktelig ved
etablering av
dagligvarehandel.

3 Buskerud Fylkeskommune –
Utviklingsavdelingen

Det er ikke registeret eller ventet å
finne automatisk fredede
kulturminner inne i planområdet

Det er heller ingen verneverdig
bebyggelse inne i planområdet.

Uttalelsen er som forventet
og gir ingen føringer for
den videre
planbehandlingen.

Fylkeskommunen har
tidligere i samme

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig
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saksforhold uttalt (i brev av
30.8.2010) at
dagligvarebutikk her ikke
kommer innenfor rammen i
fylkesdelplanen eller
rikspolitiske retningslinjer.

4. CBRE

CBRE representerer grunneier Certas
Energy Norway AS på gnr 38/136
(bensinstasjonen).

Ser positivt på omreguleringen under
forutsetning av at det skal være
fortsatt drift på bensinstasjonen/
vegserviceanlegget og at atkomsten
ikke må forringes. Det må gjøres
tiltak mot tjuvparkering/feilparkering
på Certas eiendom. Ønsker avtale om
fordeling av kostnader for
vedlikehold av felles trafikkarealer.

Ingen av innspillene er
problematiske mht
reguleringsplanendring en.
Noen punkter er
privatrettslige som
tiltakshaver vil sørge for
blir tatt opp med Certas.

En forutsetning for
opparbeidelse av
dagligvareforretning
fra CBRE sin side er
at atkomsten ikke må
forringes. Ved
etablering av
dagligvareforretning
på Hvervenkastet vil
trafikken øke,
spesielt i utkjøringen
av området, og
derfor vil atkomsten
forringes. Det er
heller ikke planlagt
noen tiltak i krysset
som kan gjøre
trafikkavviklingen
bedre.

5. Kommuneover legen

Forutsetter at helsemessig
forsvarlighet legges til grunn for
utvikling av området

Det blir lagt til grunn. Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig



www.cbre.no
Registrert I Norge Org. nr. 958 963 629 MVA , Registrert kontor Dronning

Mauds gate 1 0, 0250 Oslo, Norway

CBRE AS
Bryggegata 9
Postadresse :

Postboks 1 284, Vika
0250 Oslo

N orge
Fossen Utvikling AS
Kontorfellesskap
Søndre Torv 2 B
351 0 Hønefoss
bjornl@fres.as

Att.: Bjørn Leifsen

Oslo, 22. januar 201 8

Vedr. omregulering for plan - id 1 1 3/01 - Hvervenkastet

Med henvisning til Deres brev av 31 . januar d.å., tilskriver vi Dem på vegne av vår oppdr agsgiver Certas
Energy Norway AS som er eier av gnr./bnr. 38/1 36 med påstående bygninger.

Certas ser positivt på den planlagte omreguleringen ; dog forutsettes det at et planforslag tar opp i seg:
• Fortsatt drift og utvikling av bensinstasjon/veiserviceanlegg på gnr./bnr. 38/1 36
• Inn - og utkjøring til/fra Esso - stas jonen må ikke forringes , herunder må utviklingen av

naboeiendommen til dagligvarehandel hensynta sannsynlig økt trafikk i felles inn - og utkjøring

Selv om det kanskje ikke vil være tema i planforslaget , vil vi benytte anledningen til å nevne at Certas ifm.
en ev. e tablering av dagligvarehandel innenfor planområdet vil forutsette at det gjøre s nø dvendige t iltak for
å hindre «tjuvparkering » og/eller feilparkering Certas ’ eiendom . Ved en sannsynlig vesentlig økning i
trafikken , vil Ce rta s også finne det naturlig at det inngås en avtale hva gjelder fordeling av kostnadene
kny t tet til vedlikehold av felle s inn - og utkjøring og kjørebaneareal .

Med vennlig hilsen
CBRE AS

Simon Killi
(sign.)
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Vår dato: 23.02.2018
Deres dato: 31.01.2018

Vårreferanse: 2018/4242-2
Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Dokid:
1 801 7998
(17t3042-12)
Ullalelsê om kulturmidler

Hvervenmoen på Hvervenkastet i Ringerike kommune - varsel om

oppstart - omregulering - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 31.1.2018 angående varsel om oppstart av omreguleringsarbeid for
reguleringplanen Hvervenmoen på Hvervenkastet i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her en

kulturminnefaglig uttalelse til planen.

Kort om planen
Formålet med omreguleringen er å legge til rette for etablering av dagligvarehandel i bygningene
innenfor planområdet. Det vil ikke bli lagt opp til vesentlig større arealutnyttelse.

Automat¡sk fredete kulturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner inne i planområdet.
Planområdet er allerede utbygd og vi forventer ikke å finne bevarte automatisk fredete kulturminner
her. Vi har derfor ingen merknader til planen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi kjenner ikke til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet. Vi har følgelig ingen
merknader når det gjelder etterreformatoriske kulturmin ner.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du Ønsker å svare elektronisk; www.bfk.noledialos (kan også benyttes tilsensitive opplysninger).
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Vår dato: 21.02.2018
Vår referanse: 2018/858
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 31.01.2018
Saksbehandler: Brede Kihle
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Fossen Utvikling AS
Søndre Torv 2B

3510 HØNEFOSS

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med å
endre reguleringsplan for Hvervenmoen

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med å endre reguleringsplan
for Hvervenmoen hvor det er ønske om å åpne opp for etablering av dagligvarehandel.
Vi viser til nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og
nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene. Dagligvarehandel bør plasseres i
sentrum eller i tilknytning til etablerte boligområder. Fylkesmannen er derfor skeptisk
til å åpne opp for dagligvarehandel i dette området. Det aktuelle området ligger
inneklemt mellom trafikkerte veier og henvender seg mer til E16 enn til boligene som i
hovedsak ligger nord for sykehuset.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 31. januar 2018 hvor det varsles oppstart av endring av reguleringsplan for
Hvervenmoen vedtatt i 1990, gnr. 38/135.

Det går frem av kunngjøringen at hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende
reguleringsplan slik at det kan etableres dagligvarehandel i byggene innenfor planområdet.
Dagens plan forhindrer dette. Her er det bestemmelser om at det ikke tillates svært
trafikkskapende virksomhet innenfor området, for eksempel matvareforretning.

Fylkesmannens kommentarer

Det aktuelle området ligger ca. 2 km fra Hønefoss sentrum og ligger ikke i tilknytning til et
boligområde. Det er opparbeidet gang- og sykkelveg til området i dag fra Hønefoss sentrum,
men området må regnes som bilbasert med store parkeringsarealer og plasseringen mellom
E16 og Osloveien.

Vi viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at planlegging av arealbruk
og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomiske effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.

Videre skal utbyggingsmønster og transportsystem fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
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Vi viser også til ABC-prinsippet for lokalisering av næringsvirksomheter. Her er det skilt
mellom virksomheter med mange ansatte og/eller har mange besøkende/kunder
(arbeidsplassintensiv og besøksintensiv) og de med lavere besøkstall og antall arbeidsplasser.
Virksomheter som er arbeidsplassintensiv og besøksintensiv bør plasseres i sentrum.
Virksomheter med færre besøkende og ansatte, som forretninger for arealkrevende og
plasskrevende varegrupper, kan plasseres i sentrum/randområdene, mens arbeidsplasser med
få ansatte og besøkende (for eksempel lager, logistikk og industri) skal plasseres utenfor
sentrumsområdene.

En slik tredeling i forhold til plassering av næringsvirksomhetene vil kunne være med på å
sikre aktivitet i sentrumsområdene, samtidig som transportbehovet og klimagassutslippene vil
kunne reduseres.

Videre vil vi vise til Fylkesdelplan for handel-, service- og senterstruktur. Planområdet ligger
utenfor sentrumsavgrensningen i denne planen hvor det kan etableres kjøpesenter. I
Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre fra 2008 er det fastsatt at kjøpesentre bare kan
etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente regionale planer. I områder
som ikke omfattes av slike regionale planer vil kjøpesentre større enn 3000 m2 bruksareal ikke
være tillatt.

Det er i dag boliger ved sykehuset og det er noen boliger sør for området ved Kartverket. Hvis
det skal åpnes opp for dagligvarehandel mener vi det er viktig at det samlede arealet holder
seg innenfor grensen på 3000 m2 i bruksareal og at det foretas en grundig vurdering av det
naturlige handelsomlandet.

Dagligvarehandel bør plasseres i sentrumsområdet eller i tilknytning til etablerte
boligområder. Det aktuelle området grenser til E16 og ligger inneklemt mellom trafikkerte
veier med store parkeringsarealer. Slik vi vurderer saken vil tilrettelegging for
dagligvarehandel til dette området øke biltransporten til området betraktelig.

På bakgrunn av ovennevnte forhold er vi derfor skeptisk til å åpne opp for
dagligvarehandel til dette området med hensyn til nasjonale føringer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging og nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene.

Med hilsen

Geir Sørmoen
fung. fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

22.03.2018

Vår ref.: 2017/161

Vedr. intern høring av forslag til detaljregulering for Hvervenkastet

Det vises til deres oversendelse 1.2.2018 Plan 439 Detaljregulering for Hvervenkastet – Intern
varsling – oppstart.

Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Uttalelse
Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn - , råd - og veiledningsansvar i henhold til
Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern
omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske,
kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot
faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blan t annet ved å ivareta hensynet
til helse og trivsel i planlegging etter plan - og bygningsloven og godkjenning av virksomhet
etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4.

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ikke hatt tid til å gå g jennom dokumentasjonen,
men forutsetter at helsemessig forsvarlighet legges til grunn for utvikling av området.

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
Tlf 90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift .
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1 7/3755 - 1 5 20.02.201 8

Varsel om igangsetting av områderegulering for plan - I D 1 1 3/01

Hvervenmoen på Hvervenkastet - Ringerike kommune

Vi viser til overn evnte varsel om oppstart. Formålet med planen er å legge til rette for

dagligvareha ndel i byggene hvor det har vært møbelbutikk, andre forretninger,

bevertningssted og bensinstasjon.

Vi har mottatt vars el om oppstart fra Fossen Utvikling AS . Planer som sendes ut til oss skal

sendes ut fra kommunen og vi ber om at dette blir gjort framtiden.

Reguleringsplan i forhold til kommuneplaner og andre reguleringsplaner

For Statens vegvesen er det viktig at områd er for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan.

Trafikk

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Planområdet ligger i

ett området som allerede er sterkt trafikkbelastet. Her er det nødvendig med en

trafikkanalyse som foruten denne planen, viser konsekvensene av alle planer i området. Det

vises til nylig laget trafikkanalyse på andre siden av E1 6.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger)

må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og

trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet.
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Overvann

Det må også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive

nødvendige kryssinger av riks - og fylkesveg. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før omr ådet kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves minimum

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg». Normalt kreves

teknisk detaljpla n 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.

Byggegrense

Byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 1 00 m /50 m. Byggegrensen skal mellom

annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av

støyømfintlige formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og

nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs

riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7. desember 2004 og

klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m.

Innsigelse

Det må p åregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Med hilsen

Anders Hagerup

Seksjonsleder

Plan og forvaltning Buskerud Anne - Mette Bjertnæs

s enioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

Sammendrag

Hvervenkastet handel sområde ligger på nordsiden av E16 , nær toplanskryss et de r Fv 35
Osloveien tar av mot Hønefoss. Avs t anden til Hønefoss sentrum er ca 2 km. Handels området
trekker kunder til butikker , bevertning /selskapslokale og bensinstasjon . Det er merket opp ca
140 bilplasser på handelsområdet, inklusive plasser for Gjestegå rden. Figuren på forsiden
viser området med atkomstkrysset i Osloveien ring et inn . Ringerike s y kehus er nærmeste nabo
på nordsiden av Osloveien .

Døgntrafikken på E16 ved Hvervenkastet er 1 2 . 1 00 kjt ( ÅDT ), mens døgntrafikken i Osloveien
er i størrelsesorde n 8.000 - 9.000 kjt .

Det planlegges en dret bruk av gulvarealet , med en ny COOP - butikk på 1. 83 0 m2 og utvidet
salgsareal for i nteriør og sport ( hhv 230 m2 og 390 m2). Det te vil skje på bekostning av
møbel butikken , som legges ned . Dagligvarebutikken er mer t rafikkskapende enn den
virksomheten den erstatter . Økningen i biltrafikken er beregnet til 1. 37 0 kjt på virke dager
( 1. 13 0 kjt ÅDT) og 140 kjt i dimensjonerende time (tur og retur) . Det bemerkes at det meste av
det vi her beskriver som en trafikkøkning reel t sett ikke vil være ny trafikk i Osloveien.
D agligvarebutikker nord for Hvervenkastet trekker også i dag trafikk inn i Osloveien, og COOP -
butik k en vil i hovedsak konkurrere om de samme kundene.

Dagens avkjørsel fra Hvervenkastet handel mot Osloveien vil bli høyere belastet, med en
beregnet utnyttelsesgrad opp mot 91 % av tilgjengelig kapasitet i maks - timen om
ettermiddagen (utgående retning ) . En kan da forvente 47 sekunder s for sinkelse for trafikanter
på vei inn i Osloveien. Det er bereget en største kø le ngde på 50 meter – inn på
handels området. For å bedre trafikkavvikling en og sikkerheten foreslås det å flytte gangfeltet
bort til krysset med Arnold Dybsjords vei .

Rundkjøringen på Hvervenkastet vil med dagens kryssgeometri ikke klare å avvikle 2028 -
trafikken i maks - timen om etter middagen . Det beregnet en utnyttelsesgrad på 1,05, det vil si
over belastning. Med foreslått endring av kryssgeometrien vil en oppnå en betydelig bedring av
kapasiteten , og utnyttelsesgrad en vil med samme trafikkmengde b li 0,73 (dvs 73% av teoretisk
kapasitet). Endrin gen innebærer å etablere et e kstra kjøre felt inngående fra nord på
bekostning av det ene av to utgående felt.

Ny E16 og Ringeriksbanen er prosjekter som på sikt vil gi nye rammevilkår for trafikken mellom
Hønefoss og Oslo. Ny E16 (før 2028) vil gi en betydelig avla stning av dagens E16 og
Ringeriksbanen ( om bompen ger) vil gi grunnlag for nye reisevaner med redusert bilbruk . I
denne utredningen har vi ikke regnet med redusert trafikk i planområdet. Vi har lagt til grunn
en generell trafikkvekst på 13 % i veinettet fram mot 2028, iht prognose for Buskerud fylke.
Sånn sett beskriver vi i dette notatet en situasjon som kan betegnes som et «worst case».

Oppdragsnr
Oppdragsgiver:

618512 - 01
COOP Øst / Fossen utvikling

Dato: 1 5 .11 .2018

Skrevet av: Hans Ola Fritzen og Bjørn Haakenaasen
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

1 DAGENS SI TUASJON

1 .1 Grunnlag

Hvervenka stet ligger nær Ringerike sykehus, ca 2 km sy d for Hønefoss sentrum . D ag ens
atkomst er lagt til Osloveien , utformet som et T - kryss med vikeplikt for trafikk på sideveien.
Det er anlagt et eget venstresvingefelt i Osloveien for trafikk mot bensinstasjonen og
handelsområdet . Området huser i dag 4.850 m2 handel sareal , fordelt på følgende :

Møbel - 2.450 m2

Interiør - 1.000 m2

Kontormøbel - 440 m2

Sport - 960 m2

I tillegg til ovennevnte er det en Esso - stasjon i området.

Figur 1 - 1 Hvervenkastet handel – området er vist med sort brutt strek

Osloveien ved Hvervenkastet handel – sett fra sørøst (Google Street View)
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Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

1 .2 Trafikk – turproduksjon

Da handletrafikken er i fokus, er e ttermiddagstimen kl 16 - 17 brukt som « dime nsjonerende
time ». T imetrafikk på avkjørselen til handelsområdet og de andre sideveien e i Osloveien er
hentet fra tellinger utført av Fossen Utvikling AS i desember 2016, jfr vedlegg. I august 2018
ble det gjennomført en supplerende telling ved be n sinstasj onen.

Trafikken til - fra de ulike virksomhetene er beregnet med følgende verdier :

Møbelhandel - 0,5 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Kont ormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 50 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil

Bilandelen til - fra handlereiser utenfor sentrum er erfaringsmessig høy ; den satt til 95 % i
dagens situasjon .

Timetrafikken i de to rundkjøringene er hentet fra rapporten «Trafikkanalyse Hvervenmoen
næringsområde» (Asplan Viak AS 2017). Dagens biltrafikk i de to rundkjøringene er basert på
trafikktellinger 14. juni og 18. august 2016. Tallene viser situasjonen noen måneder etter
åpning av handel på Hvervenmoen i mars - april samme år (Jula, COOP, OBS Bygg, Expert,
Europris, Rusta og Biltema ) . Timetrafikken i de tre øvrige atkomst kryssene til Osloveien er
hentet fra trafikktellinger utført i desem ber 2016.

Døgnt rafikken til og fra handelsområdet er beregnet til 2.360 kjt per virkedag ( 2.225 kjt ÅDT ) .
I dimensjonerende ettermiddagstime er trafikken 315 kjt (telt trafikk) .

Tabell 1 - 1: Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018

For besøksp arkering er det merket opp 140 bilplasser, inkl usive plasser for G jestegården.

1 .3 K ryssbelastning

Kapasitetsberegningene er utført med programmet SIDRA versjon 8 .0. Resultat e ne er
presentert i skjematiske illustrasjoner , med følgende parametere :

U tnyttelse sg rad, dvs kapasitets utnyttelse . U= 0,60 betyr 60 % utnyttelse av tilgjengelig
kapasitet – det vises tall for hver tilfart i kryssene .
Forsinkelse - g jennomsnitt forsinkelse per bil ( sekunder )
B ilkø - m aksimal kø lengde ( meter )

Fargebruken illustrerer situasj onen, med g rønn bunnfarge for lav belastning (U < 0,70), blå for
mellomhøy belastning (U=0,70 - 0,80) og gul og rød for høyere verdier. I i llustrasjonene er det
også vist timetrafikken fordelt på hver tilfart og svingebevegelse.
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Tall for d øgntrafik ken på E16 og Osloveien er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) . Ut fra
disse tallene og krysstellingene er d øgntrafikk en på delstrekninger og sideveier estimert. Det
er lagt til grunn at maks - timen utgjør 12,3 % av ÅDT .

Figuren nedenfor viser dagens ÅDT i ve inet tet rund t Hvervenkastet.

Figur 1 - 2: Dagens biltrafikk i ve inettet rundt Hvervenkastet, ÅDT 2018 .

Figuren nedenfor viser t imetrafikk og beregnet kryssbelastning i ettermiddagstime n .

Figur 1 - 3: Dagens timetrafikk og kryssbelastning i kryssene ved Hvervenkastet .

Atkomstkrysset til Hvervenkastet handel har i dag en høyeste utnyttelse på U= 0,63, noe som
betyr uproblematisk trafikkavvikling. De to nabo kryssene i Osloveien har vesentlig lavere
belastning. For rundkjøringe n Osloveien - Hvervenkastet - Arnegårdsveien er det beregnet en
belastning på U= 0,8 2 på vest re tilfart. Her kan en forvente opp mot 5 7 meter kø . Rundkjøringen
på sørsiden av E16 har kapasitetsreserver.



6

Hvervenkastet handel – trafikk COOP Øst

1 .4 Personskadeulykker

Figuren under viser personskadeulykker i ve i nettet rundt Hvervenkastet og Hvervenmoen
gjennom en seksårsperiode . Det inntraff bare en personskadeulykke i Osloveien på
strekningen forbi Hverven kastet handel i perioden; en fotgjenger ble påkjørt da han krysset
Osloveien nær rundkjøringen.

Fig ur 1 . 4 . P ersonskade ulykker i veinettet rundt Hvervenkastet 2012 - 2017 (kilde: N VDB )

Grønn farge: L ett personskade / gul farge: A lvorlig personskade (en ulykke).
Fotgjengerulykke (F), Mc - ulykke (MC), ulykker med bare biler involvert (B)
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2 P LANLAGT U TBYGGI NG

2.1 Grunnlag

Det er planlagt følgende endring er i arealbruken:

Møbelhandel - 2.450 m2

Dagligvarehandel + 1.830 m2

Interiørhandel + 230 m2

Kontormøbel +/ - 0 m2

Sportshandel + 390 m2

Trafikken til - fra de ulike virksomhetene er beregnet med følgende verdier:

Dagligvarehandel - 2 ansatte pr 100 m2, 18 0 personturer pr 100 m2, 1, 3 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 30 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 30 persontu rer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 50 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil

Turproduksjon en for dagligvarehandel er hentet fra PROSAM - rapport 121 , med to sammen -
lignbare dagligvarebutikker , begge utenfor sentr um . I nteriørhandel, kontormøbel og
sport s handel er be regnet med dagens verdier. Reisemiddelfordelingen til - fra dagligvare er
anslått ut fra reisemiddelfordeling for handels - og servicereiser i Nedre Buskerud iht RVU
201 3/14 «Reisevaner i Osloområdet»: 70 % bil - 2 2 % gang e og sykkel - 8 kollektiv .
R eisemiddelfordelingen til - fra øvrig handel er antatt å være som for dagens situasjon (dvs 95
% bilandel) . På andre deler av veinettet er det regnet med en generell trafikkvekst på 13,3 %,
fram mot 2028, iht prog nose n for Buskerud fylke.

2.2 Trafikk - turproduksjon

Tabellen nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny areal -
bruk. I beregningen er det regnet med at 10 % av besøkende til dagligvarehandelen også
besøker annen handel på Hv ervenkastet , herunder Gjestegården eller bensin stasjonen . Det
innebærer en liten reduk s jon av trafikkbelastningen i atkomstkrysset.

Tabell 2 - 1 : Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny ar ealbruk.

Biltrafikk en til og fra området er beregnet til 3.7 30 biler på virke dager , til 3.35 0 ÅDT1. I maks -
timen er det beregnet 4 60 kjt per time (t ur /r etur ) . Plassbehovet for besøkende til handel en er
beregnet til ca 1 4 0 bilplasser , altså tilsvarende d agens plasstilbud (antatt ½ time s parkeringstid
for dagligvare og 1 time for annen handel og G jestegården ) . Retnings fordeling ut i veinettet er
anslått ut fra antall boliger og arbeidsplasser i nærområdet ( jf blå % - tall) . Som en følge av den

1 ÅDT = årsdøgntrafikk, dvs et årsgjennomsnitt
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nye dagligvare butikken er det regnet med at biltrafikken i atkomstkrysset er noe mer
retningsbalansert i maks - timen enn ved tellingen i 2016 .

2.3 K ryssbelastning

I dette notatet har vi ikke tatt høyde for de større infrastrukturtiltak ene som er under planle gging
på Ringerike. Vi har lagt til grunn en mellomsituasjon, med generell trafikkvekt og reisevaner
som i dag. Trafikalt sett kan denne mellomsituasjonen betegnes som et «worst case» .

Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk ÅDT 2028 i ve inettet rundt Hvervenkastet, med
planlagt utbygging . Blå tall viser ber egnet trafikkvekst til - fra ny handel. Beregnet «n yskapt
trafikk » er 1.780 kjt på virke dager og 1. 46 0 kjt ÅDT . Det bemerkes at det meste av det vi her
kaller trafikkøkning reelt sett ikke være ny trafikk i Osloveien. D agligvarebutikker lenger nord i
Oslovei en trekker også i dag trafikk gjennom planområdet . Den nye COOP - butiken vil
konkurrere med om de samme kundene.

Figur 2 - 1: Biltrafikk ved Hvervenkastet - ÅDT 202 8 , med planlagt ny handel ( blå tall viser trafikkvekst )

Kryss beregningen viser en utnyttelsesgrad på 91 % i avkjørselen ved handelsområdet i maks -
timen om ettermiddagen. T rafikk som skal ut på Osloveien kan da forvente en forsinkelse på
47 sekunder og en kø på 54 meter inn på området (7 - 8 bile r). Trafikkavviklingen i Osloveien
har forkjørsrett og vil ikke påvirkes nevneverdig av den ø kte sideveistrafikken .
Utnyttelsesgraden på tilfartene i Osloveien er beregnet til hhv 0,30 (fra E16) og 0,35 (mot E16).

Osloveien sett fra nordvest (Google Street View)
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Det foreslås a t g angfeltet på nor d siden av atkomstkrysset flytte s bort til krysset med Arnold
Dybsjords vei (sykehuset). Potensialet for k o nflik t e r mellom kryssende gangtrafikk og venstre -
svingende biler fra be nsin og handel vil da bli redusert. I følge tellingene er det langt f ærre
venstresvingende biler fra Arnold Dybsjords vei .

Figur e n under viser trafikkbelastning og a vviklingsparamerte med foreslåtte tiltak , som vist i
figur 2 - 3. G jennom enkle tiltak i rundkjøringen k an en oppnå en utnytte l sesgrad på 0,73 i maks -
timen . Forventet f orsinkel s e bli r da marginal e 9 sekunder .

Figur 2 - 2 : Timetrafikk og kryssbelastning 2028 - med ny geometri i rund kjøringen på Hvervenkastet

Uten foreslått g eometriendring , vil krysset ha problemer med avviklingen . I maks - timen om
etter middagen er det beregnet en utnyttelsesgrad på 1 ,05, det vil si overbelastning . Vi
bemerker at beregningen er gjort med både generell trafikkvekst i veinettet og trafikk veks t til/fra
ny handel – altså et « worst case » . Trafikkvek s ten fra handelsomr å det (blå tall i figuren) utgør
bare liten andel av trafikken i krysset .

Figur 2 - 3 : Timetrafikk og kryssbelastning 2028 – med dagens kryssgeometri
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Figuren under viser de foreslåtte tiltakene i rundkjøringen . O sloveien har i dag ett kjørefelt i nn
fra nord , men t o i utgående retning . I denne retningen har det ekstra feltet liten betydning for
trafikk avviklingen. Det anbefales å snu dette, slik at at det bli to felt inn gående over de siste
20 mete rne , på bekostning av d et e ne feltet utg ående . G angfeltet trekkes t ilsvarende tilbake,
slik at kryssende fotgjengere ikke behøver å forholde seg ti l mer enn ett og ett kjørfelt om
gangen , med en refuge i mellom ( dette er skolevei ). Det vil også kreves en t ilslutning til
eksisterende gangvei i Hv e rvenkastet (ca 1 5 m) .

Figur 2 - 4 : Rundkjøringen Osloveien / Hverven kastet med anbefalte tiltak
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Vedlegg 1 : Kryssutforming

Figurene viser skjematisk kryssutforming en som ligger til grunn for SIDRA - beregningene .

Kryss 1 – Oslov eien - atkomst Hvervenkastet handel

Dagens situasjon

Planforslag – gangfelt flyttes vestover (se neste side)
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Kryss 2 : Osloveien - Arnold Dybsjords vei

Dagens situasjon

Planforslag

Kryss 3: Osloveien / Trygstadveien

Dagens situasjon
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Kryss 4 – Osloveien - Hvervenkastet - Arnegårdsveien

Dagens situasjon

Planforslag – to kjørefelt inn fra nord

Ar negårdsveien

Arnegårdsveien
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Kryss 5 – Hvervenkastet - Hvervenmoveien - Monserudveien

Dagens situasjon
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Vedlegg 2: Trafikktellinger

Trafikktelling i O sloveiens sideveier i desember 2016

Trafikktelling i atkomst bensinstasjon i august 2018

Inn Ut Sum
16 00 - 1615 8 8 16
1615 - 1630 10 12 22
1630 - 1645 6 8 14
1645 - 1700 5 10 15
Sum time 16 - 17 29 38 67

Tellingene er gjenomført av Fossen Utvikling AS



Årsak til e ndring av trafikkutredning

Hovedårsaken til at trafikkutredningen ble endret, var at først utkast baserte seg på en tilgang på
parkeringsplasser som var høyere enn det som faktisk er/blir tilgjengelig. Generelt er det store
variasjoner i hva slike butikker kan generere. Påvirkningsf aktorer er for uten type og størrelse,
godt/dårlig kommersiell drift, beliggenhet, tilgjengelighet, parkeringstilgang, synbarhet osv. En kan
derfor ikke lage en eksakt utredning (selv om utrederne har en tendens til å presentere resultatene i
eksakte tall, enda de er basert på omtrentlige forutsetninger). I tillegg ha de (Asplan) gjort mindre
endringer, basert på bedre lokalkunnskap.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse
ved utarb eidelse a v planer for utbygging . Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 .

Denne saken gjelder revidering av e n plan på Hvervenkastet , der hovedformålet er å legge til
rette for dagligvarebutikk i et eksisterende forretningslokale. Det blir således ventelig ingen
store endringer i risiko - eller sårbarhetsbildet.

Planen fremmes for at Coop skal kunne etablere en dagligvareforretning i eksisterende
forretningsbygg der det tidligere har vært møbelforretn ing. Det planlegges en forretning etter
konseptet «Coop Extra». En slik butikk har et effektivt salgsareal på ca. 1450 m2 og med tillegg
for lager, personalrom og andre birom. Til sammen ca. 1840 m2.

Hele planområdet er på ca. 30 daa og inkluderer byggeom råder og deler av omkringliggende
vegarealer.

Planen omfatter gårds - og bruksnumrene 38/119, 38/135 og 38/136, for uten deler av
tilliggende vegarealer med gnr/bnr 101671. Arealene for eiendom 38/119 er 9,158 daa, for
38/135 er det 4,375 daa og for 38/13 6 er det 6,904 daa.

Planen inneholder formålene forretninger, bevertning, bensinstasjon/vegserviceanlegg kjøreveg
og annen veggrunn grøntområder. I tillegg er det regulert frisiktsoner.

Byggegrenser mot omkringliggende veger er 30m.

Plankartet:

Mht p laninnholdet vises til planbeskrivelsen.
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2. M ETODE

Risiko benyttes for å angi fare for liv, uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker
eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Hendelser som har stor sannsynlighet og
store konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet og små
konsekvenser gir liten risiko.

ROS - analysen er utarbeidet i henhold til metodikken i DSB (2017) sin veileder. Tiltakene som
fremkommer i analysen er inntatt i planbestemmelsene.

Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres som produktet av sannsynligheten for en
uønsket hendelse, konsekvensen av denne hendelsen og sårbarhetsvurderinger med mulige
følgehendelser . Dette kan så ende ut i forslag til beredskapstiltak og eventuelle etabl ering av
hensynssoner i planen.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegge s
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som beg renser konsekvensene.

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte e r så
kommentert særskilt.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier , der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene :

Gradering av sannsynlighet:

3 . Høy sannsynlig het : Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år . >10%.
2. Middels sannsynlig het : Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år. 1 - 10%.
1. Lav sannsynlig het : Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 10 0 0 år. 1/10 00.

For steder der det er sannsynlighet for flom og/eller skred gjelder andre
sannsynlighetsvurderinger, men det er ikke aktuelt her.

Gradering av konsekvenser for liv og helse, stabilitet og materielle verdier :

Disse deles inn i konsekvenskategoriene
3 høy, 2 middels, 1 små og ikke relevant.

Ovenstående er satt inn i en risikomatrise.
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik
tabell, der betydningen av fargene er redegjort nedenfor.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

Ikke
relevant

1 Små 2 Middels 3 Store

3 Høy. >10%

2 Middels 1 - 10%

1 Lav. <1%

3. AN ALYSE

3.1. Kunnskapsgrunnlaget.

Kunnskapsgrunnlaget for denne analysen er kommunens kart - og informasj onssider for nevnte
tema, samt planleggernes meget gode lokalkunnskap som beboere i området.

For bensinstasjonen er en ROS - analyse for anlegget Tomasjord Express lagt til grunn (Cowi
24.8.2018) . Det er et helt tilsvarende anlegg som her på Hvervenkastet.

3.2. Tenkelige hendelser med risikovurdering .

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/ - skred Nei Helt flat tomt. Ikke kjent at

det skal være usikre
grunnforhold

2. Snø - /isras Nei Ikke bratt i/uten for
området.

3. Flomras Nei Ligger høyt over vann .
4. F lom . Innsjø, elv. Nei God avstand og høyde til

elva .
5. Radongass Ja 1 1 Mulig, m en t iltak

obligatorisk .
Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Bebygd. Ing e n spesiell e

biotop er
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
10. Verneområder Nei In gen kjente
11. Vassdragsområder Nei Ingen n ære som påvirkes .
12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen
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Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Veger brede nok for

utrykning skjøretøy.
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning , avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21. Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Alltid vært bebygd.
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei Ingen funksjoner med

støyfølsom bruk
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei Ingen linjer med kraftig

strømføring .
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Ja 1 2 Bensinstasjon . Er driftet

der i 29 år, uten uhell av
noen slag.

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Nei For lite ekstra trafikk

genereres til at det vil
merkes. (< 3dB) .

38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41. Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 2 God sikt. Lav hastighet.
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 2 Alltid en fare. Mindre

sannsynlig
45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje - /terrormål
Nei Ikke aktuelt
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47. Er det potensiell sabotasje - /
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt

48. Regulerte vannmagasiner
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannst and mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc . )

Nei Ikke aktuelt

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes
gjennom /langs planområdet

Nei Kun langs med området .
Lave hastigheter.

3.3. VURDERINGER .

Vurderinger av de ovenstående tema der det er sannsynlige farer er gjort i skjemaene nedenfor.

NR 5 UØNSKET HENDELSE Radon
Radon er en giftig gass fra alunskifer som kan medføre fare for kreft (særlig lungekreft).
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING
Tek17
ÅRSAKER
Hele Ringerike ligger i en geologisk sone der det kan forekomme radon. I disse permeable (lett
gjennomtrengende) massene kan radon forekomme.
KJENTE PROBLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. Bygningene har få rom der folk overnatter.
Nyere bygninger med antatt plast, som i en viss grad hindrer gass å stige opp, mellom grunn og
grunnmur.
SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Ved langvarig e ksponering kan kreftfare oppstå. Sykdom og eventuell død.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
Grad av sannsynlighet x God byggeskikk og korte

eksponeringsperioder.
KONSEKVEN SVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Lav sannsynlighet
Stabilitet -
Materielle verdier -
Pga nye bygg og korte eksponeringsperioder vil den statistiske sannsynlighet for skader blir små.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
Grader av gassperre under grunnmurene Ukjente gjennomføring av

byggearbeider
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Krav om tiltak ved nybygg Krav i reguleringsbestemmelser.
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NR 3 3 UØNSKET
HENDELSE

Risikofylt industri m.m.

Drift av bensinstasjon
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER
Håndtering og oppbevaring av brannfarlige væsker og gasser.
KJENTE PROBLEMER
Bensinstasjonen er driftet her i 29 år, uten at det har vært uønskede hendelser. Siden dette er anlegg
som bygges både i byer og ved boligområder, er det laget systemer og rutiner som gir svært lav
risiko for uhell. Anlegget har nedgravde tanker som er dobbeltveggede, påfyllingskasser med
oppsamlingsv olum . Ved ev brudd på ledninger vil fall på disse medføre at væske dreneres tilbake
til tankene. Tette spillkasser med avrenning til oljeutskiller. Pumpene har påkjøringsvern . God
avstand til nærmeste bebyggelse. Stabil grunn uten ras - eller flomfare.
SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Antennelse av gasser og/eller brennbare v æsker. Mulig e s ekundærhendelser er stenging av trafikk
på E16 og Fv35. Ringerike Sykehus ligger i nærheten, men ikke tett innpå. Fare for
luftforurensning ved ev brann.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
Grad av sannsynlighet x Gode sikkerhetssystemer og rutiner

ved håndtering.
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Gode

evakueringsmul i gheter
Stabilitet -
Materielle verdier x S kader på kjøretøy og

bygg

USIKKERHET BEGRUNNELSE
Liten Gode systemer og rutiner.
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Driftsrutiner og ettersyn /kontroll Ikke i reguleringsplanen
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NR 43 UØNSKET
HENDELSE

Ulykker i av - /påkjørsler

Trafikkulykke i avkjørsel
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER
Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk i avkjørsel. Med noe økt trafikk vil det også bli
tilsvarende økt fare for ulykker.
KJENTE PROBLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. God sikt i avkjørsel og i et område som
ikke er avkjørselsfri.
SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Påkjørsel i kryss. Ingen sekundærhendelser.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLAR ING
Grad av sannsynlighet x God sikt. Rett strekning. Nedsatt

fartsgrense (60 km/t).
KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Lav sannsynlighet

pga lav hastighet
Stabilitet -
Materielle verdier x Moderate skader på

kjøretøy.
Pga god sikt, rett strekning og nedsatt fartsgrense vil den statistiske sannsynlighet for skader blir
små.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
- -
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Krav til frisiktsone i reguleringsplan -
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NR 44 UØNSKET
HENDELSE

Ulykker med gående/syklende

Trafikkulykke med myke trafikanter
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

- -
ÅRSAKER
Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk med kjørende og gående/syklende. Med økt trafikk vil
det generelt også bli økt fare for ulykker.
KJENTE PROBLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. Det er fortau og gang - /sykkelveg er
langsmed planområdet på de sidene det er naturlig for gående og syklende å ferdes, samt markerte
fotgjengeroverganger.
SÅRBARHETSVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Trafikkulykker med personskade. Ingen sekundærhendelser.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
Grad av sannsynlighet x Godt utbygd nett av fortau, gang -

/sykkelveger og fotgjengeroverganger.
KONSEKVEN SVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Konsekvenser for myke

trafikanter vil kunne være
til dels alvorlige.

Stabilitet -
Materielle verdier -
Pga god sikt, rett strekning og nedsatt fartsgrense vil den statistiske sannsynlighet for skader være
små.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
- -
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Krav til frisiktsone i reguleringsplan -

3.4. Samlet risikovurdering .

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

Ikke
relevant

Små Middels Store

Høy. >10%

Middels 1 - 10% 33, 43, 44

Lav. <1% 5
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4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt og
mulig å kontrollere , gitt de forebyggend e tiltakene som er nevnt i skjemaene .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-5   Arkiv: PLN 999  

 

 

Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

  

Sammendrag 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og ønsker endring av gjeldende reguleringsplan for området. 

En slik endring krever en ny reguleringsprosess.  

Det kreves at utredninger må gi svar på om størrelse og lokalisering av matvareforretning er 

egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling. 

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av en større 

dagligvareforretning, konseptet Coop Extra, der det har vært en møbelforretning (Skeidar) på 

Hvervenkastet. Sportsforretningen (Sandberg Sport) og Kontormiljø vil forbli i bygget. 

Det er Fossen Utvikling As v/daglig leder Bjørn Leifsen som representerer partene og Bjørn 

Leifsen vil være planfaglig ansvarlig for planutarbeidelsen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, som ble vedtatt 

08.01.1990. Her har bl.a. møbelforhandler Skeidar holdt til, men denne virksomheten er borte. 

Det er lagt frem et ønske om å etablere en større matvarebutikk i disse lokalene. 

I § 3.1 i reguleringsbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan står følgende: 

”Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, 

for eksempel matvareforretning.” 

 

I 2010 ble det fremmet et ønske om en omregulering av reguleringsplan nr. 113-01. Ønsket var 

å etablere en matvarebutikk i disse lokalene. Sak om regulering ble behandlet i HMA 

06.12.2010 med positiv innstilling fra rådmannen, men saken fikk negativt vedtak.  

Dermed er det reguleringsbestemmelsene fra 1990 som gjelder for arealet i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Hvervenområdet ligger ca 2 km fra gågata i Hønefoss by. Videre er det 800 meter til avkjøring 

til senterområdet Eikli. På motsatt side av E16 ligger Hvervenmoen. Hvervenområdet har 

sentral beliggenhet i forhold til transportsystemet, plassert ved innkjøringa til Hønefoss langs 

E16. På Hvervenkastet er det i dag sportsforretning og kontorarbeidsplasser, bensinstasjon og 

Gjestegård/bespisning. 

Områderegulering Hvervenmoen innebærer et stort antall arbeidsplasser i dette området.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Coop har flere butikkonsepter og innen dagligvarehandel er Coop Obs! Hypermarked det mest 

omfattende. I tillegg til dagligvarer har slike butikker et godt vareutvalg innen sport, tekstil, 

kjøkken og hjem, leker, småelektrisk og lettere byggevarer. Hos Coop Mega finnes alle 

basisvarer, med ferskvarer, utallige brødsorter, frukt og grønt, krydder og sauser. Coop Prix er 

en dagligvarekjede med lave priser på hele vareutvalget. Coop Extra er en dagligvare- og 

byggkjede i Coop. I Extrabutikkene finnes mer enn 5500 varer til lave priser. Coop Marked er 

en dagligvarekjede med lokal forankring. Butikkene er spredt rundt i Norge og representerer 

også et naturlig møtested i lokalsamfunnet. 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av konseptet Coop Extra. 

 

Tiltaket som foreslås vil ikke medføre store endringer på eksisterende bygg eller på 

utearealene. Bygget vil få en oppgradering og en tydeliggjøring av at det her er 

dagligvarebutikk. Uteområdene vil få ny strukturering av parkeringsplassene og oppgradering 

av utebelysning. Lagringscontainere vil bli fjernet. Hele eiendommen vil få et estetisk løft. 

 

Forslagsstiller mener videre at trafikken til/fra området ikke vil bli radikalt endret. Totalt antall 

kvadratmeter butikkarealer forblir uendret. De trafikkmessige konsekvensene vil bli redegjort 

for i saken. 

Nærområdene til Hvervenkastet vil få mer boligbebyggelse, blant annet i Tanberglia og 

tilstøtende områder, etter vedtak av kommunedelplan for Krakstadmarka. Uten 



- 

dagligvareforretning på Hvervenkastet vil mange måtte kjøre ned i Osloveien for å handle. Det 

er også etablert et stort antall arbeidsplasser ved sykehuset og Hvervenmoen, som 

representerer store kundegrupper. Mange av disse reiser antakelig inn til Hønefoss for å handle 

dagligvarer. Nærmeste Coop-matvarebutikker er Coop Extra Klekken og Coop Extra 

Heradsbygda, samt Coop Mega i Hønengata. 

 

Mulig etablering av matvarebutikk i området er i strid med gjeldende reguleringsplan (nr. 113-

01 Hvervenmoen). Det må en reguleringsprosess til for å kunne tillate etablering.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er regulert i reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, vedtatt 08.01.1990, se 

vedlegg 3. Området er regulert til forretningsbebyggelse, med bestemmelse om at bebyggelsen 

ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, for eksempel matvareforretning. 

Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart. 

Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes.  

Utredningsteamene vil trolig være knyttet til: 

Sentrestruktur og handel, trafikkforhold, støy, naturforhold, nærmiljø, landskapspåvirkning, 

ras, skred, overflatevann og ROS-analyse. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter trolig bl.a. eiendommene: gnr/bnr 38/119 som eies av forslagsstiller, 

38/135 med grunneier Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård As og 38/136 som eies av 

Esso Norge AS, samt offentlige eiendom i form av vegarealer. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud 

Gjennom fylkesdelplanen presenterer Buskerud Fylkeskommune de ulike ”handelsklassene”: 

- Plasskrevende varer (Som for eksempel møbler, hvitevarer, brunevarer) 

- Detaljvarehandel (Som kan deles inn i dagligvarer og faghandel (detaljvarer)) 

Fylkesdelplanen presenterer den senterstrukturen som er ønskelig skal gjelde for Buskerud: 

- Fylkessenter (Drammen) 

- Regionsenter (Hønefoss, Kongsberg) 

- Distriktssenter (for eksempel Vikersund, Hokksund, Gol, Geilo, Nesbyen, Ål) 

- Lokalsenter (for eksempel Vik, Noresund, Hol, Flå, Sætre, Mjøndalen) 

- Nærsenter – her er det ikke nevnt noen eksempler, men: ”fylkesdelplanen gir noen generelle 

retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i nærsentre.” 

I følge fylkesdelplanen skal et nærsenter inneholde noen servicetilbud som dagligvarer, enkelte 

bransjevarer, kiosk, matservering, forsamlingslokale m.m., samt kollektivtilbud. 

 

Planprogram for områderegulering for Hvervenmoen var på høring og offentlig ettersyn våren 

2011. Fylkesmannen vurderte at planprogrammet la opp til en handelsvirksomhet som vil 

kunne være i strid med RPB for kjøpesentre, og nasjonal politikk for samordna areal- og 

transportplanlegging. Planprogrammet ble forelagt Miljøverndepartementet (MD) i medhold av 

§ 8 i forskrift om konsekvensutredninger. MD uttalte seg til planprogrammet i brev datert 

17.10.11. MD oppfordrer generelt til at handel i størst mulig grad innpasses i tilknytning til 
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sentrumsområdene i Hønefoss. Dersom det er behov for handelsavlastningsområder utenfor 

sentrum, forutsettes det at beslutning om hvor disse skal ligge tas på grunnlag av en overordna 

vurdering av kommunens næringsareal og hvilke arealer som er mest hensiktsmessige for dette 

formålet. Det må spesielt vektlegges hvilke lokaliseringer som vil ha minst negative 

konsekvenser for handelen i sentrum. Det vil kunne være vanskelig å hindre såkalt 

bransjeglidning hvor supplerende varegrupper, som er i direkte konkurranse med 

sentrumshandelen, får en gradvis større andel av forretningsarealene. 

 

I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt som erverv. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er målsettingen at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 

handelsby og regionhovedstad og dette skal gjennomføres ved bl.a. utvikle Hønefoss med flere 

lokalsentre. Hønefoss sentrum er midtpunkt med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør 

(Eikli) og vest (Meieriet). 

I kapittel 5. Effektiv arealdisponering heter det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig 

vekst og utvikling av by og lokalsamfunn gjennom:  

Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. 

 

Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss ble behandelt i sak nr. 142 i kommunestyrets 

møte 13.12.2012. I vedtakspkt 2. pkt b, c, d, e, og f skal følgende prinsipper legges til grunn: 

b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- og 

transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. 

Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen. 

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 

f) Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering av all 

handel. 

 

Juridiske forhold  

I §12-14 i plan – og bygningsloven heter det at for «utfylling, endring eller oppheving av 

reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.» Endring av 

reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” tilsier en ny reguleringsprosess.  

 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Endringen er gjort i § 12-8 og trådte i kraft 1. juli 

2017. Bestemmelsen er et ledd i målsettingen om å effektivisere planprosessen. Departementet 

vil gi nærmere bestemmelser om innholdet i planinitiativet, behandlingen i oppstartmøtet og 

referat fra møtet i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven, forskriften er ikke utkommet enda.   

Beslutningen om å stoppe et planinitiativ er ikke et enkelt vedtak som kan påklages.  

 



- 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for kommunen. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. betalingsreglementet.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Ved vedtak om å starte opp regulering må lovpålagt informasjon og medvirkning ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Forutgående saker om etablering av næring i området ved Hvervenmoen/Hvervenkastet har 

vært planfaglig og planpolitisk utfordrende å løse, spesielt med tanke på handelsnæring.  

 

Kommunen har vedtatt et plangrep i områderegulering nr. 347-01 Hvervenmoen, der det er gitt 

klare begrensninger i forhold til arealbruk for handel og varekategorier. Dette plangrepet er 

basert på hensynet til utvikling av Hønefoss som region- og handelsby. 

I vedtatt områderegulering angis det i bestemmelsene innenfor arealformål «bebyggelse og 

anlegg – forretninger» at det ikke tillates handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr 

enhet. Disse kan ikke deles opp i mindre enheter. Arealene kan nyttes til plasskrevende handel, 

herunder forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og 

andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre, og handel med møbler, hvite- og 

brunevarer. Med bakgrunn i dette er utvikling av Hvervenmoen med bilbasert handel et 

supplement til sentrumsaktiviteten og opptrer i liten grad som konkurrerende virksomhet. 

 

I et byutviklingsperspektiv er det viktig med både handel og kontorarbeidsplasser i sentrum. 

Dette skaper grunnlag for byliv, kultur og servering og en levende by. 

 

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Kommunen skal ta stilling til spørsmålet om å 

stoppe initiativet så tidlig som mulig. Hensikten er å redusere unødig ressursbruk både hos 

kommunen, forslagsstiller og andre som må forholde seg til initiativet. 

En beslutning om å stoppe et planinitiativ skal være basert på et forsvarlig planfaglig eller 

planpolitisk skjønn, hvor det ikke er tatt utenforliggende eller andre usakelige hensyn. 

 

Forslag til alternativt vedtak 1:  

 

Kommunen anbefaler ikke oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Lokalisering av handel er et planfaglig tema, men også et planpolitisk diskusjonstema. 

Forslagstillere i denne saken ønsker å etablere en større dagligvareforretning. Dagligvarer er 

definert i Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss som matvarer og andre nærings- og 

nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av 

papir og plast, bone-, rense- og pussemidler. Men hva er en større dagligvareforretning? 

 

Dersom forslagsstiller går for en større dagligvareforretning, må dette utredes. Kommunen vil 

kreve at det utarbeides en analyse der forholdet til et levende bysentrum avklares før 

kommunen kan ta stilling ved 1. gangsbehandling av planen. Det vises til prinsipielt vedtakspkt. 

2. pkt b, c, d, e i sak nr. 142 i kommunestyrets møte 13.12.2012, se over. 

 



- 

Før et vedtak om høring og offentlig utlegging av reguleringen ved 1. gangsbehandling, må det 

foreligge en trafikkutredning om hvor mye og hva slags trafikk som genereres til/fra det 

aktuelle området dersom dagligvarehandel tillates. 

 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan og ansees som prinsipiell. Oppstartsaken legges 

derfor fram til politisk behandling. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og vil foreslå konseptet Extra. 

 

Med de nylig vedtatte planene i Hvervenområdet er rådmannen i tvil om de politiske føringene 

som ble gitt tidligere er å forstå som at det ikke er ønskelig med noen form for matvarebutikk i 

området i framtiden, og velger derfor å legge fram oppstartsaken politisk.  

 

Dersom det vedtas å gå videre med planarbeidet må det avholdes formelt oppstartmøte før 

varsel og kunngjøring av planoppstart. 

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

Før vedtak om 1. gangsbehandling må det utarbeides en trafikkanalyse som skal vurdere 

kapasitet og belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle tiltak, før etablering av 

dagligvareforretning.  

Utredningene må også gi svar på størrelse og omfang av det konseptet som forslagsstiller 

endelig vil foreslå. 

 

I denne saken kreves det videre at utredningene må gi et tydelig svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om regulering 

2. Situasjonskart  

3. Reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

konst. Avdelingsleder: Line Østvold 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-6  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 70/17 

 

Saksprotokoll - Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 

38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. H og V følgende forslag: 

«Fremmer Rådmannens alternative forslag: HMA (kommunen) anbefaler ikke oppstart av 

detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr38/119.» 

 

Avstemming:  

Arne Brobergs (H) forslag p.v.a H og V ble satt opp mot Rådmannens forslag. Brobergs (H) 

forslag oppnådde 4 stemmer (H, SP og V) og falt.  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (H, V og SP) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3927-69   Arkiv: 140  

Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 11-15. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler i plandokumentene. 

 

  

Sammendrag 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – høringer 

Revisjonen av kommuneplanens arealdel startet opp i 2013. 25.04.2017 ble planen  

1. gangsbehandlet, og i perioden mai – september 2017 lå planen ute til høring og offentlig 

ettersyn. I denne prosessen mottok kommunen 67 innspill fra statlige og regionale 

myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger, politiske partier og private aktører. Flere av 

disse var innsigelser som ble løst ved 2. gangsbehandling i 2018, med unntak av én innsigelse. 

Den ble løst i november 2018, etter flere møter i blant annet regionalt planforum. Ved  

2. gangsbehandling mottok kommunen 19 innspill. Alle innspillene fra  

1. gangsbehandling og 2. gangsbehandling svares ut i vedlegg til denne sluttbehandlingen.  

 

De viktigste endringene i kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Følgende områder i kommuneplanens arealdel er tatt ut eller justert grunnet innsigelser fra 

overordnede myndigheter: 

 Boligområder i Haugsbygd (B21-B25), Heradsbygda (B18,), Trygstad (B7), 

Tyristrand (B3), Hensmoen (B17) og justert Pukerudhagen (Sokna) 

 Fritids- og turistformål i Nes i Ådal (FT2)  

 Næringsområder på Hensmoen og Ringmoen har fått justert avgresning (N2 og N3)  

 

Revidert konsekvensutredning (KU) etter innsigelse fra overordnede myndigheter: 

 Utarbeidet en ROS-analyse i tilknytning til nye utbyggingsområder 

 Utarbeidet temakart som viser adkomstveier til nye utbygginsområder 

 Utredet trafikksituasjonen til nye utbyggingsområder ytterligere 

 

Hensynssoner lagt inne i plankartet etter merknader: 

 Bevaring kulturmiljø ved Nikkelverket (Nakkerud) 

 Nedslagsfelt for drikkevann ved Ringerike vannverk (Kilemoen) 

 Kvikkleiresoner justert i Hønefoss-området 
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 Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16 

 Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan for Områderegulering Hønefoss 

 

Reviderte og nye kommuneplanbestemmelser: 

 Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) § 5.4 - ny 

 Overvann § 5.6 – ny 

 Tilgjengelighet og universell utforming § 5.9 – ny 

 Jordfaglig vurdering § 5.14 – ny 

 Lekeareal i tettbygde strøk § 5.1.7 – ny 

 Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan § 12.4.4 - ny 

 

I tillegg er det gjort flere mindre omformuleringer/endringer i kommuneplanbestemmelsene. 

Disse er lagt i eget dokument, jf. vedlegg 16 (Oversikt - endringer i bestemmelsene). 

 

De overordnede myndighetene trekker innsigelsene til planen, med forbehold om at planen 

vedtas slik den nå foreligger. Rådmannen anbefaler at planen vedtas slik den foreligger.  

 

Bakgrunn for saken 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-5 (kommuneplanens arealdel) kommer det frem at 

kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom 

framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 

legges herved fram for sluttbehandling. Under forutsetning av politiske vedtak i tråd med 

rådmannens innstilling, foreligger det ikke lenger innsigelser til Ringerike kommune sitt 

forslag til ny arealdel. 

 

Hva er en kommuneplan? 

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den 

langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i 

Ringerike kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Samfunnsdelen gir rammer for samfunnsutviklingen, mens arealdelen viser sammenhengen 

mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

 

Arealdelen angir rammer og betingelser for tiltak og arealbruk, og hvilke hensyn som må 

ivaretas ved disponeringen av arealene. De viktigste dokumentene i kommuneplanens arealdel 

er plankartet og kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer. Disse dokumentene er 

juridisk bindende. Dersom kart og bestemmelser ikke samsvarer, gjelder kartet over 

bestemmelsene. Plankartet viser nåværende forhold og fremtidige områder som kan bygges 

ut, og bestemmelser og retningslinjer fastsetter rammer for områdene og videre planarbeid. 

Planbeskrivelse og konsekvensutredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger av 

byggeområdene. Konsekvensutredningen omtaler alle nye utbyggingsområder. 

 

Ny plan- og bygninglov  

Ny plan- og bygningslov trådte i kraft i 2009. Lovens formål er kort fortalt å fremme en 

bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. 

Dette gjør at områder som universell utforming, folkehelse, miljøvern og klimatilpasning nå 

får mer oppmerksomhet. Hensynssoner er et nytt plangrep som har kommet med den nye 

loven. Hensynssoner kan sees på som et lag som legges på toppen av de ulike arealformålene, 

og viser til ulike hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. Gjeldende 

arealdel ble vedtatt i 2007, og er utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov. Det er derfor 

behov for en oppdatering til gjeldende lovverk. 



- 

 

Planprosessen og politiske vedtak 
Tidslinje av planprosessen og politiske vedtak vises nedenfor; FS = behandling i 

Formannskapet eller Strategi og plan, KS = behandling i Kommunestyret 

 

 
 

 

Beskrivelse av saken 

 

Planforslaget 



- 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket sluttbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Kommuneplanbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

- Konsekvensutredning av nye utbyggingområder 

- Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2017) 

- Begrenset høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2018) 

- Temakart – adkomstvei til alle nye utbyggingområder 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling (2017) og 2. gangsbehandling (2018) 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling 

Kart 

1. Ny båndleggingssone for Ringeriksbanen/E16 og Områderegulering Hønefoss 

2. Boligområder tatt ut av planforslaget etter innsigelser: B3 (Tyristrand), B7 

(Trygstad), B17 (Heradsbygda), B18 (Hensmoen), B21-B25 (Haugsbygd) og 

Pukerudhagen (Sokna) ble justert. 

3. Fritids- og turistformål er tatt ut av planforslaget etter innsigelse: FT2 (Nes i Ådal) 

4. Næringsområder er justert etter innsigelser: N3 (Ringmoen) og N2 (Hensmoen, 

kun avgrenset)  

5. Fremtidige sykkelveier i Soneplan Hønefoss er lagt inn inn i plankartet  

6. Boligområde B13 (Almemoen) er tatt ut av kartet og tilbakeført til LNF-område 

på bakgrunn av fare for kvikkleireskred  

7. Kommunedelplaner vises som hvite områder i kommuneplanen (Krakstadmarka, 

Ådalsfjellene) 

Kommuneplanbestemmelser 

8. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) § 5.4 - ny 

9. Overvann § 5.6 – ny 

10. Tilgjengelighet og universell utforming § 5.9 – ny 

11. Jordfaglig vurdering § 5.14 – ny 

12. Lekeareal i tettbygde strøk § 5.1.7 – ny 

13. Båndleggingssone i påvente av reguleringsplan § 12.4.4 - ny 
Konsekvensutredning av nye utbyggingområder 

14. Konsekvensutredningen er presisert og det er gjort en ROS-analyse for de nye 

utbyggingsområder 

 

De viktigste endringer etter 2.gangsbehandling (2018) 

Kart 
1. Justert båndleggingssone for Områderegulering Hønefoss 

2. Område B19 (Klekken gartneri) er tatt ut etter vedtak av formannskapet 

22.05.2018 

3. Hensynssonen for Nikkelverket er justert til å følge avgresningen i Regional plan 

for kulturminnevern i Buskerud (Kulturminnekompasset) 

4. Kvikkleireområder for Hønefoss er justert etter utredninger utført av Bane NOR i 

forbindelse med Fellesprosjektet 

5. Kommunedelplan for E16 Nymoen – Eggemoen er lagt inn i plankartet etter 

vedtak i Kommuenstyret 11.10.2018 

6. Hensynssone for Kjerraten er lagt inn 

Kommuneplanbestemmelser 

7. Mindre endringer 

Konsekvensutredning av nye utbyggingområder 



- 

8. Utarbeidet et temakart – adkomstvei til alle nye utbyggingsområder etter 

innsigelse fra Statens vegvesen 

9. Utredet trafikksituasjonen i alle nye utbyggingsområder grundigere 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikringen av planforslaget, og 

for å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 19.05.2017-17.08.2017. Det 

kom inn totalt 67 uttalelser som følger vedlagt: Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens 

kommentar. Planforslaget lå til begrenset høring og offentlig ettersyn i perioden 01.06.2018-

01.07.2018. Det kom inn totalt 19 uttalelser, som følger vedlagt: Begrenset høring og offentlig 

ettersyn m/rådmannens kommentar.  

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedleggene. På bakgrunn av 

innsigelser, merknader og revisjon av konsekvensutredningen er enkelte områder trukket ut av 

planforslaget. I etterkant er det kommet spørsmål fra forslagstillerne om bakgrunnen for disse 

beslutningene. Videre følger en kort redegjørelse over vurderingene som er gjort for disse 

områdene: 

 B19 (Klekken gartneri) ble vedtatt tatt ut av planen ved politisk behandling i 

Formannskapet 22.05.2018.  

 B17 (Heradsbygda) fremmet Fylkesmannen i Buskerud innsigelse til, men ble av 

rådmannen vurdert tatt ut begrunnet i kartlegging av bynære friluftsområder. 

 Åsa er ikke et satsningsområde i kommuneplanens arealdel, da det ikke tilfresstiller 

kravene for et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel.  

 B21 (Klekken økogrend) ble tatt ut av planen på grunn av innsigelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud. 

 B18 (Vågård) ble tatt ut av planen på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen i 

Buskerud. 

 Knestangåsen ble ved politisk behandling i Formannskapet 25.04.2017 vedtatt ikke å 

være en del av kommuneplanens arealdel. 

 Veme som satsingsområde i kommuneplanens arealdel er ikke imøtekommet, da det 

ikke tilfresstiller kravene for et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel.  

 04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen og 06 Masseuttak Gravlimoen ble ved politisk 

behandling vedtatt ikke å skulle inn i planen av Formannskapet 22.05.2018. 

 B13 (Almemoen) er tatt ut av kommuneplanens arealdel grunnet rasfare. 

 Gnr/bnr 130/51 (Haugsbygd) ble utredet på feil grunnlag ved grovsilingen. Denne er 

nå behandlet på lik linje med alle andre områder, og er vurdert til ikke å skulle inn i 

kommuneplanens arealdel. Se vedlegg 13. 

 

For nærmere informasjon om innspillene, se vedlegg. 

 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat 

og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved 1. gangsbehanding (høring og 

offentlig ettersyn). For nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og 

kommentarer til høringsuttalelsene. Innsigelsene er kort oppsummert i saksutredning til  



- 

2. gangsbehandling (begrenset høring og offentlig ettersyn). Her ble alle innsigelser trukket, 

med unntak av innsigelsen fra Statens vegvesen. 

 

Ringerike kommune hadde sitt første møte i regionalt planforum 24.05.2017 for å gjennomgå 

planforslaget. Her ble metoden for konsekvensutredningen gjennomgått med alle overordnede 

myndigheter – Statens vegvesen møtte ikke. I etterkant av 1. gangsbehandling sendte 

kommunen brev til Statens vegvesen 20.12.2017, der det ble bedt om en nærmere redegjørelse 

for innsigelsen.. Det ble avtalt et internt møte med Staten vegvesen (31.01.2018), hvor partene 

ikke kom til enighet om detaljeringsnivået i kommuneplanens arealdel.  

16.05.2018 ba Ringerike kommune om et nytt møte i regionalt planforum for å få løst opp i 

alle innsigelser, og her ble alle innsigelser løst opp, med unntak av innsigelsene fra Statens 

vegvesen. Det ble derfor avtalt enda et nytt møte i regionalt planforum, med Ringerike 

kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune 14.06.2018. Statens vegvesen 

avlyste også dette møtet. Det ble så avtalt et nytt regionalt planforum 12.09.2018, hvor 

partene heller ikke kom til enighet. 10.10.2018 ba Buskerud fylkeskommune om et møte med 

Ringerike kommune for å diskutere en mulig løsning. Dette forslaget til løsning ble presentert 

for Statens vegvesen i møte 23.10.2018, og i brev 06.11.2018 ble innsigelsen trukket. 

  

Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er innsigelsene nå 

trukket, og kommunestyret kan dermed vedta kommuneplanen slik den nå foreligger.  

 

Planforslaget 

Kommuneplanens arealdel skal ha et overordnet, langsiktig og helthetlig perspektiv. Det kan 

derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større sammenheng ikke 

er å anbefale. Innspillsrundene er mottatt uten forbehold fra kommunen, noe som vil si at det 

er vurdert svært mange nye utbyggingsområder. Utbyggingsmønsteret er vurdert blant annet 

ut fra følgende kriterier som lave samfunnskostnader til infrastruktur, begrenset behov for 

privatbiltransport, mulighet for god kollektivtransport, bevaring av produktive 

jordbruksarealer, bevaring av den "grønne" hovedstruktur og god landskapstilpasning, samt 

attraktivitet. De nye utbyggingsområdene består av: 

 20 framtidig boligområder 

 4 næringsområder 

 3 utvidelser av masseuttak 

 2 områder for fritidsbebyggelse 

 1 utvidelse av campingplass (fritidsformål) 

 

20 nye boligområder 

I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at kommunen skal planlegge for at 70 

prosent av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss-området, og 30 prosent i de prioriterte 

lokalsamfunnene: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/ 

Tyristrand. Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger 

også andre steder i kommunen. Innspillsrunden til kommuneplanens arealdel (2013) ble 

gjennomført før kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt. 

 

En stor del av områdene hvor det foreslås framtidige boliger er i allerede eksisterende 

tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, 

Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne utbyggingen/fortettingen er etter 

kommunens oppfatning i tråd med overordnede føringer om samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging, herunder statlige planretningslinjer og regionale planer. Det er lagt stor 

vekt på å videreutvikle boligområder i Hønefoss-området og i de prioriterte lokalsamfunnene. 
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Arealbruk og transport henger sammen og bevisst arealbruk som reduserer transportbehovene 

er også klimavennlig arealforvaltning.  

 

Områderegulering Hønefoss (byplanen) ivaretar arealutvikling i kjernen av Hønefoss.  

 

4 nye næringsområder 

I forslag til ny arealdel ligger det inne fire områder for fremtidig næringsvirksomhet: 

Ringmoen, to områder på Hensmoen og Veienmarka. Forslagene til framtidige 

næringsområder ligger i tilknytning til eksisterende næringsområder (med unntak av 

Ringmoen), og har overordnet sett få negative konsekvenser. Områdene skaper ikke nye 

transportbehov til områder som ikke har dette i dag, utover en økning av arbeidsplasser i de 

angitte områder og transport til og fra disse.  

 

3 utvidelser av masseuttak 

Det er tre områder til dette formålet; Nes i Ådal, Sokna og Hensmoen. Dette er eksisterende 

uttak som skal utvides. Disse forslagene er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor 

det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. Ringerike kommune har store 

grusressurser av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en videreutvikling av 

eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre foreslåtte områdene 

ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av masseuttak kreves 

reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser vil da behandles i 

detaljreguleringen. 

 

2 nye områder for fritidsbebyggelse 

Ringerike er en hyttekommune, med hovedvekten av hyttene lokalisert i Ådalsfjella som 

omfattes av egen kommunedelplan. I foreliggende arealplan er det lagt inn fremtidig 

fritidsbebyggelse på Nes og utvidelse av eksisterende hyttefelt på Langtangen ved Samsjøen.  

 

1 utvidelse av campingplass 

Det er lagt inn ett fremtidige område for fritids- og turistformål på Buttingsrud camping 

(langs E16 ved Sperillen). 

 

Hensynssoner 

Kommuneplanens arealdel kan gjennom hensynssoner vise til ulike hensyn og restriksjoner 

som har betydning for bruken av arealene. Det er gitt egne bestemmelser til hensynssonene. 

Hensynssonene legger føringer for fremtidige detaljplaner eller tiltak innenfor områder avsatt 

til hensynssoner.  

 

Kommuneplanebestemmelsene 

Kommuneplanbestemmelsene har gjennomgått en revidering siden 1. gangsbehandlingen. 

Dette innebærer omformuleringer og presiseringer. I tillegg er det kommet nye bestemmelser, 

som er i tråd med overordnede føringer. I starten av dokumentet listes det opp gjeldende 

normer, veiledninger og forskrifter som legger føringer for kommuneplanarbeidet.  

 

Sluttbehandling 

Det er viktig i store planprosesser at kommunen forholder seg til tidligere vedtak, og ikke 

åpner for omkamper. Dette for å sikre en fremdrift i planarbeidet, og unngå 

forskjellsbehandling av innspill til kommuneplanens arealdel. Formannskapet vedtok 

25.04.2017 at det ikke skal åpnes for nye arealbruksinnspill ved høring og offentlig ettersyn.  

 



- 

De overordnede myndighetene har i sine innspill også uttrykt at innsigelsene til planen er 

trukket med forbehold om at planen vedtas slik den foreligger. Planforslaget slik det i dag 

foreligger er i prinsippet utdatert med tanke på overordnede føringer og føringene i 

kommuneplanens samfunnsdel – dette henger sammen med tiden det har tatt å utarbeide 

planen, og det faktum at samfunnsdelens føringer for arealutvikling og fordeling av 

befolkningsvekst ikke lå til grunn da arealbruksinnspill ble innhentet. For at Ringerike 

kommune skal komme videre i sitt planarbeid og få startet prosessen med ny planstrategi, er 

det derfor avgjørende at vi nå får et vedtak av kommuneplanens arealdel. 

 

Kommunal planstrategi vil ta for seg en vurdering av behov for revidering og oppstart av nye 

planarbeider. Kommunal planstrategi skal være vedtatt senest ett år etter konstituering av nytt 

kommunestyre.  

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas slik den nå 

foreligger. 

 

Vedlegg 
1. Høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2017) 

2. Begrenset høring og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (2018) 

3. Planbeskrivelsen 

4. Planbestemmelsene 

5. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

6. Oversiktskart – Ringerike kommune 

7. Sonekart – Hønefoss, Heradsbygda, Haugsbygd 

8. Sonkart – Sokna 

9. Sonekart – Hallingby 

10. Sonekart – Tyristrand-Ask-Nakkerud 

11. Sonekart – Nes i Ådal 

12. Arealregnskap 

13. Revidert grovsiling gnr/bnr 130/51 

14. Alle uttalelser ved høring og offentlig ettersyn 

15. Alle uttalelser ved begrenset høring og offentlig ettersyn 

16. Oversik – Endringer i bestemmelsene 

17. Temakart – adkomstveier til nye utbyggingsområder 

18. Trekking av innsigelse – Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen 

 

 Ringerike kommune, 23.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

ass. rådmann: Terje Dahlen 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Kammerud Katrine 
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Forord

Høring og offentlig ettersyn av planforslaget

Kommuneplanens arealdel 201 8 - 2030 var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai – september 2017. Det er ved høring og offentlig ettersyn at statlige

og regionale myndigheter kan fremme innsigelse til pla nforslaget. Privatpersoner og andre kan komme med merknader til forslaget. Det kom inn en rekke
høringsuttalelser til planforslaget. I dette dokumentet er hver enkelt uttalelse oppsummert og kommentert av rådmannen. Derso m rådmannen anbefaler at

det skal g jøres endringer i planforslaget som følge av uttalelsen, e r dette angitt i egen kolonne. Uttalelsene er sortert etter følgende type uttaleparter:

Statlige og regionale myndigheter

Nabokommuner

Ringerike kommune, interne fagområder

Lag og foreninger

Lokale politiske partier

Private

Innsigelser

For å sikre at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt, kan statlige fagmyndigheter og fylkeskommune fremme innsigel se til planforslaget.
Nabokommuner har innsigelsesrett når planen påvirker viktige for hold i nabokommunen. En innsigelse skal begrunnes og gjøre rede for de statlige
føringene som ligger til grunn for innsigelsen. Dersom kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen, skal fylkesmannen mekle. Der som innsigelsen står ved lag

etter at kommunestyret har behandlet planen, så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes til fylkesmannen, og videre til
Kommunal - og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementet s avgjørelse kan ikke påklages. Ved høring og offentlig ettersyn f oreligger det

innsigelse fra fem myndigheter:

Buskerud fylkeskommune

Fylkesmannen i Buskerud

Norges vassdrags - og energidirektorat
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Statens vegvesen som fylkeskommunal vegmyndighet

Statens vegvesen som statlig vegmyndighet

Samordningsforsøk

Buskerud deltar i regjeringas forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser. I dette forsøket skal fylkesmannen som samordningsmyndi ghet påse

at innsigelser fra statlige fagetater er tydelig forankra i lov, forskrift eller retningslinjer. Fylkesmannen skal også samordne planfaglige råd. Fylkesmannen
skal foreta en samla vurdering av alle innsigelser, og ta stilling til hvilke innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen har anledning til å avskjære en

innsigelse på visse betingelser.

Buskerud fylkeskommune og State ns vegvesen som fylkeskommunal vegmyndighet er ikke en del av samordningsforsøket. Fylkesmannen i Buskerud har i

denne saken vurdert innsigelsene som er fremmet av Statens vegvesen som statlig vegmyndighet, Norges vassdrags - og energidirektorat og
Fylkesma nnen. Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å avskjære noen av innsigelsene, og mener planforslage t strider mot nasjonale og viktige

regionale interesser. Fylkesmannen forutsetter at kommunen følger opp innsigelsene, og samarbeider med de ulike etatene for å finne løsninger. Dersom
partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene.

Oppsummering Rådmannens kommentar Endringer

Forkortelser brukt i dokumentet

RK = Ringerike kommune , KU = Konsekvensutredning , ROS = Risiko - og sårbarhet , Pbl. = Plan - og bygningsloven
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Statlige og regionale myndigheter

1 . Samordnet uttalelse fra regionale myndigheter v/ Fylkesmannen

Endringer

Kart Best.

Bakgrunn: Buskerud er en del av forsøksprosjekt med

samordning av statlige innsigelser, som er videreført til
31 .1 2.1 7. Fylkesmannen har samordningsansvar for

innsigelser, og skal påse at innsigelser er forankret i lov,
forskrift eller retningslinjer. Fylk esmannen skal gjøre en

samlet vurdering av alle innsigelser, og ta stilling til hvilke
som skal fremmes.

Oppsummering: Fylkesmannen oppsummerer
uttalelsene fra følgende etater: Statens vegvesen,

Norges vassdrags - og energidirektorat, Bane Nor,
Direktoratet for mineralforvaltning, Forsvarsbygg og

Mattilsynet.

Samordning: Statens vegvesen, NVE og Fylkesmannen i
Buskerud har fremmet innsigelse. Fylkesmannen finner

ikke grunnlag for å avskjære noen av innsigelsene, og
mener planforslaget strider mot nasjonale og viktige
regionale interesser. Viser til de konkrete uttalelsene, og

Samordnet uttalelse fra regionale myndigheter v/Fylkesmannen

i Buskerud tas til orientering.

Konkret oppsummering og kommentarer til de enkelte

høringsuttalelser er gjort for hver enkelt fagetat, videre i dett e
dokumentet.

Rådmannen er enig i at planforslaget med fordel kunne vært

drøftet i planforum før høring og offentlig ettersyn.
Kommuneplanens samfunnsdel var imidlertid oppe i planforum

1 3.01 .201 5. Samfunnsdelen inneholdt blant annet konkrete

føringer for arealdelen (kap. 5 Effektiv arealdisponering). Ved
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at disse må gjennomgås av planmyn digheten for å få full

oversikt / informasjon.

Videre prosess: Fylkesmannen forutsetter at kommunen

følger opp innsigelsene og samarbeider med etatene for
å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er

det den enkelte fagetat som kan trekke inn sigelsene. Om
partene ikke blir enige, oversendes saken Fylkesmannen

etter ordinære rutiner (pbl. § 5 og 6).

Merknader til planprosessen: I samordningsforsøket er

regionalt planforum løftet fram som en viktig arena for å
drøfte planforslag. Forslag til n y arealdel for Ringerike ble

diskutert i planforum 24.05.1 7, etter at planen ble sendt
på høring. Flere av innsigelsene kunne vært unngått om

planforslaget hadde blitt tatt opp i planforum før offentlig
ettersyn. Fylkesmannen imøteser nærmere kontakt med

k ommunen om videre arbeid med arealdelen.

fylkeskommunens behandling av samfunnsdelen, 28.01 .201 5,

ble det gitt positive tilbakemeldinger.

Rådmannen vil også påpeke at organiseringen av planforum

dessverre ikke fungerer godt nok. Det er ofte vanskelig å avtale
møter, og kommunen har fortsatt ikke mottatt referat fra møtet i

planforum 24.05.1 7. Viser til kjøreregler for planforum hvor det
står at det skal skrives referat fra møtene, som fortrinnsvis

sendes ut seinest 1 uke etter møtet.

2. Bane Nor
Kart Best.

1 . Bane NOR er svært kritisk til omfang og plassering av
nye boligområder, og kan ikke se behov for å avsette

nye boligområder utenfor Hønefoss da det allerede
er betydelige arealreserver her.

2. Flest mulig skal kunne komme seg effektivt og sikkert

til/fra Hønefoss stasjon, primært gående, syklende

1 . Flere av innsi gelsene til fylkesmannen er tatt til følge, og
flere av områdene som la opp til utbygging utenfor

sentrums sonen er tatt ut av planforslaget. Den fremtidige
områdeplanen for Hønefoss sentrum vil mer detaljert ta for

seg dette.

2. Da innsigelsene fra fylkesmannen er tatt til følge vil

størsteparten av boligutviklingen skje som fortetting nær

B3 , B7, B1 7, B1 8, B21 ,

B 22, B23, B24 og B25
er tatt ut
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eller med buss. Da må boligutvikling skje som

fortetting i og i nær tilknytning til sentrum.

3. Det bør differensieres i krav til uteoppholds areal og
lek eplass mellom sentrale og rurale områder (framfor
å åpne for dispensasjon fra krav). Det er ikke

hensikts messig å regulere et spesifikt areal til lek;
dette bør inngå i uteoppholdsarealet i de sentrale

områder, spesielt rundt knute punktene. Krav til
stør relse på nærlekeplass bør vurderes, særlig i

sentrum/tettbygd strøk.

4. Det er lite realistisk at videre boligutbygging f.eks. i
Heradsbygda, vil muliggjøre kollektivtilbud som ikke

eksisterer i dag, slik det vises til i planforslaget.

5. Det bør være et rekke følgekrav at bussforbindelse

mellom Krakstadmarka og Hønefoss stasjon skal
være etablert før det kan gis byggetillatelse for nye

boliger i området. Det samme bør gjelde gang - og
sykkelbro over Storelva.

6. Viser til krav til planlegging i nærheten av jernba nen

( veileder og tekniske regelverk ).

7. Kommuneplanen bør ta inn arealdisponerin ger som

ligger klare fra Fellesprosjektet, herunde r oppdaterte
linjeføringer og omdisponeringer ved Hønefoss

stasjon. Det vil være behov for etablering av
hensetting for IC - togsett vest for Hønefoss.

8. Bane NOR eier større arealer ved dagens stasjon,

avsatt til baneformål i kommune planen. Med ny

tilknytning til Hønefo ss sentrum. Dette bygger opp under de

nasjonale føringene.

3. Dette innarbeides i bestemmelsene. Kommunen legger
opp til en bestemmelse som stiller lavere krav til
uteoppholdsareal og lekeplass i sentrumsområder/
tettbygde strøk. I sentrumsområder og tettbygd e strøk skal
det fremfor etablering av nye lekeplasser, prioriteres
opprustning og utvidelse av eksisterende lekeplasser.
Lekeplass bør være i umiddelbar nærhet, maksimalt 200 m
fra bolig.

4. Heradsbygda og Haugsbygd er satellitter til Høne foss, og
kommun en ønsker på sikt å bygge ut områdene, og ved
dette bedre bussforbind elser og legge mer til rette for
gående og syklende.

5. Dette er innarbeidet i kommunedelplan for Krakstadmarka,
og vil følges opp her.

6. Tatt til etterretning.

7. Denne fastsettes med båndle ggingssone i påvente av ny
plan, jf. Pbl § 1 1 - 8 d, og tilknyttes bestemmelse.

8. I kommuneplanen avsettes dette formål et til
sentrumsformål, og vil utredes nærmere i områderegulering
Hønefoss .

Hensynssone over

Fellesprosjektet

Stasjonsbygningen er

vist som

sentrumsformål.

§ 6.1 .7
revideres

§ 1 2 .4.4
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stasjon v il gjenværende baneformål, herunder

dagens stasjons bygning, kunne nyttes til andre
formål. Oppfordrer til tett dialog for å vurdere om

framtidig arealbruk kan fastsettes i denne
kommuneplanrevideringen.

9. Ringeriksbanen vil gi økt behov for innfartsparkeri ng
for bil og sykkel. Kommuneplanen bør vurdere om

arealer kan settes av til dette.

9. Dette vil klargjøres i en senere prosess med
områderegulering Hønefoss . Det er blant annet utarbeidet
en sykkel - og parkeringsstrategi som grun nlagsdokument
for o mråderegulering Hønefoss.

3. Buskerud Fylkeskommune
Kart Best.

Fylkesutvalget fattet vedtak om høringsuttalelse

23.08.201 7, oppsummert:

1 . Svært viktig at Ringerike får et oppdatert planverk.
2. Arealbruk må tydeligere støtte opp om å skape et

godt kundegrunnlag for Ringeriks banen for å sikre at
banen omsider realiseres. Må derfor prioritere
boligvekst rundt stasjonen/Hønefoss sentrum.
Fraråder følgelig nye store boligområder i
Haugsbygd og Herad s bygda i denne revisjonen.
Anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene
vurderes etter at områdeplan for Hønefoss er vedtatt
og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og
transportsystem. Ringerike bør legge opp til en rask
rullering av kommune planen etter at områdeplan er
vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett.

3. Forventer at Ringerike prioriterer områdeplan for
Hønefoss. Anbefaler at kommunen tar aktivt grep om
arealene i Hønefoss sentrum og båndlegger området
i påvent e av vedtak av områdeplanen. Kommunen
kan på en god måte håndtere planer og tiltak som
kommer opp mens arbeidet pågår.

1 . Kommunen tar dette til orientering.
2. Viser til innsigelser fra Fylke smannen i Buskerud, som ta s til

følge. Boligbehov i øvrige tettsteder vil prioriteres ved neste
revidering. Kommunen vil vurdere revisjon av
kommuneplanen ved utarbe idelse av kommunal
planstrategi.

3. Kommunen arbeider på nåværende tidspunkt mye med
områd eplan for Hønefoss, og i kommune planens arealdel
vil dette planområdet båndlegges i påvente av vedtatt
områdeplan, jf. Pbl §1 1 - 8 d.

Hensynssone i påvente

av områdeplan

§ 1 2 .4.4
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4. Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon
i Hønefoss og begrense nye byggeområder utenfor
sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.

5. Forutsetter at kommunen følger opp regionale
føringer i regionale planer i kommuneplanen. Ber
kommunen tydeliggjøre de regionale planene som
gjelder for kommunen og hvordan disse er ivaretatt i
planen.

6. Fremmer innsigelse til områdene B7 o g N2 pga.
konflikt med automatisk fredete kulturminner. B7:
Boligområde på Trygstad, Hønefoss pga. konflikt
med automatisk fredet gravfelt og gravhaug, samt
kulturmiljø med svært høy verneverdi. N2:
Næringsområde ved jernbanen Hensmoen pga.
konflikt med au tomatisk fredet fangstanlegg.

7. Slutter seg til faglige råd i saksframlegget, ber
kommunen innarbeide disse i planen.

8. Planen legger opp til nedbygging av 11 5 daa
fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar jord og 47 daa
innmarksbeite til boligformål. Ber kommunen
revurdere arealbruken av disse områdene.
Oppfordrer til å sørge for erstatningsjord med
tilsvarende produksjonsevne for a realene som
absolutt må gå tapt.

Faglige råd fra saksframlegg et :

- Utbyggingsmønster og transportsystem må
samordnes for å oppnå effektive løsninger og
redusert transportbehov.

- Kommunen må ta stilling til og beskrive hvordan
områderegulering for Hønefoss skal samordnes med
kommuneplanen. Området bør båndlegges i påvente
av planvedtak.

4. Områdeplanen for Hønefoss tar for seg disse utfordringene.
Her vil flere temaer belyses nærmere enn det gjør i
kommunepla nens arealdel.

5. Kommunen innarbeider dette tydeligere i planbeskrivelsen,
kap. 4 .

6. Innsigelsene tas til følge, og område B7 fjernes i sin helhet
fra planen. Arealformålet på område N2 innsnevres slik at
det ikke berører det automatisk fredete fangstanlegge t.

7. Disse kommenteres til sist i denne uttalen til
fylkeskommunen.

8. Disse tallene oppdateres etter at innsigelsene er tatt til
følge, og disse tallene vil da endres. Kommunen tar dette til
etterretning.

Faglige råd fra saksframlegget:

- Dette samordnes i konsekvensutredningen, med tilhørende
ROS - analyse.

- Dette vil beskrives nærmere i planbeskrivelsen, og området
vil båndlegge s med hensynssone, jf. Pbl §1 1 - 8 d.

B7 fjernes fra kartet, og

N2 innsnevres.

Hensynssone i påvente

av områdeplan
§ 1 2.4.4
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- Bør vurdere å sikre spesielt verdifulle automatisk
fredete kulturminner i arealdelen, ved bruk av
hensy nssone H730.

- FT2 Utmarksturisme/fiske ved Begna, Nes i Ådal, kan
potensielt være i konflikt med automatisk fredet
gravfelt. Fylkeskommunen vil kunne ha innsigelse til
eventuell regulering her, dersom gravfeltet ikke
hensyntas.

- Vedtaksfredete og forskrifts fredete kulturminner i
Ringerike bør nevnes i planbeskrivelsen kap. 4.5.

- Positivt at verneverdige kulturmiljøer oppført i
Kulturminnekompasset vises som hensynssoner. Gjør
oppmerksom på at Kjerraten i Åsa, Veien og Oppen
ikke er avmerket som hensynsoner, ber om at disse
legges inn.

- Ber kommunen se til at avgrensning av kulturmiljøet
Steinssletta - Norderhov følger avgrensning i regional
plan.

- Bygningen til Statens kartverk bør merkes som
hensynssone (verneklasse 2 i landsverneplan for
miljøvernsektoren).

- Kan vurdere å legge til kulturminner i
bestemmelsenes opplisting av hva en skal ta hensyn
til i plan - og byggesaker.

- Anbefaler at fredet bebyggelse etter
kulturminneloven markeres i plankartet, med
bestemmelse om at de er fredet.

- Anbefaler at listeførte kirker synliggjøres, og at
meldeplikt etter kulturminneloven § 25 tas med i
bestemmelsene. Viser til uttalelse fra Riksantikvaren
angående kirkesteder.

- Viser til vedlegg med oversikt over fredete
kulturminner i Ringerike, samt forslag til

- De største områdene er innarbeide t i plankartet, og gitt
tilhørende bestemm else.

- Dette tar kommunen til etterretning.

- Tar dette til orientering.

- Kommunen tar dette til etterretning , og innarbeider dette
delvis.

- Kulturmiljøet følger avgrensing i regional plan.

- Dette er lagt inn.

- Dette er innarbeide t i planbestemmelsene.

- Dette er delvis gjennomført.

- De synliggjøres ved arealformål, og noen med
hensynssoner.

- Tar dette til etterretning.

Hensynssone H730

Hensynssone H570

Hensynssone H570

Hensynssone H570

Hensynssone H730

§ 1 2 .4.2

§§ 5.1 og 12.3.2

§ 12.4.2

§ 5.1

§ 5.1
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bestemmelser. A vgrensning framgår i databasen
Askeladden.

- Ber om møte for å finne løsninger på innsigelsene,
samt gjennomgang av øvrige punkter i vedtaket og
faglige råd fra saksframlegget .

- Kommunen imøtekommer innsigelsene, og flere av
merknadene, og ser ikke behovet for et møte på dette
tidspunktet. Viser ti l regionalt planforum.

4. Direktoratet for mineralforvaltning
Kart Best.

Direktoratet skal fremme og sikre samfunnsmessig

forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene jf.
mineralloven. Viser til Nasjonale forventninger hvor det

bl.a. står at regjeringen forventer at: (…) kommunene
sikrer tilgjengelighet til gode mineralf orekomster for mulig

utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på

byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.

1 . Forvaltning av mineralressurser er ikke bare å avsette
nye områder for råstoffutvinning. Kommunen bør
unngå å båndlegge registrerte ressurser gjennom
arealbruk som bygger ned forekomster, eller legger
andre begrensninger for framtidig utnytting.

2. Hønefoss - området har grus - og pukkressurser av
svært god kvalitet av bl.a. regional og nasjonal
betydning. Vekst i Ringeriks - og Oslo regionen gir
behov for byggeråstoff av rett kvalitet. Det er
avgjørende at ressursene tas ut og forvaltes i et
langsiktig perspektiv.

3. Direktoratet er positiv til at utnytting av eksisterende
uttak er prioritert framfor å åpne nye områder, og er
opptatt av at forekomster med igangsatt drift utnyttes
best mulig.

4. Område for råstoffutvinning på Kilemoen er redusert
ift. gjeldende kommuneplan. Bakgrunnen for dette

Tas til orientering.

1 . I revidert plankart er nasjonalt og regionalt viktige
forekomster markert med hensynssone råstoffutvinning.
Hensikten er å synliggjøre ressursene. Noen av
forekomstene er avsatt til råstoffutvinning, mens andre er
avsatt til LNFR.

2. Flere nylig vedtatte re guleringsplaner for uttak, samt noen
under arbeid. Dekker behovet i lang tid. Anser at det per nå
ikke er behov for å åpne nye områder. Kommunen er i gang
med en overordnet plan for masseforvaltning, herunder
uttak av byggeråstoff. Hensynssone for sikring av
mineralressurser er lagt inn på Eggmoen.

3. De fleste uttak med igangsatt drift har i nyere tid fått vedtatt
reguleringsplan som gir et godt grunnlag for videre drift.
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burde vært omtalt. Direktoratet har vært i kontakt
med kommunen og fått avklart bakgrunnen (vedtatt
områderegulering for Kilemoen sanduttak 06.04.1 7
innebærer redusert uttaksområde av hensyn til
nasjonalt viktig naturmangfold). Etter direktoratets
vurdering gir reduksjonen begrensninger for optimal
utnyttelse av en nasjonalt viktig ressurs, men
endringen medfører ikke båndlegging av ressurser.

5. I planbeskrivelsen står det at kommuneplan -
bestemmelsene åpner for at det på regulerings nivå
kan reguleres inn lokale uttak ved behov. Dette er
hensiktsmessig da transportkostnader øke r i takt
med avstand mellom uttak og der massen skal
anvendes. Direktoratet kan ikke se at dette er tatt inn
i bestemmelsene, og mener dette bør framgå i § 1 .7
Råstoffutvinning.

4. Rådmannen er enig i at reduksjonen på Kilemoen burde
vært omtalt nærmere i planforslag et. Bakgrunnen var at
reduksjonen skjedde i samme periode som sakspapirene til
kommuneplanen ble levert til politisk behandling.

5. Kommunen imøtekommer dette innspillet og omtale av
lokale uttak tas inn i bestemmelsene om råstoffutvinning.

§ 6.7

5. Forsvarsbygg
Kart Best.

1 . Forsvaret har anlegg og virksomhet i Ringerike, men
er ikke nevnt i høringsdokumentene.

2. Forsvarsbygg har et godt samarbeid med Statens
vegvesen ifm. kommunedelplan for E1 6 Eggemoen -
Nymoen/Hensmoen. Her er det opprettet dialog om
løsninger for E1 6 ved forsvarets leir på Eggemoen.

3. Viser til veileder for ivaretagelse av Forsvarets
arealbruksinteresser.

1 . Kort omtale av forsvarets anlegg og virksomhet tas inn i
planbeskrivelsen.

2. Tas til orientering. Kommunedelplan for E1 6 Eggemoen –
Nymoen/Hensmoen ble vedtatt av komm unestyret
1 1 .1 0.201 8, sak 1 1 2/1 8.

3. Tas til orientering.

6. Fylkesmannen i Buskerud Kart Best.

1 . Kobling mellom KU og plankart : Noen områder er
ikke tatt med i planforslaget, og noen er endret.
F.eks. er dyrka mark for noen områder tatt ut, mens
det i KU står som svært negativt at byggeområdet

1 . Rådmannen ser at koblingen mellom plankart og KU burde
vært tydeligere, bl.a. når det gjelder feltnavn og at endelig
planbeskrivelse burde ha en oppdatert KU som ku n
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omfatter dyrka mark. KU bør kun omfattet arealer
som foreslås i arealdelen. Feltnavn me d kobling til KU
ville vært en fordel.

2. Nasjonale føringer : Viser til nasjonale føringer for
samordna bolig - , areal - og transport planlegging,
nasjonale mål om reduserte klimagassutslipp og
redusert omdisponering av dyrka mark. Konkret vises
det til:

- Par isavtalen
- Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning

med EU. Meld. St. 13 (201 4 - 2015).
- Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , areal -

og transportplanlegging (2014).
- Nasjonal jordvernstrategi (2015).
- Kommunal - og moderniserings departe mentets

avgjørelse 07.03.17 om kommunedelplan for
Krakstad marka. Departementet sier det er viktig å
legge til rette for fortetting og transformasjon i
eksisterende byggesone, samt å begrense nye
byggeområder utenfor sentrum. Depart ementet viser
til vikti gheten av kommune planen og
områderegulering for Hønefoss for å få en samla
vurdering av fortettingspotensial og behov for nye
byggeområder.

3. Arealdisponering : Det er foreslått en rekke nye
boligområder, samtidig som det er dokumentert et
betydelig utbyggingspotensial i gjeldende
kommuneplan, spesielt i Hønefoss. Det blir feil å
legge til rette for til dels store bilbaserte
utbyggingsområder utenfor byområdet f or å kunne
styre utvikling til Hønefoss, og for å bygge opp under
ny stasjon /kollektivknutepunkt. Av hensyn til
nasjonale føringer for samordnet areal - og

omhandler foreslåtte arealer. Dette er innarbeidet, og
feltnavn er innarbeidet i både KU og plankart.

2. Omtale av nasjonale mål og føringer oppdateres i
planbeskrivelsen.

3. Rådmannen imøtekommer innsigelsene fra fylkesmannen,
og tilbakefører områdene i tråd med gjeldende
kommuneplan , med unntak av B20, B26 og B6 (etter dialog
i Regionalt planforum) . Her har fylkesmannen trukket
innsigelsen ved begrenset høring og offentlig ettersyn.

Ti lbakeføre B 21 - B2 5,

B17, B18 , B7 og B3.
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transportplanlegging og nasjonale føringer for
redusert klimagassutslippene, fremmer
fylkesmannen in nsigelse til følgende områder:

- B20, B21 , B22, B23, B24, B25 og B26
(Haugsbygd)

- B17 (Heradsbygda)
- B6 og B7 (Trygstad)
- B18 (Hensmoen)
- B3 (Tyristrand)

For B3, B22, B23, B24 og B25 begrunnes
innsigelsene også med nasjonale jordvern føringer.

Ber om at områden e tilbakeføres til LNFR i tråd med
gjeldende kommuneplan.

4. Boliger Klekken gartneri (B19) : Anbefaler sterkt at
B1 9 blir tilbakeført til LNFR i tråd med gjeldende
kommuneplan. Fremmer ikke innsigelse siden
området ligger inneklemt, men mener likevel det er
uheldig å fortette her. Om gartneriet skal avvikles bør
området dyrkes opp.

5. Nakkerud, Ty ristrand, Ask, Åsa og Hallingby : På
bakgrunn av at det ikke er åpna for spredt
boligbebyggelse i disse områdene, og at det er
begrenset med boliger det er åpnet for, fremmes
ikke innsigelse. Fylkesmannen vil likevel fraråde B4,
B5, B29 og B30, og anbefale at disse endres til LNFR
i tråd med gjeldende kommuneplan. Områdene
grenser til dyrka mark, med de konsekvenser det kan
få for drift av landbruksarealer (støy, lukt og støv i
boligområder). Områdene utgjør skogteiger
inneklemt av landbruksarealer som er vi ktig å ivareta
av hensyn til kulturlandskap.

6. Pukerudhagen : Ca 200 daa har vært avsatt til boliger
i lengre tid uten å bli realisert. Østre del består av ca

4. I tillegg til fylkesmannens anbefaling om tilbakefø ring av
Klekken gartneri til LNFR, er det også en rekke negative
høringsuttalelser fra beboere i området knytta til
boligbygging i Haugsbygd generelt og ved Klekken gartneri
spesielt. Likevel ønsker rådmannen å fremme dette
området som fremtidig boligbebyg gelse. Området ble ved
politisk behandling 22.05.201 8 tatt ut av planen.

5. Rådmannen ønsker å fortette tettstedene i Ringerike
kommune, og opprettholder dermed B4, B5, B29 og B30
som foreslåtte nye boligområder.

6. Rådmannen imøtekommer denne innsigelsen, og
avgrenser de delene av Pukerudhagen som er dyrka mark.
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70 daa dyrka mark. Fylkesma nnen fremmer
innsigelsen til den delen som er dyrka mark, og ber
om at dette endres til LNFR av hensyn til nasjonale
jordvernføringer.

7. Nes i Ådal :
a. Noen av boligområdene i gjeldende kommuneplan

har vært vanskelig å realisere, og bygger ikke opp
under utvikling av tettstedet og nasjonale føringer for
samordnet areal - og trans portplanlegging.
Fylkesmannen anbefaler at to boligområder
tilbakeføres til LNFR: områdene ligger øst for
tettstedet på hver sin siden av Østsideveien (ca 1 92
daa).

b. Anbefaler at hyttefelt (F) ved Lunde sør for Nes
tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldend e
kommuneplan. Vurderes som satellitt utbygging som
ikke bygger videre på eksis terende hyttebebyggelse
eller strategier for hytteutbygging og reiseliv i
kommunen. Kan være utsatt for lukt fra
renseanlegget, samt støv, støy og lukt fra drift av
tilgrensend e jorde.

c. Fremmer innsigelse til FT2: nytt byggeområde for
fritids - og turistformål ved nord for Nes. Arealet ligger
innenfor 1 00 - metersbeltet til Begna og strekker seg
helt ned til vannkanten. Området har ikke adkomst i
dag, og dette må løses ved å bygge veg på dyrka
mark. Begna med kantsone langs elva har store
verdier knytta til naturmangfold, landskap og
friluftsliv.

8. Hensmoen : Hensmoen er et lokalt viktig natur - og
friluftsområde. Området er presset både fra sør og
nord, og i øst er det et industri omr åde. Ber
kommunen vurdere den samlede belastningen for

Det resterende arealet opprettholdes som
boligbebyggelse.

7. Nes i Ådal
a. Nes i Ådal er et prioritert satsingsområde i

Ringerike kommune, dermed ønsker kommunen å
beholde disse arealformålene som boligområder.

b. Kommunen ønsker å videreføre dette hyttefeltet.

c. Kommunen imøtekommer denne innsigelsen , og
endrer formål til LNFR - område.

8. Kommunen vurderer den samlede trafikkbelastningen for
området i konsekvensutredningen . Utvidelse av masseuttak
ved Heen Sand er behandlet i egen reguleringsplan. Denne

Avgrense den delen av
Pukerudhagen som er

dyrka mark

Tilbakefører område
FT2
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området mtp. tungtrafikk, støy m.m. En utvidelse av
masseuttaket ved Heen Sand (R1 , ca 1 25 daa) vil
resultere i at friluftsområdet blir ytterligere forringet.
Fylkes mannen fraråder derfor at uttaks om rådet blir
utvidet. Viser til Stortingsmelding om friluftsliv.

9. Fremmer innsigelse til N3 ved Ringmoen skole, som
innebærer at et lekeareal/fotball bane på 3 daa
omdisponeres til nærings formål. Viser til nasjonale
føringer for barn og unges interesser i planlegging,
herunder krav om erstatningsarealer.
Konsekvensene for barn og unges interesser er
mangelfullt utredet ved dette forslaget.

1 0. ROS: Som NVE påpeker er flom og skred mangelfullt
utredet. Fylkesmannen har en planfaglig forutsetning
vedrørende manglende ivaretakelse av ROS -
området flom og skred, og ber om at dette rettes opp
i tråd med pbls. krav og forskrift om
konsekvensutredninger.

1 1 . Bestemmelser: Kommunen har foretatt et grundig
arbeid med revisjon av bestemm elsene, som virker
omfattende men likevel oversiktlige. Skillet mellom
retningslinjer og juridiske bestemmelser kunne vært
tydeligere.

1 2. Planfaglige anbefalinger om justering/endring av
bestemmelser:

- Støy: Ber om at støybes temmelsen § 1 .0.4 rettes opp
i tråd med føringene i støyretnings linjen kap. 3.2.1 .
For sentrums områder nær kollektivknutepunkt kan
det aksepteres avvik fra generelle krav, av hensyn til
nasjonale føringer om høy arealutnyttelse i sentrums -
områder og unde r bestemte vilkår.

- Parkering: Sterk planfaglig anbefaling om å
gjennomgå parkeringsbestemmelsene, at det endres

ressursen er etter NGUs vurdering av stor nasjonal
betydning.

9. Denne innsigelsen imøtekommes ved at k artet avsetter 3
daa lekeareal/fotballbane til idrettsanlegg. Resten forblir
næringsformål .

1 0. Se rådmannens kommentarer under oppsummeringen fra
NVE’s uttalelse.

1 1 . Det er tydelig skille mellom retningslinjer og juridiske
bestemmelser i det endelige dokumentet. Retnin gslinjer er
satt inn i bokser.

1 2. Endring av bestemmelser:
- Kommunen imøtekommer dette, og retter opp

støybestemmelsen. Dette kommer frem av § 5.2.

- Krav til parkering skal følge enhver tids gjeldende forskrift
om parkering. Vi vil om kort tid revidere denne, og i tillegg

N3 justeres

§ 5.2 Støy

§ 5.3
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til maksimumskrav for Hønefoss sentrum, og at
parkeringskravet for bolig, kontor, forretning m.m.
blir redusert for sentrum. Mener bestemmelsen § 8.3
og 8.4 i for liten grad skiller mellom by - og
landområder.

- Utbyggingsrekkefølge: Anbefaler
rekkefølgebestemmelse som sikrer at utbygging av
sentrumsområdet kommer i gang før nye
byggeområder utenfor Hønefoss kan tas i bruk. Viser
til kommuneplan fo r Kongsberg med krav om
fortetting med 1000 nye boenheter i sentrum, før nytt
boligområde utenfor sentrum kan tas i bruk. Dette er
et viktig plangrep som Ringerike bør vurdere for å
legge press på fortetting og utvikling av Hønefoss
sentrum.

- Marka: Fylkes mannen kan ikke anbefale at gjeldende
retningslinje for Marka blir endret som foreslått:
Foreslått retningslinje skiller mellom hytter i 100 -
metersbeltet til vann og vassdrag, og de som ligger
utenfor. I 100 - metersbeltet videreføres dagens
retningslinje (b ruksareal 50m2 + 10m2 uthus). For
områder utenfor 100 - metersbeltet åpnes det for
bruksareal på 60m2 + overbygg/inngangs parti 10m2
+ uthus 10m2. Dvs. totalt bruks areal på 80m2. For
akkurat Marka - området mener fylkesmannen det
ikke er et godt plan grep å s kille mellom
vassdragsnære områder, og øvrige områder. Dette
begrunnes med spesielle brukerinteresser til hele
Marka - området, og at det er viktig med en restriktiv
politikk som hindrer press på større hytter i Marka.
Fylkesmannen savner vurdering av behove t for å øke
grensen. Selv om det er et generelt byggeforbud i
Marka, vil retnings linjen legge sterke føringer for

arbeides det mye med parkering i forbindelse med
områderegulering Hønefoss . Dette skapet et dynamisk
dokument.

- Ringerike kommune har flere tettsteder som anses som
satsingsområder, men storsatsingen anses å være
Hønefoss. For å ikke f orringe de andre satsingsområdene
vil kommunen ikke sette inn rekkefølgebestemmelse om
dette.

- Viser til § 12.4.3 i kommuneplanbestemmelsene. Dette
delvis imøtekommet.

H735_N § 12.4.3



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 20

behandlingen av søknader om dispensasjon for å
utvide eksisterende hytter. Viser til Markalovens
bestemmelse om at kommuneplanens arealdel so m
vedrører Marka skal stadfestes av departementet før
planen får rettsvirkning etter pbl.

7. Mattilsynet
Kart Best.

Vern av drikkevannskild er er en prioritert oppgave for

Mattilsynet, som anbefaler at drikkevanns hensyn ivaretas
sterkere i arealdelen.

1. Viser til § 26 i ny drikkevannsforskrift av 01.01.2017
hvor kommunens ansvar er tydeliggjort. Bl.a. skal
kommunen ta drikkevannshensyn ved utarbeidelse
av kommuneplanens arealdel. Viser videre til
nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringa
22.05.2014. Det er et mål om bedre beskyttel se av
vannkilder, blant annet gjennom bruk av
hensynssoner i arealdelen. Det må settes tydelige
ambisjoner for å oppnå rent vann til alle.

2. Ringerike vannverk Kilemoen : Etterlyser sterkere vern
av Ringerike vannverk Kilemoen. Mattilsynet mener
regulerings plan for 354 Ringerike vannverk Kilemoen
må ferdigstilles og integreres i arealdelen, innen tiltak
som masseuttak på Kilemoen Nord tas inn i
arealdelen (innspill 77 i planbeskrivelsen s 31).

3. Fritidsboliger : Bestemmelsene sier at i områder for
boligbebygge lse kan ikke utbygging finne sted før
følgende forhold er sikret iht. gjeldende lover,
forskrifter og retningslinjer. Dette bør også være et
tydelig mål for fritidsbebyggelse. Det vises til
Nasjonale mål for vann og helse (2014). Mattilsynet

1. Drikkevannsforskriften og nasjonale mål for vann og helse
vises det til i planbeskrivelsen kap. 4.1.7 . I
kommuneplankartet vises hensynssone H110 (Nedslagsfelt
for drikkevann), hvor all aktivitet og tiltak som kan medføre
fare for forurensing av drikkevann skilden ikke er tillatt.
Denne gjelder for Væleren. I kommuneplankartet vises
også hensynssone H120 som gjelder grunnvannsforsyning.

2. Sikringssone for Ringerike vannverk Kilemoen inngår i
kommuneplanens arealdel. Kommunen ønsker å sikre
vannkilden gjenno m område reguleringen som er under
utarbeidelse. I tillegg vises det til kommuneplan -
bestemmelse § 12.1.2 ( Område for grunnvannsforsyning,
H120 ).

3. Det er kun noen få hytteområder i kommuneplanen.
Kommunen tar dette til følge, og e ndrer
kommuneplanbestemmel sene.

H110

H120

§ 12.1.1

§12.1.2

§ 6.2

§ 6.2
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anbefales at d et planlegges og etableres felles
vannforsyningssystem for hele området.

4. Tyristrand vannverk, nedbørsfeltet til Væleren :
Kvaliteten på råvannet i drikkevannskilden er ikke
optimal, og det er i dag omfattende vannbehandling
ved vannverket. Nedbørs feltet t il Væleren er omtalt i
kommuneplan bestemmelsene § 5. Bestemmelsene
åpner for at det kan gis dispensasjon for å utvide
hytter. Mattilsynet mener området bør beskyttes for
all aktivitet av denne art.

4. Dette endres i tråd med Mattilsynets anbefaling.

§12.1.1

8. Norges vassdrags - og energidirektorat

(N VE)
Kart Best.

NVE har innsigelse fordi fare for flom og skred ikke er

godt nok vurdert og tatt hensyn til i planen:

1. Vurderinger av flom - og skredfare i KU/ROS virker
ikke å være systematisk vurdert. Særlig fare for skred
i bratt terreng ser ut til å være utelatt. Planl agte
byggeområder må gjennom gås og vurderes opp mot
fare. Områder der det kan være fare må markeres
som hensyns soner med bestemmelser som ivaretar
sikker heten videre (utredning og ivaretakelse).

2. Hensynssone for kvikkleireskredfare og flom fare er
vist på plankartet. Disse har gode bestemmelser.
Deler av bestemmelsene gjelder også områder det
ikke er hensyns soner for. De delene av
bestemmelsene må gjøres generelle. Bestemmelsen
til hensyns sone flomfare bør endres slik at krav i
TEK17 ivaretas ift. ulik e sikkerhetsklasser der også
sikkerhetsnivået er nyansert.

3. Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes
som grunnlag for hensynssone - skredfare i bratt

1. Rådmannen reviderer konsekvensutredning, og
implementerer en ROS - analyse med temaene
ras/s kred/flom. Hensynssoner legges inn i
kommuneplanen , med tilhørende bestemmelser.

2. Rådmannen end rer bestemmelsene som beskrevet av
NVE.

3. Dette er ivaretatt ved utarbeidelse av kartet .

H310
H320

H310

§ 12.2.1

§ 12.2 2

§ 5.12

§ 12.2.1
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terreng, og tilknyttes bestemmelser som ivaretar
videre utredning og kartlegging av fare ved
regule ring og byggesak. Hensynssonene må
minimum tegnes inn der faresonene overlapper med
eksisterende eller framtidig bebyggelse.

4. Viser til bestemmelse om byggegrense fra vassdrag,
og at styring av arealbruk bort fra vassdrag er det
beste virkemiddelet for å t a vare på vassdragsmiljø
og begrense vassdragsrelatert fare. Masseuttak vil
kunne medføre nærføring og inngrep i vassdrag,
s amt endring av grunnvannstand.

4. Kommunen tar dette til orientering.

9. Statens vegvesen Kart Best.

Fremmer innsigelse til planforslaget. Planforslaget

oppfyller ikke krav om konsekvensutredning jf. § 7 i
forskrift om konsekvensutredninger etter pbl. Viser også

til veileder for konsekvensutredninger kommuneplanens
arealdel T - 1493 pkt. 3, 4 og 5 med under punkter.

1. Det er tatt ut store områder der arealbruk og
konsekvenser skal utredes i egne
kommunedelplaner (områdeplaner?). Henstiller
sterkt om at kommuneplanens KU tar med disse
områdene, slik at konsekvenser for riks - og
fylkesvegnettet kan belyses i si n helhet innen
kommunens grenser.

2. Rekkefølgekrav om tiltak på riks - og fylkesveg nettet,
som er forutsetning for realisering av
utbyggingsområder i egne kommunedelplaner
/områdereguleringer, må inngå i kommune plan -
bestemmelsene, og trafikale konsekvenser fra disse
områdene må inngå i kommuneplanens KU.

Statens vegvesen har uttalt seg og fremmet innsigelse til

planforslaget både som fylkeskommunal og statlig
vegmyndighet. Statens vegvesens uttalelser oppsummeres her

samlet, da brevene var likelydende.

1. Konsekvens er for riks - og fylkesvegnettet er belyst i sin

helhet i KU.

2. Dette er innarbeidet i kommuneplanbestemmelsene.
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3. Framtidige vegtraseer for riks - og/eller fylkesveger er
opplyst tatt ut fra plankartet, og kommunen viser til at
dette er lagt inn uten forutgående planprosess. Dette
er feil. Disse har gjennomgått prosess etter de krav til
trase avklaringer som gjaldt på det tidspunktet
traseen var til vurdering. Inntil ny trase er avklart, bør
derfor traseene ligge inne i plankartet. Hensikten er å
minske nedbygging av mulig areal for ny veg.
Henstiller derfor om at framt idige traseer som er tatt
ut legges inn igjen.

4. I KU er arealinnspill omtalt og nummerert, men det
framgår ikke tydelig hva som er silt bort og hva som
er videreført i planforslaget. Vegvesenet antar at
ROS - analysen er integrert i KU? Det framgår ikke
hvil ke kriterier trafikale konsekvenser er vurdert etter,
og hvordan man har kommet fram til gul/grønn/rød
konklusjon. Ikke samsvar mellom nummering i
KU/planbeskrivelse og liten uleselig betegnelse på
plankartet.

5. Konsekvenser for vegvesenets fagområde er ikk e i
tilstrekkelig grad vurdert, hverken i planbeskrivelse
eller KU:

- Ikke vist prinsipielt tilknytningspunkt/adkomst til nye

byggeområder som kan utvikles i samsvar med
vegnormalene.

- Bruk av eksisterende adkomster/mulighet for utvikling
av disse i tråd med vegnormalene er ikke vist.

- Adkomst er en forutsetning for realisering av

utbyggingsområder. Konsekvenser for berørte naboer

som får ny veg over sin eiendom er ikke vist.

3. Rådmannen vil ikke ha eldre veilenker som ikke lenger

holder dagens krav til blant annet utforming, i
kommuneplanens arealdel.

4. Dette er hensyntatt i revidert KU. I tillegg er det lagt til en
ROS - analyse i KU. Kriteriene kommer også tydeligere frem

i den reviderte utgaven. Nummerering mellom KU,
planbeskrivelse og kart samsvarer etter revidering, og
dokumentene fremstår mer oversik tlige.

5. Kommunen ser det ikke som hensiktsmessig å vise

tilknytningspunkt/adkomst til potensielle
utbyggingsområder, da dette er en detaljering som hører til

på reguleringsplannivå. Dette gjelder også de 2 andre
punktene som følger. Kollektiv betjening e r ikke vurdert,

men i KU er avstand til kollektivstopp registrert og er en del
av vurderingen.

Adkomst til nye utbyggingsområder vise ved temakart, etter

begrenset høring og offentlig ettersyn.

Økt trafikkmengde som resultat av nye utbyggingsområder

komme r frem av KU.
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- Mulighet for kollektivbetjening er ikke vurdert.

- Ønske om enkelte gangve ier er opplyst, men det er ikke

gjort vurdering av om det er en forutsetning at gangveger
må bygges i tilknytning til realisering av et byggeområde.
Dette er overlatt til seinere planstadie.

- Det er forutsatt at det eksisterer et system det kan

bygges vi dere på, uten at det er vist til hvilket
eksisterende gs - system som skal ligge til grunn.

- Ikke vurdert samlet eller enkeltvis økning i

trafikkmengde som følge av nye byggeområder.

- Ikke vurdert behov for tiltak innen influensområdet på

vegvesenets vegnett som berøres av ny arealutvikling.
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Nabokommuner

1 0. Hole kommune
Kommunestyret i Hole støtter forslaget til arealdel for Ringerike kommune. Tas til orientering.

1 1 . Jevnaker kommune
Tilrettelegging for vekst ser ut til å legge et godt grunnlag for å møte utfordringene
man vil stå ovenfor de neste årene. Særlig viktig blir arbeid med samordnet areal - og

transportplanlegging, områdeplanen for Hønefoss og regional plan for
Ringeriksregionen. Jevnaker kommune ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

Tas til orientering.

1 2. Oslo kommune
1. Viser til sin høringsuttalelse 18.03.2016 til kommunal planstrategi for Ringerike,

hvor de påpekte Ringerikes ansvar for å legge prinsippene for samordnet bolig - ,
areal - og transportplanlegging til grunn for arealdelen, som en del av
Osloregionens felles b o - og arbeidsmarked. Dette vil styrke Ringerikes
konkurransekraft og regionale betydning.

2. Positivt at planforslaget legger vekt på utvikling av Hønefoss. Samtidig er
størstedelen av foreslåtte utbyggingsarealer utenfor Hønefoss - området, i
områder uten go dt kollektivtilbud. Det er vanskelig å se at Ringerike følger opp
målet om å ta 70 % av boligveksten i Hønefoss - området.

3. Oppfordrer til legge til rette for økt andel utbygging med høy tetthet i Hønefoss,
og slik følge opp Samordnet areal - og transportstra tegi for Osloregionen (2016),
der Ringerike inngår. Viser til Kommunal - og moderniseringsdepartementets
avgjørelse av innsigelse til kommunedelplan for Krakstadmarka, der de la vekt
på store tomtereserver i godkjente byggeområder og et betydelig
fortetting spotensial i Hønefoss.

1. Kommunen legger den til grunn i videre planlegging.

2. Viser til innsigelsene som tas til følge ved Fylkesmannen i
Buskerud. I tillegg er det viktig å påpeke at arbeidet med
arealdelen startet opp før samfunnsdelen ble vedtatt.

3. Dette tas til etterretning, og denne følges opp i arbeidet med
områderegulering Hønefoss.

4. Dette tas til etterretning .
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4. Det er viktig at områderegulering for Hønefoss bygger opp under de samme
målene.

5. For senterområder og Hønefoss sentrum spesielt, anbefaler Oslo et lavere
parkeringskrav og differensiering med lavere krav til mindre boliger for utvi kling
av attraktive, klimavennlige og arealeffektive sentrumsområder.
Maksimumsnorm bør vurderes, så det ikke blir flere parkeringsplasser enn det er
behov for.

5. Dette vil vurderes og vedtas i områderegulering for Hønefoss.
Det utarbeides blant annet en parkeringsstrategi som
grunnlagsdokument for dette arbeidet.
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Ringerike kommune , interne fagområder

1 3. Ringerike kommune,

Landbrukskontoret

Kart Best.

Landbrukskontoret gir generelle kommentarer og har

ikke gått inn på enkeltområder, med ett unntak. Med
bakgrunn i arealregnskap for beslag av dyrka mark vises

det til:
- Jordfaglig vurdering vedtatt av formannskapet 201 5:

Skal være retningsgivende for areal delen, og
retningslinjene for saksbehandling innarbeides i
kommuneplan bestemmelsene. Ber om at vedtaket
følges opp.

- Nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget i
201 5.

- Brev fra Kommunal - og
moderniseringsdepartementet 07.04.2017 . Ifm.
innsigelse til Krakstadmarka konkluderte KMD med
at det ikke kunne godkjennes å omdisponere dyrka
mark til boligformål siden kommunen har stor
tomtereserve i godkjente byggeområder, og et
betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.

- Plattform for samarbeidspartiene i Buskerud
fylkesting 2015 - 2019 . En av de politiske
målsettingene er et grønt skifte i Buskerud,
herunder nullvisjon for tap av matjord. Bygging av
fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka og
dyrkbar jord skal ikke være tillatt.

- Ringeriksbanen og E16 (FRE16): FRE1 6 og andre
veiprosjekter vil føre til nedbygging av hundrevis av

- Dette er et grunnlagsdokument og et supplement til
kommuneplanbestemmelsene , og er innarbeidet i
bestemmelsene § 5.1 4 .

- Vises i planbeskrivelsen kap. 4.1 .5 om statlige føringer .

- Alle utbyggingsområde med innsigelse på grunn av
omdisponering av dyrka mark er tatt ut av planen i f orbindelse
med begrenset høring, og tilbakeført.

- Viser til kommuneplanbestemmelsene § 1 0.1 ( LNF ), hvor det
kommer frem; « Det tillates ikke nedbygging av dyrka mark ». I
tillegg hadde Fylkesmannen innsige lse til alle områder hvor
dyrka/dyrkbar mark var forslått utbygget, og dette har
kommunen imøtekommet og tilbakeført til LNF.

- Viser til innsigelser gitt av Fylkesmannen i Buskerud som er
imøtekommet.

§ 5.1 4
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dekar dyrka og dyrkbar jord. Dette forsterker
viktigheten av ikke å bygge ned ytterligere dyrka og
dyrkbar jord, særlig til boligformål. Viser til
kommunens vedtak ifm. planprog rammet angående
erstatning for dyrket jord. Ringerike må vurdere om
samme krav skal gjelde for nedbygging også til
andre formål, f.eks. boligformål.

På bakgrunn av punktene ovenfor har
Landbrukskontoret følgende kommentarer:

1 . Dyrka og dyrkbar mark er en m inimumsressurs i
Norge. Ringerike må ta ansvar som et av landets
mest produktive områder. Ved nedbygging av
1 m2 forsvinner ett brød hvert år i all framtid!

2. Ved nedbygging av dyrka/dyrkbar mark går ikke
bare matproduksjon, men også arbeidsplasser
tapt. Ekse mpelvis nevnes Klekken gartneri med
4,5 årsverk som er foreslått som boligformål.

3. Nedre Klekken (B1 9): Her er det en feil i
konsekvensutredningen knytta til
konsekvensgrad (gul) gitt på jord - og
skogressurser. I følge gårdskart består arealet
av 1 6 daa fulldyrka jord. Konsekvensgrad burde
vært rød.

4. Det bør åpnes for at arealer med dyrk a/dyrkbar
mark avsatt til boligformål i gjeldende
kommuneplan, men som ikke er utbygd eller
regulert, kan tilbakeføres til LNF.

5. Ringerike har store arealer egna for
boligbygging som ikke berører dyrka mark. Så
lenge dette er realiteten bør ikke matjord
by gges ned til boliger.

1 . Dette tas til orientering.

2. Dette tas til orientering. Klekken gartneri (B1 9) ble ved politisk
behandling 22.05.201 8 tilbakeført til LNF - område.

3. Klekken gartneri er tatt ut av kommuneplanen etter vedtak i
formannskapet. Tar dette til etterretning. B1 9 er tatt ut av
kommuneplanen etter vedtak i fo rmannskapet 22.05.201 8.

4. Dette gjøres etter innsigelser fra fylkesmannen. Ved revisjon
av kommuneplanens arealdel bør en oppheve eldre
reguleringsplaner som blant annet avsetter arealer med
dyrka/dyrkbar jord. Dette gjøres ved neste revisjon.

5. Tar dette til orientering.
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1 4. Ringerike kommune, Miljørettet

helsevern

Kart Best.

Det blir viktig at arealplanarbeidet framover gjenspeiler

folkehelsemeldingas satsingsområder : Aktivitet for alle,
Best for barn og Folkehelsekommunen. Herunder fokus

på levende grønne byer, universell utforming,
sykkelbykonseptet, ren byluft, tiltak som kan bidra til

utjevning av sosiale ulikheter i helse m.m.

«Fleksible» arealformål i by - og tet tsteder vil være
hensiktsmessig: f.eks. arealer som raskt kan

omdisponeres til offentlige formål (arealer for
publikumsanlegg, fysisk aktivitet, sosiale møteplasser,

kulturarrangementer o.l).

Kommunal planstrategi bygger på folkehelseoversikten i

kommunen , som er grunnlagsdokumentet for alle planer i
Ringerike. Ved dette er folkehelsemeldingen innarbeidet i alle

planer, jf. folkehelseloven § 6 og plan - og bygningsloven § 10 - 1.
Tar dette til orientering. Dette vil også være et tema i Områdeplan

Hønefoss.

Ko mmuneplanens arealdel vil ha overordnede formål, som
spesifiseres ved regulering.

1 5. Ringerike kommune, Teknisk forvaltning
Kart Best.

Oversender retningslinjer for overvannshåndtering.
Dette bør tas med under teknisk infrastruktur,

miljøkvalitet eller samfunnssikkerhet.

Overvannshåndtering kommer frem i generelle best emmelser §
5.6, i henhold utkast til overvannsveileder i kommunen.

§ 5.6
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Lag og foreninger

1 6. Fossekallen I L og Ringerike o - lag
Kart Best.

Hvervenmoen: Restene her har en liknende verdi som
Hovsmarka, og dette tilsier at en bevarer et

nærfriluftsområde her.

Heradsbygda : Her er Oppenåsen et viktig område for
o - idrett. Dersom en velger ytterligere utbygging
understrekes betydningen av å sette av tilstrekk elige

arealer i et bredt belte på toppen av åsen og nordover.

Tyristrand: De siste åra har ROL etablert aktivitet på
Tyristrand med nærkart over Kindsåsen i direkte

tilknytning til idrettsanlegget. Det er viktig å ivareta
sammenhengen mellom idrettsanlegg et og natur - og

friluftsområdet, slik at det blir et enhetlig område for
fysisk aktivitet.

Furumoene: Eggemoen, Hensmoen og Kilemoen er
unike områder for orienteringsidrett, og det arrangeres

jevnlig store nasjonale løp på Ringerike. Dette
innebærer posit iv markedsføring av kommunen.

Gjennom sin bruk av moene registreres den enorme
bruken av områdene til friluftsliv og annen idrett

(turgåing, hundelufting, bær - og sopplukking, løping,
sykling, skigåing). Marka og Ringkollen - området er

viktige, men inntrykk et er at en bredere og større del av

befolkningen bruker moene. Gjennom en rekke
enkeltvedtak har RK gitt tillatelse til omfattende

Kommunen har utarbeidet en kartlegging av bynære
friluftsområder (201 4) som er lagt til grunn i arbeidet med

kommuneplanens arealdel. I tillegg er k ommunen er i ferd med å
kartlegge friluftsområder i hele Ringerike kommune. Denne vil

hensyntas i fremtidige planprosesser, for å hindre nedbygging av
viktige friluftsområder.

Når det gjelder Oppenåsen har kommunen tatt innsigelsen fra
Fylkesmannen til følge, noe som ivaretar dette området.

Ringerike kommune er i ferd med en omfattende kartlegging av

friluftsområder. I tillegg vil det utarbeides en
masseforvaltningsplan, som vekter konsekvenser . Denne har som

utgangspunkt å ivareta moene som en naturressurs, og hindre
nedbygging. Ved dette blir moene kartlagt i friluftskartleggingen og

i masseforvaltningsplanen, hvor ivaretakelse av eksisterende
turområder vil hensyntas .



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 31

utbygging av moene. Dersom alle planene realiseres,

går viktige områder for friluftsliv, trening og idrett tapt
for alltid, og Ringerike mister vesentlige kvaliteter for

innbyggerne. Oppfordrer RK til å vekte verdien av
natur - og friluftsinteresser på moene langt høyere, og

være mer restriktiv i å tillate utbygging. Ved
detaljregulering bør bevaring av korridorer og

ferdselsåre r vektlegges, og det bør trekkes varige
utbyggingsgrenser.

Sammenhengende nett av stier og turveger : Plankartet
viser viktige ledd i kommunikasjonssystemet. Så vidt de

forstår er imidlertid bare pilegrimsleden vist som turveg,
som verken er den viktigste eller mest brukte turvegen.

Mener alle skilt ede /merk ede turveger og stier burde
vært vist. Disse har en viktig funksjon i

kommunikasjons systemet, og er viktigste anlegg for
fysisk aktivitet i befolkningen som helhet. Skal veksten i

byområder tas gjennom g ange, sykling og kollektiv slik
Stortinget har vedtatt, må turve ger og stier få økt

betydning.

Kommuneplanen viser tiltenkt bruk av et område, men ikke
spesifikt hvordan et område skal utformes. Dermed blir det for

detaljert og omfattende å markere alle stier og løyper i kommunen.
Friluftskartleggingen vil kunne ta for seg noe av dette, som igjen vil

hensyntas ved fremtidig planlegging. Her vil det være mulighet for
å medvirke. Det er lagt inne hensynssone for friluftsliv i arealdelen .

En kan i kommuneplanens arealdel markere de mest brukte stiene

i kommunen, men dette er et omfattende arbeid som må vurderes

ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel.

1 7. Heradsbygda Håndballklubb og
Hønefoss sportsklubb

Kart Best.

Ønsker å beholde nyetablerte beachbaner i
Schjongslunden, også etter at skoleutbygging på

Ullerål skole og Hov skole er sluttført. Det er gjort et
vedtak om at banene er midlertidige, men klubbene ser

ingen grunn til at de skal flyttes tilbake til Hovsmarka.

Det er mange positive synergier ved at håndballen i så
stor grad som mulig er saml et på et område. Videre har

Brevet er sendt til Ringerike idrettsr åd, og videresendt til Ringerike
kommune kulturenheten samt areal - og byplankontoret i tilfelle det

er relevant ifm. revisjon av kommuneplanen.

Kommuneplanens arealdel tar ikke for seg så detaljerte

forespørsler. D ette må behandles som egen sak.
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klubbene lagt ned et betydelig arb eid i banene i

Schjongslunden.

1 8. Miljøvernforbundet Hønefoss
Kart Best.

1. Hensmoen består av mange verneverdige
naturelementer. Summen av disse utgjør en verdi
som kommunen har ansvar for å ivareta. Hensmoen
er også et svært populært friluftsområde.
Arealplanen for Hensmoen er kun et forslag fra
1990, som har fulgt alle kommuneplaner siden
1994. Arealplanen ble ikke miljøfaglig behandlet.
Arealplaner etter pbl. skal revideres med jevne
mellomrom i lys av samfunnsutviklingen . Hensmoen
må derfor settes av til landskapsvernområdet i ny
ar ealplan. Videre drif t av grusuttak må opphøre
innenfor Miljøvernforbundets foreslåtte grenser
(avgrenses langs skråkant ned mot avsluttet
grustak).

2. Vedlagt uttalelsen følger dokumentasjon
vedrørende Hensmoens verdier.

3. Geopark Hensmoen: De geologiske
natu rressursene i Ringerike må vernes om, og det
er ikke akseptabelt at de geologiske ressursene i
det verneverdige glasiallandskapet på Hensmoen
kun blir sett som en industriell og økonomisk faktor .
Miljøvernforbundet foreslår å etablere geoparker i
Ringerike , og foreslår konkret dødislandskapet på
Hensmoen. Gruvene i Skjerpåsen ovenfor
Hensmoen bør og innlemmes.

1. Viser til nylig vedtatt reguleringsplan for Hensmoen grusuttak,
hvor disse innspillene svares ut. Hensynssone for
friluftsområde er avsatt nord og v est for uttaksområdet (H530).

2. Tar dette til orientering.

3. I henhold til strategiplanen for geologisamarbeidet mellom
Vestfold, Telemark og Buskerud fylkeskommuner er etablering
av nye geoparker ikke prioritert for inneværende periode
(2017 - 2019). Geoparkene i Vestfold, Telemark og Buskerud er
organisert som interkommunale selskaper der kommunene og
fylkeskommunen er eiere. Ringerike kommune vil derfor ikke
prioritere å etablere en egen geopark. Uttaksdrift vil ikke
nødvendigvis hindre etablering av geopark på et senere
tidspunkt.
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1 9. Norderhov Sogneselskap
Kart Best.

1 . Planforslaget innebærer en omfattende
omdisponering av dyrket og dyrkbar jord. Mye
gjelder kritisk infrastruktur, men også betydelig
omdisponering til andre formål, herunder
boligbygging. Sogneselskapet mener dette er helt
uakseptabelt. Forslaget er sterkt i strid med
nasjonal jordvernstrategi, føringer for samordnet
areal - og transportplanlegging og
fylkeskommunens vedtatte jordvernpolitikk.

2. Sogneselskapet forventer at kommunen tar hensyn
til nasjonale føringer i sin saksbehandling, og
respekterer gjelden de nasjonal arealpolitikk.
Sogneselskapet forutsetter at kommunen verner
om matjord, slik at vi kan produsere mat til egen og
framtidige generasjoner. 1 m2 matjord gir hvert år
nok hvete til ett brød.

3. For å nå nasjonale mål, må kommunene ikke bare
la vær å omdisponere nye arealer, men også i stor
grad tilbakeføre tidligere omdisponerte arealer som
ikke allerede er nedbygd.

4. Ringerike har mange områder som ikke kan nyttes
til matproduksjon, men som kan egne seg til
boligbygging. Det er derfor unødvendig å
omdisponere dyrket og dyrkbar mark til utbygging.

Det vises til:

- Stortingets vedtak om nasjonal jordvernstrategi
8.12.201 5 samt Landbruksdepartementets
brev til kommunene i 201 6 om kommunens
ansvar for oppfølging av denne.

1 . Flere av disse områdene er tilbakeført til LNF - områder, etter
innsigelse fra fylkesmannen. Se høringsuttalelse fra
Fylkesmannen i Buskerud.

2. Viser til kommuneplanbestemmelsene § 1 0.1 ( LNF ), hvor det
kommer frem; « Det tillates ikke nedbygging av dyrka mark ». I
tillegg hadde Fylkesmannen innsigelse til flere områder hvor
dyrk et /dyrkbar mark var forslått utbygget, og dette har
kommunen imøtekommet og tilbakeført i LNF.

3. Dette vil utr edes ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel. Da vil en se om det er reguleringsplaner som bør
oppheves.

4. Tar dette til orientering.
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- Statlige planretningslinjer for samordnet areal -
og transportplanlegging, hvor det er krav om å
sjekke ut mulige alternativer ved forslag om
omdisponering.

- Vedtatt politisk plattform for Buskerud
Fylkeskommune 1 7.09.201 5, herunder:
Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av
fritidsbolige r, boliger og næringsbygg på dyrka
og dyrkbar jord skal ikke være tillatt.

20. Norsida vel
Kart Best.

1 . Ber om at forslag til soneplan for Hønefoss ikke blir
bindende for nye reguleringsplaner. Opptatt av å
finne gode fortettingsområder i Hønefoss, og er
redd planforslaget kan hindre utvikling av gode nye
reguleringsplaner og fortettingsområder.

2. Arealer ved Felleskjøpet, Kornsiloen og Industrigata
er avsatt til industriområde. Dersom næringene her
ønsker å flytte, bør dette bifalles. Områdene er
trolig fine for boligbygging, og kan lette
fortettingspresset.

3. Områdene rundt Handelsskolen, Nordre Torg,
Nedre H ønengata og Nordsias vei over bybroen
mot Søndre Torg er avsatt til sentrumsformål. Disse
områdene bør få et sterkt vern. Her finnes mange
kulturminner og flotte verneverdige bygg. Viktig å
ikke miste disse, eller at de overmannes av nye
bygg. Viser til by ens kultur og identitet.

4. Kommunen bør lete etter gode områder for
fortetting i et utvidet byperspektiv. Ikke ødelegge
det folk setter pris på. Det finnes flere gode
fortettingsområder om man søker rundt hele aksen
Almemoen – Hvervenmoen. Flott med

1 . Kommuneplanens arealdel viser arealformål på et overordnet
nivå, som ikke vil hindre fremtidig fortetting. Kommunen legger
til grunn at kommuneplanen følges ved all planlegging. Det
utarbeides en områdeplan for Hønefoss som vil være
gjeldende på et mer detaljert nivå.

2. Dette må vurderes ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel. Kommunen har ikke fått signaler om dette tidligere,
og må ta stilling til dette ved et senere tidspunkt.

3. Sentrumsformål er en meget vid arealkategori, og er ikke
ensbe tydende med nedbygging. Vern vil alltid være et tema
ved behandling av plan - og byggesaker. Områdene som
nevnes ligger i hensynssone for bevaring av kulturmiljø, som
legger strenge føringer for hva som er tillatt, jf forslag til nye
kommuneplanbestemmelser § 1 2.3.2. I tillegg vil
områderegulering Hønefoss legge flere føringer for dette.

4. Fortetting er en prioritet i all planlegging, jf. samfunnsdelen
hvor det kommer frem at 70 % av all befolkningsvekst i
Ringerike kommune skal skje i Hønefossområdet. Egnede
områder for fortetting i Hønefoss vil utredes i arbeidet med
område re gulering Hønefoss ( byplanen ) . Dette vil utredes på lik
linje alle andre formål.
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grønnst ruktur i Nordre park og langs elveleiene.
Trist at Brutorget ikke ble grønnstruktur. Områdene
rundt Ullerål skolen, Almemoen og vest for stasjon
bør utredes for om noe kan bli boligområder. Eikli
og Benterud er også interessante
fortettingsområder.

5. Nordsi a vel sitt område består av mange gamle
veletablerte boligstrøk. Mange er urolige og usikre
på hva som vil skje her når byen skal
ekstremforvandles. Foreslått utbygging i
Hønengata 40 - 44 har gitt en sjokkbølge for mange.
Utbyggingen er bastant og stor. Har forstått at den
opprinnelige søknaden besto av 2 mindre lavere
bygninger, og at det nå er snakk om 1 gedigen høy
blokk? Dette passer ikke inn, og virker
ødeleggende for den fine bebyggelsen langs
Hønengata. Ber om at nye bygninger i Hønengata
40 - 44 skal f ramstå mer i harmoni med det
bestående. Det samme gjelder Handelskolen og
områdene rundt den.

6. Viser til punkter i forslag til kommuneplan -
bestemmelser: § 1 .0.5 Estetikk og Sone med angitt
særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570:
- Pkt. 1 . Den kulturhist oriske verdifulle

bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner skal bevares. Flere
steder i Nordsia vel sitt område er det
kulturhistorisk verdifull bebyggelse. Viser
spesielt til områdene rundt Handelsskolen,
herunder Lagesens gate og H ammerbrogata,
Nordre Torg, Torggata, Strandgata, Hønengata
nedenfor jernbaneovergangen og Nordsias vei
over Hønefoss bru tur/retur Søndre Torg. Her

5. Dette gjelder reguleringsplan for Hønengata 40 - 44 med
ikrafttredelse 5. april 201 8, jf. sak nr. 25/1 8 i kommunestyret.
Dette er en egen plan, og slike innspill må tas der. Det er en
pågående klagesaksbehandling på denne reguleringsplanen.

6. Viser til kommuneplanbestemmelser §1 2.3.2 hvor dette er
ivaretatt. Viser videre til bestemmelse om visuelle kvaliteter , j f.
§ 5.8.

- Dette vil utredes ytterligere i arbeidet med
områderegulering Hønefoss. Det har blant annet vært et
omfattende medvirkningsopplegg i forbindelse med dette
arbeidet, hvor kulturmiljø var et viktig tema.
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passerer vi Tippen med utsikt over elvene, Øya
med den flotte pipen, spesielle fasader og
husene. En kan ikk e bevare alt, men i noen
områder med verneverdig og historisk
bebyggelse må en tenke annerledes. F.eks.
har ikke en moderne 5 - etasjes høyblokk noe å
gjøre på Handelsskolens arealer. Viser til
Drammen hvor den gamle industri - og
arbeiderbyen er restaurert, blant annet med
nybygg i harmoni med eldre eksisterende
bebyggelse.

- Pkt. 3. Bygninger oppført med svært høy eller
høy verneverdi i kommunens
kulturminneregister skal ikke rives med mindre
forfall/skader er dokumentert o.s.v. Ber
kommunen utarbeide retning slinjer for hvordan
verneverdige hus skal bevares, slik at de ikke
blir stående til forfall. Har inntrykk av at enkelte
lar bygningene stå til forfall slik at de kan få
gjennom egne løsninger.

7. Viser til § 1 .1 .2 i forslag til kommuneplan -
bestemmelser: Utny tting av området må vurderes i
hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. Ved regulering
av sentrumsnære områder kan det legges til grunn
en høyere utnyttingsgrad. Dette betyr fortetting, og
Nordsia vel er redd Hønefoss gjennom prinsippet
«kompakt by med for tetting innenfra og utover»
mister muligheten til å bli en sterk og
velproporsjonert by. Fortetting bør fordeles og
målrettes. Selvfølgelig kan det bygges flere boliger i
bykjernen, men det må skje med nennsomhet.
Nordsia vel liker anbefalingene fra
parall elloppdraget:

- Bygg som får høy ve rneverdi blir ikke et kommunalt ansvar
på grunn av sin vernestatus. Kommunen har få muligheter
til å sanksjonere mot manglende vedlikehold av
verneverdige bygg som ikke er i kommunal eie.
Kommunen jobber for tiden med å utarbeide
retningslinjer/veiledere r ettet mot beboere i hus med høy
verneverdi, med mål om å øke oppslutning om bevaring og
vern. I tillegg konsulteres enhet for kulturminnevern i
Buskerud fylkeskommune i byggesaker som gjelder bygg
med middels og høy verneverdi.

7. Dette vil utredes nærmere i arbeidet med byplanen. Viser til
kommuneplanbestemmelsene § 6.3 hvor det kommer frem
høyere utnyttingsgrad i sentrumsområder.
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Fortett i et utvidet sentrumsområde
Bruk kulturminnene aktivt i byutviklingen

8. Nordsia vel ønsker en by som kan være som en
interessant og stemningsfull magnet. En bykjerne
som kan trekke folk og næringsliv til seg. Hønefoss
har et godt grunnlag, og vi må passe på at byen
ikke blir så kompakt/tett at den blir avskrekkende
eller uinte ressant.

8. Tar dette til etterretning.

21 . Nymoen vel
Kart Best.

1 . E1 6 Eggemoen – Nymoen: Statens vegvesens
planer for E1 6 Eggemoen - Nymoen vil kunne få stor
betydning for Nymoens framtid dersom øvre trase
blir valgt. Den vil fjerne 1 5 eneboliger øst for E1 6
mot Hensmoen. Trasevalg som ender nord for
Nymoen (alt. 4 og 1 c) vil gi massive inngrep på
Nymoen, da det er beregna opp til 1 2 000 daglige
bilpasseringer. Dette vil på sikt gi en veibredde på
20 m (4 felt) + gang - og sykkelvei, i tillegg til
eksisterende E1 6 som planlegges til lokaltrafikk.
Dvs. totalt 6 felt! I tilleg g vil støyen øke. Nymoen vel
støtter primært alternativene 1 A/1 B, subsidiært 1 D,
gjennom Nærstadmarka. Støy er i dag svært
skjemmende for mange beboere i området, og
økning må unngås. Nymoen blir omringet av
trafikkmaskiner, som vil forringe verdien av
bol igene. Et alternativ er å senke E1 6 i
kulvert/tunnel, eller legge E1 6 ned i en ravine
gjennom Nærstadmarka, slik at veien går «rundt»
Nymoen. 1 A og 1 B er krevende, men vil gi mindre
tap av naturressurser og er foretrukket alternativ for
beboere på Nymoen. Dette vil også begrense
økning av trafikk gjennom Nymoen, da majoriteten

1 . Dette er innspill til kommunedelplan for Eggemoen – Nymoen,
og trasévalg for E1 6 Eggemoen - Nymoen vil ikke behandles i
kommuneplanen. Planen ble vedtatt i kommunestyret 1 1 .
1 0.201 8, sak 11 2/189. Her ble alternativ c - redusert vedtatt.
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reiser videre sørover mot Oslo/Kristiansand.
Nymoen vel håper kommunen støtter dem i valg av
trase.

2. Boliger Vågård: Viser til at eier av gnr/bnr 90/1 har
foreslått ca. 30 daa til bol igformål i direkte
tilknytning til eksisterende boligfelt på Vågård .
Dette området er ikke tatt med i forslag til ny
arealdel. Nymoen ønsker at området tas med i
arealdelen med følgende bakgrunn:

- Positiv utvidelse av eksisterende
boligområde, og vil ligge nær

arbeidsplasser på Hensmoen.
- Vil kunne bli viktig for beboerne på Nymoen

dersom øvre trase for ny E16 med
innløsning av ca . 15 boliger blir realisert.
Mange har sterk tilknytning til området, og

vil se det som positivt å kunne etablere seg i
nærområde t.

2. Utbygging på Vågård representerer et utbyggingsmønster
Ringerike kommune ikke ønsker, da området ligger som en
"satellitt" uten tilknytning til andre funksjoner. Området er ikke
et satsningsområde for boligbygging i Ringerike kommune, har
ikke tilfredsstil lende kollektivtilknytning og lang avstand til
sentrumsfunksjoner, skole, butikk mm. Videre er det liten
sikkerhet for myke trafikanter pga. manglende gang - og
sykkelvei mot Hønefoss.

22. Tyristrand Landsbyforening
Kart Best.

1. Ikke enkelt å forholde seg til høringsforslaget, om
en ikke kjenner prosessen. Skulle ønsket seg
tydeligere presisering av hva som er de konkrete
utfordringene i 2017 for sitt område.

2. Er opptatt av Rv35 som er hovedfartsåre tvers
gjennom Tyristrand sentru m. Antall innbyggere
vokser raskt. Allerede godkjente byggeområder og
forslag til nye, gir Tyristrand kapasitet til en
betydelig boligbygging i mange år framover. Dette
betyr økt ferdsel på Rv35 av kjørende, syklende og
gående. Landsbyforeningen er spesiel t opptatt av
barna som må krysse Rv35 til og fra skolen. Videre

1. Planprosessen presiseres i planbeskrivelsen.

2. Minner om krav til regulering og utredninger for fremtidige
veianlegg. Ved utbygging av denne veitraséen vil temaer som
barn og unge bli utredet.
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å unngå nye barrierer som stenger for trygg og
miljøvennlig transport, både i sentrum og til og fra
områdene rundt. Planlagt parsell av Rv35 gjennom
sentrum vil bli en slik barriere.

3. Ber Ring erike kommune å videreformidle dette
behovet til Statens vegvesen, mht. å forlenge
sykkelstiene både mot Nakkerud og Ask, samt å se
på en annen løsning for planlagt parsell av Rv35
gjennom Tyristrand .

4. Viser til sin uttalelse til oppstart av
kommuneplanarb eidet 29.08.201 3.
Landsbyforeningen kan ikke finne dette igjen i årets
høring, og har ikke fått respons på innspillet som de
har lagt mye arbeid i. Viser også til Gjestebudmøtet
som ble arrangert etter invitasjon fra kommunen.
Ber om at brevet leses på nyt t og at saken
behandles både faglig og politisk i 201 7, og før
sluttbehandling av arealdelen.

3. Sykkelstier mot Ask og Nakkerud er lagt inn i kommuneplanen
som fremtidige sykkelveier.

4. Innspillet om rv. 35 er gjennomgått . Tekniske detaljer rundt
denne veien er ikke en del av kommuneplanens arealdel. Rv.
35 er ikke et kommunalt ansvar.

23. Veme menighetsråd
Kart Best.

Ber om at Veme/Kvernvollen tas med blant de
prioriterte stedene i arealdelen , og at det legges til rette

for at bygda kan være et levende lokalsamfunn. Om det
ikke er tilslutning til dette, bes det om en klargjøring av

hvordan kommunen ser på utfordringene som de peker
på i innspillet.

1 . Veme ligger nær Hønefoss med god veiforbindelse.
2. For tiden lite/ingen boligbygging i bygda. Det vil

være naturlig å styrk e Kvernvollen som
bygdesenter.

Kommuneplanens arealdel skal følge opp målene i
kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel

ble vedtatt av kommunestyret 30.04.1 5. I samfunnsdelen fastslås
det at areal og transport skal ses i sammenheng for å gi redus ert

transportbehov, og at boligutvikling skal skje i gangavstand til
sentrum og i nærhet til skoler, barnehager og annet tjenestetilbud.

Veme tilfredsstiller ikke disse kravene. Videre fastslås det at det
skal planlegges for 70 % av befolkningsveksten i Hø nefoss -

området og 30 % i de prioriterte lokalsamfunna . Veme er ikke blant
disse lokalsamfunn ene .

Imidlertid sier samfunnsdelen at den prosentvise fordelingen ikke

skal være til hinder for bærekraftige utbygginger også andre steder
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3. Veme har ikke kommunal kloakk. Ved Kvernvollen
og i umiddelbar nærhet er det 50 - 100 boliger uten
tilfredsstillende kloakkløsning.

4. Søknad om utvidelse av regulert boligfelt på
Kvernvollen er avslått. Her er det arealer godt egna
for boliger, bl.a. nord for jernbanen, i hovedsak på
fjellgrunn.

5. Det ligger godt til rette for boligbygging på Veme.
Dette vil kunne gi løsninger for vann og kloakk for
eksisterende bebyggelse, og samtidig åpne for
utvikling av bygda. Dette er nødven dig for å
kompensere for reduksjon i folketall som følge av
redusert sysselsetting i landbruket. Dette vil og
styrke tilbudet til turiststrømmen gjennom bygda,
og styrke grunnlag for kulturliv og gjøre det mer
attraktivt for unge som ønsker å videreføre
tr adisjoner innen landbruk.

i kommunen . Dette innebæ rer at det fortsatt vil være mulig å bygge

flere boliger på eksisterende reguleringsplaner, men det er ikke
prioritert noen nye utbyggingsområder her.

24. Vågård vel
Kart Best.

Det populære friluftsområdet på Hensmoen må settes
tilbake til LNF - formål i ny arealplan . Videre grusuttak

utover området Myrvang AS har fått konsesjon for er
ikke forsvarlig. Viser til alle innspill til reguleringsplanen i

mai 201 7.

Viser til vedtatt reguleringsplan for Hensmoen grusuttak av 31 . mai
201 8 (kommunestyresak 62/1 8), hvor dette er utredet.

Hensynssone for friluftsliv nord og vest for området er innarbeidet.

25. Øyangen vel
Kart Best.

Øyangen Vel er en velforening på Krokskogen i

områdene rundt Øyangen og Ringkollen. Har siden
201 3 argumentert for revidering av arealplanen på to

saksområder:

Kommunen legger til grunn at kommuneplanens arealdel er

juridisk bindende, og dermed skal følges slik den foreligger.
Kommuneplanens arealdel ska l i utgangspunktet ikke tilrettelegge

for dispensasjoner, for å bevare forutsigbarheten i planleggingen

og likebehandling. I plan - og bygningsloven § 1 9 - 2 kommer det
frem at fordelene ved å gi en dispensasjon skal være klart større
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- Strøm; fjerne forbudet og åpne for
dispensasjonsrelatert saksbehandling iht.
m arkaloven.

- Hyttestørrelse mht. en forsiktig
kvadratmeterutvidelse (ekstra soverom,
vaskerom etc.)

Ønsker at arealdelen skal gi mulighet til å gi

dispensasjon for punktene ovenfor, der dette ikke
kommer i konflikt med M arkalovens bestemmelser og

intensjon .

1. Viser til forslag til kommuneplanbestemmelser hvor
innlegging av strøm ikke er tillatt i Marka - området.
Videre retningslinje om at der eiendommer ligger
innen 100 - metersbeltet til vann og vassdrag skal
total hyttestørrelse maks være 50m2 BRA inkl. evt.
overbygg + et t uthus på inntil 10m2 BRA. Øyangen
Vel er ikke enig i dette.

2. Markalovens intensjon og forarbeider: Øyangen
Vels utgangspunkt er at m arkaloven mest mulig
«alene» må være styrende, og forarbeidene til loven
uttrykker lovgivers intensjon og dermed et viktig
grunnlag for forvaltningen av loven. Gjengir utdrag
fra m arkaloven, forarbeider og innstillinger ifm.
loven . Ut fra dette mener Øyangen Vel forbudet mot
innlegging av strøm bør fjernes fra arealdelen, og
erstattes med en dispensasjonsbasert
saksbehandling iht. m arkaloven. Lovens intensjon
er at loven ikke skal være til hinder for vedlikehold,
hensiktsmessig modernisering og andre bygge og
anleggstiltak som er nødvendige for å opprettholde
etablerte lokalsamfunn eller enkelt hytteliv på
tilfredsstillende ni vå.

enn ulempene. I tillegg skal ikke hensynet som ligger i

bestemmelsen bli vesentlig tilsidesatt. Hvis ett av disse kravene
ikke er oppfylt, ligger det ikke grunnlag for å gi dispensasjon.

Arealdelen kan dermed ikke utformes på en måte som legger til
rette for å gi dispensasjoner.

1. Som utgangspunkt er det byggeforbud, jf. § 12.4.3 i
kommuneplanbestemmelsene. Det er kun tillatt tiltak som er
ledd i tradisjonell landbruksdrift . Det skal foreligge svært
tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon. Dette er
for å b evare områd er for allmennheten. Til opplysning er det
byggeforbud i hele marka. Dette er i tråd med markaloven.

2. Ringerike kommune ønsker ikke å drive en
dis pensasjonsbasert saksbehandling. Viser til punkt 1.
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3. Dispensasjon for strøm til hytter ved Damtjern: I
201 4 ga Klima - og miljødepartementet
dispensasjon etter m arkaloven § 15 for el -
tilknytning av hytter ved Damtjern. Vedtaket er
begrunnet med at hensynene i m arkalovens
formålsbestemmelse ikke blir nevn everdig
tilsidesatt, og at fordelene for tiltakshaver er klart
større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet
eller allmenne interesser. Fylkesmennene i
Buskerud og Oslo&Akershus mente innlagt strøm
ikke inngår i begrepet «et enkelt hytteliv».
Departe mentet var uenig i dette. Slik velforeningen
forstår det ble spørsmålet hos departementet om
inngrepene i naturen ble store eller ikke, samt om
strøm var uforenlig med forståelsen av hva en
Markahytte skal være. Dette bør gi presedens for
andre hytteområde r i Ringerike, og forbudet mot
innlegging av strøm bør fjernes fra arealdelen og
erstattes med en dispensasjonsrelatert
saksbehandling iht. m arkaloven.

4. Innlegging av strøm generelt: Argumentasjon for å
gi hytter mulighet for dispensasjon til el - tilknytnin g
sammenfaller med hovedmål 1.3 i gjeldende
kommuneplan av 2007: (…) Stabilisere forbruket av
elektrisitet og fossilt brensel. (…) Stimulere til økt
bruk av alternative energikilder og energibærere .
Bruk av fossilt brensel er økende. Velforeningen
viser et eksempel på bruk av fossilt brensel for en
hytte i området, og viser hvilken miljøutfordring
dette utgjør om en ser samlet forbruk for hyttene i
området. Mange hytter kan ikke klare seg med
solcellepaneler alene. Lydstøy fra aggregater er en
ofte glemt fo rurensning, og er kanskje det som

3. En dispensasjon vurderes isolert, og skaper ikke presedens for
hele M arka. Ønskes det innlagt strøm må det søkes
dispensasjon fra planbestemmelsene § 12.4.3, jf. m arkaloven
§ 5.

4. Når det gjelder markaloven gir den et generelt bygge - og
anleggsforbud i markaloven § 5. Gjeldende kommuneplan er

fra 2007, altså før markaloven trådte i kraft. Markaloven
overstyrer videre kommuneplanens bestemmelser ved

motstrid. Strømfremføring og andre tiltak som utvidelse av
hytter og riving, samt erstatningshytter omfattes av bygge - og

anleggsforbudet uavhengig av hva som står i kommuneplanen.
Å fjerne forbudet mot strøm i kommuneplanen har derfor liten

hensikt med mindre kommunen i ny kommuneplan sku lle
presisere strømforbudet ytterligere. Arealstørrelse på hytter i
marka er ikke regulert i markaloven eller forarbeider. For
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mest griper inn i allmennhetens opplevelse av
Marka.

5. Velforeningen er også klar over at el - tilknytning vil
kunne gi ulemper som: ulovlig beboelse, potensielt
økt utslipp av gråvann etc., visuell forurensning ved
utelys et c. samt økt forbruk av strøm (neppe et
problem så lenge strømmen er produsert med
vannkraft).

6. Mener fordelene med el - tilknytning klart
kompenserer for potensielle ulemper. Strøm er
eneste løsning som kan hindre en økende bruk av
fossilt brensel for hyttene, og kommunen bør
stimulere til dette.

7. Velforeningen inviterer kommunen til en visning av
de muligheter som ny teknologi gir ved en befaring
på hytta til Helge Bukkvold. Denne hytta trenger
ikke el - tilknytning, men ved el - tilknytning fjernes all
fossilt brensel fra hytta og Marka.

8. Fra 2020 er det vedtatt forbud mot fossil oljefyring,
riktignok ik ke i hytter. Dette vil gjøre det
vanskeligere for hytteeiere å få tak i fyringsolje, og
av den grunn kanskje bruke mer forurensende
fossilt brensel til oppvarming.

9. Bruksareal for hytter i Marka: Støtter forslag om å
øke generelle grenser for bebyggelse på en
eiendom til 60m2 BRA + 10m2 BRA overdekket
veranda o.l. + 10m2 BRA for uthus/bod.
Velforeningen har noen forslag til endringer og
presiseringer: Det er foreslått at de gamle
arealreglene fortsatt skal gjelde innen 100 -
metersbeltet langs vann og vassdra g, og i «de deler
av Marka som er tilnærmet uberørt av hytter». Disse
begrensningene bør fjernes, slik at samme regler

utvidelse av hytter har kommunen og Fylkesmannen praktisert

gjeldende retningslinjer til kommuneplanen i § 2.2.

Vi kan på genere ll basis ikke ha bestemmelser i
kommuneplanen som overstyrer markaloven på noe vis, men
kan ha bestemm elser eller retningslinjer om for eks empel

hyttestørrelser ol. dersom det gis dispensasjon fra markaloven.

5. Tar dette til orientering.

6. Tar dette til orien tering. Kommunen vil minne om at det
eksisterer flere strømkilder som ikke er avhengige av el -
tilknytning.

7. Dette anses ikke som relevant for kommuneplanen, anbefaler
å kontakte byggesaksavdelingen.

8. Tar dette til orientering.

9. Det er byggeforbud i ma rka.
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gjelder i hele kommunens områder innenfor
Markagrensen. Hovedbegrunnelsen er at det er
vanskelig å vurdere hva som er vann og vassdrag,
o g hvor er det «tilnærmet uberørt av hytter»? En
rekke hytteeiendommer har i dag større
bygningsareal enn foreslåtte grenser.
Velforeningen ønsker at det tas inn i
bestemmelsene at erstatningsbebyggelse tillates
oppført med de samme arealene som eksisterend e
bebyggelse. Som eksempel på vellykket
erstatningsbebyggelse vises til endringene på
Bukkvolds hytte i 201 2.

26. Åsa vel
Kart Best.

1 . Politisk og administrativ ledelse i RK har oppfordret
til å komme med innspill om ønske utvikling. Viser til
prosjektet «Åsa 2030» og rapporten «Åsa Vel - Åsa
2030» som bl.a. spesifiserte aktuelle områder for
boligbebyggelse . Innspillet ble behandlet i
formannskapet 1 5.1 1 .201 6, og det ble vedtatt å ta
forslaget med videre i arealdelen, samt å prioritere
utbygging i områdene rundt skolen og butikken.
Kan ikke se at noe fra Åsa 2030 er lagt inn i forslag
til ny arealdel. Dette er uforståelig ut fra
formannskapet vedtak og signaler fra kommunen.
Rapporten er godt forankra blant innbyggerne
gjennom aktiv deltakelse i prosessen.

2. Åsa vel mener det bør legges inn flere områder for
boligbygging i kommuneplanen, og kommer med
konkrete forslag om områder. Disse er i samsvar
med «Åsa 2030», formannskapets vedtak
1 5.1 1 .201 6, og er klarert med aktuelle grunneiere.
Åsa Vel mener også kommunen bør vurdere

1. Innspill fra Åsa 2030 kom lenge etter innspillsfristen, men

ble behandlet som egen sak i formannskapet i møte
1 5.1 1 .201 6 i sak 209/1 6. Følgende vedtak ble fattet:

« Innspillet fra Åsa vel tas med i det videre arbeidet med
kommuneplanens arealdel. I pågående revisjon av

kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i
nærheten av «Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i

arealdelen i samråd med aktuelle grunneiere. Prinsippene
for effektiv arealdisp onering, vedtatt i kommuneplanens

samfunnsdel 2025 - 2030, skal følges. Øvrige
utviklingsmuligheter spilles inn til en neste revisjon av

kommuneplanen ».

I foreslått kommuneplan ligger det inne boligområde
Småbråten/ Johnsrud og Grenda i Åsa begge med 1 1

enh eter og et nytt område ved skolen på 1 0 daa (B28).

Andre foreslåtte endringer fra gjeldende arealdel: Området
ved butikken er avsatt til eksisterende forretning og andre
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områder ved Åsa Øst og Åsa Vest for videre
utvikling, i tråd med «Åsa 2030».

3. Åsa Vel b egrunner hvorfor Åsa bør prioriteres for
vekst med følgende:
- Det etableres ny kloakkledning med tilknytning

til Monserud renseanlegg.
- Sikre godt elevgrunnlag for Steinsfjorden

Montessoriskole, som starta høsten 2016.
- God beliggenhet ift. Ringeriksbanen og E16.
- Godt supplement til veksten i Hønefoss

sentrum. Viktig med gode alternativer for
tilflyttere som ønsker å bo landlig men sentralt.

- Åsa Vel har blitt kontaktet av utbyggere, og
tolker dette som at bygda er et attraktivt
område for utvikling og vek st.

Positive til forslaget om småbåthavn på Grantopp.

tettbygde områder er endret fra LNF til nåværende

boligbebyggelse. Hensynssone for flo mfare (H320) og
høyspenningsanlegg(H370) langs Steinsfjorden begrenser

utbyggingspotensialet.

Fremtidig småbåthavn ved Grantopp ligger inne i revidert

forslag: S2

2. Det er ikke åpnet for nye arealbruksinnspill i denne
høringen. Rapporten Åsa 2030 er en grund ig
gjennomarbeidet utredning, som kan danne grunnlag for
arealbruksinnspill ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel. Anbefaler Åsa vel å komme med et slikt innspill
ved neste revisjon. Det er åpnet for boligbygging i område
B28 i Åsa.

3. Tar dette til orie ntering.
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Lokale politiske partier

27. Miljøpartiet de grønne, Ringerike
Uttalelsen konsentrerer seg om Ringerikes rike
grusforekomster med tilhørende

grunnvannsressurser, frilufts - og naturverdier.
Forekomstene er dels av internasjonal, nasjonal og

regional betydning, og bevaring og utnyttelse av dem
er særlig viktig i et over ordna perspektiv.

1 . Foreslår at RK utarbeider en oversikt over
natur - og friluftsverdiene som mangler i
temautredningen om masseforvaltning. Spør
om ikke RK kan gå foran i en ny nasjonal
politikk i å ivareta grusressurser.

2. RK må endre sin praksis med å gi altfor
romslige tillatelser for masseuttak , herunder
stille strengere krav til tiltakshaver når det
gjelder opprydding og reelle avbøtende tiltak.
Viser til sin høringsuttalelse til grusuttak på
Hensmoen og Kilemoen.

3. Viser til sitt initiativ om geopark på Hensmoen
og geoinformasjonssenter. Dette har
sammenheng med RKs spesielle
kvartærgeologiske historie. Foreslår at det
arbeides planmessig, også i arealdelen, for
at en geopark og vitensenter opprettes. Samt
at arbeidet med å lokalisere et
landskapsvernomr åde tas opp igjen (foreslått
av prof. Elgmork allerede i 1974).

1 . Kartlegging av bynære friluftsområder er en del av kunnskapsgrunnlaget for
kommuneplanrevisjonen (politisk behandlet i 201 4). I tillegg er kommunen i ferd me d å
kartlegge friluftsområder i hele Ringerike. Temautredning om masseforvaltning inkluderer
ikke direkte natur - og friluftsverdier, men gir viktige føringer til kommunens planarbeid om
hensyn som må vurderes ved forslag og søknader om råstoffutvinning og deponi. Denne er
under revisjon og vil erstattes av kommunedelplan for masseforvaltning, der det følger med
en konsekvensutredning hvor natur - og friluftsverdier vil vurderes. Ved dette vil kommunen i
større grad ivareta grusressursene og se dette opp mot andre interesser.

2. Ved ny kommunedelplan vil kommunen få nye retningslinjer i tråd med overordnede føringer.
Når det gjelder tidligere innsendte høringsuttalelser, vises det til rådmannens kommentar til
disse.

3. I henhold til strategiplanen for geologisamarbeidet mellom Vestfold, Telemark og Buskerud
fylkeskommuner er etablering av nye geoparker ikke prioritert for inneværende periode
(201 7 - 201 9). Geoparkene i Vestfold, Telemark og Buskerud er organisert som
inter kommunale selskaper der kommunene og fylkeskommunen er eiere. Ringerike
kommune vil derfor ikke prioritere å etablere en egen geopark.
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4. Konklusjon : Bevaring av ressursene må
følges opp av en planmessig og evt. skånsom
utnyttelse. Det er lagt opp til en svært høy
utvinningstakt på flere områder, senest
behandlet i kommunestyre t er Hensmoen og
Kilemoen. Viser også til Follummoen, hvor
arealer kan bli nedbygd. Ressursene er av
interesse for drikkevannsforsyning, bevaring
av biomangfold og for bynære fritids - og
friluftsaktiviteter. Foreslår at områdene
avsettes til LNF - formål, ut over områdene der
særlig verdifulle glasiallandskap fins, hvilke
bør avklares for landskapsvern.

4. Ved politisk sluttbehandling av områderegulering for Kilemoen sanduttak ble uttaksområdet
redusert, både i utstreknin g og dybde. Drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen
blir sikret gjennom områderegulering for dette området. Masseuttak utenfor denne
planavgrensningen er ikke i konflikt med drikkevannskilden. Viser til kommunedelplan for
masseforvaltning som vil ta for seg disse temaene. Arbeidet med planen er startet opp, og en
ser for seg sluttbehandling i 2020 /2021 .

28. Ringerike Arbeiderparti
1. Viktig at arealdelen gjenspeiler samfunnsdelen.

Tettsteder som Tyristrand, Nes, Sokna og
Hallingby må ha muligheter til å vokse med både
bo - og næringsarealer. Arealplanlegging må ta
hensyn til eksisterende og planlagte strukturer,
slik at veksten skjer på en kontrollert måte og at
kapasitet i kommunale tjenester kan planlegges i
god tid.

2. Statlige krav til fortetting rundt kollektivknutepunkt
må være førende. Stort potensial for fortetting i
Hønefoss. Det må kunne bygges høyere i
sentrum, men det er viktig med helhetlig utvikling
som skaper gode byrom.

3. Det må planlegges for helhetlige løsninger om
gang - og sykkelvei og kollektivtransport. Byen
bør vokse innenfra. Fortetting og høyere bygg vil
gi mindre behov for nedbygging av matjord.
Grøntarealer/parker i Hønefoss bør

1. Arealdelen gjenspeiler samfunnsdelen, og tilrettelegger for vekst i tråd med vedtatte mål.
Arealdelen har utbyggingspotensial i alle lokalsamfunn som er prioritert i samfunnsdelen,
i tillegg er det urealiserte og/eller nye områder også andre steder (Åsa, Nakkerud, Veme
m.m.).

2. Når det gjelder punkt 2 og 3 vises det til pågående områderegulering for Hønefoss, som
vil avklare disse temaene. Viser til hensynssone for områderegulering Hønefoss.



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 48

videreutvikles, Petersøya må tas vare på og det
må jobbes med tilgjengelighet. Kommunen bør
aktivt være tilrettelegger for miljøvennlige
løsninger, tilrettelagt for en sosial profil med felles
arealer både ute og inne.

29. Ringerike Høyre
1 . Innspillet gis på bakgrunn av endrede

forutsetninger som veg - og baneplaner og ny
stasjon i Hønefoss gir. Det er viktig at revidering
av samfunnsdelen igangsettes mtp. byg gestart av
Ringeriksbanen i 2021 . Forutsetningene for
mange av innspillene gitt i 201 3 er ikke r elevante
ut fra dagens virkelighet. Ber om at ny revidering
av arealdelen starter så fort som mulig etter at
denne planen er vedtatt.

2. Planforslaget er en ren utbyggingsplan. Den
enkelte grunneier kan ikke alene gjennom
enkeltinnspill stå ansvarlig for å fremme en
utvikling mot grønn omstilling og bærekraftig
framtid.

3. Viktig å sikre grønn omstilling og bærekraftig
framtid. Flere valg og prioriteringe r fra
samfunnsdelen blir ikke hensyntatt i forslaget.
Høringsforslaget inneholder ikke tilstrekkelige
styringsbestemmelser som følger opp valg og
prioriteringer fra samfunnsdelen. Følgende gjør
at utviklingen vanskelig kan styres i ønsket
retning:
- Flere i nnspill vil gi økt bilbruk, og viker fra

prinsippet om at nye byggeområder nær
kollektivknutepunkt/akser skal prioriteres.

1 . Revidering av kommuneplanen, både areal - og samfunnsdel avklares ifm. neste
kommunal planstrategi som skal vedtas seinest høsten 2020. Denne prosessen starter
høsten 201 9. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 201 5, og gir et godt grunnlag for
kommunens arbeid med tilrettelegging for vekst og utvikling. Dersom formannskapet
ønsker å starte opp en ny revisjon på et tidligere tidspunkt, må dette avklares gjennom
eget vedtak. Rådmannen anbefaler å følge planhierarkiet ved revidering av planer. Dette
innebærer at revidering av kommuneplanen ikke bør finne sted før ny kommunal
planstrateg i er vedtatt.

2. Tar dette til orientering.

3. Områderegulering for Hønefoss vil ta for seg en del av disse problemstillingene.
Rådmannen er enig i at arealdelen med fordel kunne inneholdt sterkere føringer for
styring av vekst, f.eks. gjennom rekkefølgebeste mmelser for når nye utbyggingsområder
kan tas i bruk. Samfunnsdelens kapittel om Effektiv arealdisponering sier at kommunen
skal ha en aktiv bruk av rekkefølgebestemmelser for å sikre en effektiv arealdisponeringer .
Ut fra politiske vedtak har imidlertid i kke rådmannen oppfattet at det er vilje til å ta i bruk
slike virkemidler. Buskerud fylkeskommune etterlyser også en sterkere styring i
arealdelen.
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- Innspill er vurdert hver for seg og ikke i
sammenheng. Det er en svakhet at planen
ikke tar inn over seg at bilbasert utbygging vil
gi trafikale virkninger i Hønefoss, og
synliggjør en utvikling av trafikksystemet.

- Gjennom rekkefølgebestemmelser må
planen sikre at byggeområdene utvikles i en
bestemt rekkefølge som gjør at kollektiv -
systemet kan utvikles i takt med dette.
Rekkefølgebes temmelser må sikre at kryss
utbedres i takt med at nye byggeområder
åpnes. Planen må reflektere at vi er en
sykkelby, med rekkefølgebestemmelser som
sikrer at sykkelveger etableres i takt med
utbygginger i sykkelavstand til byen.

- Planen omhandler ikke Høn efoss by. Det er
igangsatt en områderegulering for Hønefoss,
men planavgrensningen er for snever til å ta
inn en helhetlig trafikal løsning for byen. Dette
må framkomme av arealdelen.
Knutepunktutvikling rundt Hønefoss stasjon
krever sterk styring, både av arealutvikling og
trafikale løsninger.

- Planen har ikke styringsmekanismer som
sikrer at 70 % av befolkningsveksten skjer i
Hønefoss, og 30 % i de prioriterte
lokalsamfunna.

30. Ringerike Senterparti
1 . Viktig at arealdelen legger opp til utvikling i hele

kommunen, og at det legges til rette for gode liv i
lokalsamfunn med nærhet til gode kommunale
tilbud. Kommunen må legge til rette for

1 . Arealdelen legger opp til utvikling i tråd med vedtatte målsettinger i kommuneplanens
samfunnsdel. Arealdelen har utbyggingspotensial i alle lokalsamfunn som er prioritert i
samfunnsdelen, i tillegg er det urealiserte og/eller nye områder også andre steder (Åsa,
Nakkerud, Veme m.m.).
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arbeidsplasser i hele kommunen, og en balansert
utvikling med vekst både i byen og
lokalsamfunna.

2. Høringsforslaget bygger ensidig på innkomne
innspill. Det kunne vært formålstjenlig at
kommunen hadde tatt en mer aktiv rolle, og selv
foreslått utbyggingsområder. Registrerer at dette
har gjort at enkelte lokalsamfunn er til ført få
utbyggingsområder, og at det i liten grad legges
til rette for næringsutvikling utenfor Hønefoss -
området.

3. Jordvern: Høringsforslaget legger i for stor grad
til rette for nedbygging av dyrka mark. Sett hen til
tilgjengelige arealer kan ikke kommune n
akseptere at dyrka mark omdisponeres til
boligformål. Flere av innspillene som er tatt med
vitner om kortsiktighet og er ikke i tråd med
nasjonale føringer. Viser til SPs alternative forslag
ved behandling av høringsforslaget.

4. Selv om noen lokalsamfunn er fremhevet som
prioriterte, skal ikke dette være til hinder for
utvikling av andre områder. Det bør i
bestemmelsene åpnes for spredt boligbygging
der det er hensiktsmessig og ikke er i konflikt
med andre tungtveiende hensyn.

2. Kartlegging av utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan viser at gjeldende plan har
et betydelig urealisert potensial for boligutbygging, fordelt på alle de prioriterte
lokalsamfunna – samt enkelte andre steder. I tillegg kommer nye områder som avsettes i
revidert kommuneplan. Når det gjelder næring er det riktig at det i stor grad tilrettelegges
for næringsområder i Hønefoss - området. Dette er et ter rådmannens vurdering riktig, av
hensyn til samordnet bolig - , areal - og tran sportutvikling, og samfunnsdelens målsetting
om at hoveddelen av veksten skal styres til Hønefoss - området. Det er imidlertid også
urealiserte næringsområder på Nes, Hallingby og Tyristrand.

3. Mange av høringsuttalelsene omhandler beslag av dyrka mark, og Fylkesmannen har
fremmet innsigelse til flere boligområder bl.a. med grunnlag i jordvern. Rådmannen har
tatt ut disse områdene.

4. Rådmannen vil ikke foreslå å åpne for spredt boligbygging. Det at planen ikke åpner for
spredt boligutbygging, er noe av ba kgrunnen for at fylkesmannen ikke fremmer innsigelse
til forslag om nye boligområder på Nakkerud, Tyristrand, Ask, Åsa og Hallingby. Søknader
om spredt boligbygging vil måtte behandles som dispensasjon fra kommuneplanen.

31 . Ringerike Venstre
Venstre ønsker grønn vekst og næringsutvikling, nye
arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse, en kompakt

miljø - og kulturby, tettsteder og distrikt det er godt å

bo, leve og arbeide i. Ressurser må forvaltes på en
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bærekraftig måte. Venstre vil styrke jordv ernet og

stille krav t il reetablering av dyrka mark.
Generelle innspill :

1 . Økt boligbehov skal først og fremst dekkes
ved fortetting i og nær Hønefoss, og nær
sentrum i prioriterte tettsteder.

2. Nye boligområder skal ha krav til gang - og
sykkelveg og nærhet til kollektivtilbud.

3. I den grad samfunnsinteresser (jernbane/vei)
fortrenger matjord, skal denne deponeres og
tilbakeføres til landbruk.

4. Ved privat ikke - kommersielt masseuttak må
det settes t idsfrist/tilbakeføringskrav for å
unngå åpne sår til evig tid.

5. Fortetting av eksisterende industriområder
framfor oppbygging av nye.

6. Landbruksjord skal fortettes tungt dersom det
mot Venstres stemme omdisponeres til
boliger.

7. Alle skal sikres nærhet til grønne lunger i by
og tettsted, og kort vei til frilufts - og
turområder.

8. Investeringer i g/s og annen infrastruktur bør
kanaliseres til prioriterte tettsteder før nye
bygges ut.

Konkrete innspill til enkeltforslag
(punkter hvor Venstre støtter planforsl age t

oppsummeres/kommenteres ikke)

1 . 1 Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal: Ikke egna

til hytter, kan under tvil forsvares til boliger pga.

1 . I tråd med vedtat te målsettinger i samfunnsdelen. Dette følges opp i arealdelen.

2. Nødvendige rekkefølgekrav for etablering av infrastruktur fastsettes i regulerings planer
for nye utbyggingsområder. Vis er til kommuneplanbestemmelse §§ 4 og 5.1 0.

3. Dette er i tråd med vedtak ifm. planprogram for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E1 6.

4. Det er per i dag vanskelig for kommunen å følge opp dette.

5. Det er utvidet et område på Hensmoen og i Veien, ellers er det fortetting av eksisterende
områder.

6. Rådmannen har tatt ut boligområder som beslaglegger dyrka mark, som det er fremmet
innsigelse mot.

7. I tråd med vedtatte målsettinger i samfunnsdelen. Viser til kartlegging av bynære
friluftsområder, samt utarbeidelse av ny kartlegging for hele kommunen . Gr ønnstruktur i
Hønefoss sentrum er et tema i områderegulering for Hønefoss.

8. Tar dette til orientering.

1 . 1 : Frarådet av Fylkesmannen pga. beliggenhet og nærhet til fulldyrka jord og renseanlegg.
Fylkesmannen vil trolig ha samme vurdering når det gjelder boligformål. Rådmannen

opprettholder forslag om at området avsettes til fritidsbebyggelse.
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beliggenhet. Foreslår at det utredes videre, krav

om g/s.
2. 4 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal:

Motsetter se g dette.
3. 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 1 2, 1 3 og 1 5 Masseuttak, Nes i

Ådal/Ådal: Motsetter seg disse.
4. 21 Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby:

Motsetter seg dette. Forringer etablerte boligers
bokvalitet. Skog av høy bonitet, bygger ned buffer

mot dyrka mark.
5. 27 B oliger Bålerudmarka/Oppenåsen,

Heradsbygda: Krav om at kollektivtilbud til
jernbanestasjon/sentrum er formelt avklart før
planen evt. utredes videre på senere tidspunkt.

Må ses i sammenheng med områdeplan for
Hønefoss.

6. Boligbygging i Haug: Samme kategori som
Heradsbygda, avventer gode kollektivløsninger til

jernbanestasjon/sentrum og områdeplan for
Hønefoss.

7. 43 Boliger Nedre Klekken gartneri, Haugsbygd:
Motsetter seg dette. Bør videreføres som

gartneri, evt. selges/leies ut som jordbruksareal.
8. 46 Østre B erg/Klekken økogrend, Haugsbygd:

Alternative og miljøriktige bygge - , bo - og
leveformer er en ønsket utvikling. At store deler

av arealet skal være felles tun med parseller for
egen matproduksjon gjør at Venstre støtter

forslaget. Støtter kommunens frarådin g av

utbygging av eiendommen i sør.

2. 4: Ikke foreslått avsatt i kommuneplanen, dermed tas dette til orientering.

3. 6 - 1 3, og 1 5: Kun nr . 8 er foreslått avsatt i kommuneplanen.

4. 21 : Området frarådes av fylkesmannen , men er foreslått videreført i kommuneplanens
arealdel . Hallingby er definert som et satsingsområde i kommun eplanens samfunnsdel 201 5 -

2030.

5. 27: Fylkesmannen har fremmet innsigelse til område B (feltnavn B1 7 på plankartet), og dette
er imøtek ommet.

6. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 nye utbyggingsområder i Haugsbygd.

Rådmannen har tatt ut disse områdene, med unntak av B20 og B26.

7. 43: Tatt ut etter vedtak i Formannskapet i forbindelse med begrenset høring.

8. 46: Fylkesmannen har fremmet innsigelse til området, og rådmannen har tatt innsigelsen til
følge.
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9. 56 Masseuttak Heen sand: Venstre er sterkt mot

en utvidelse.
1 0. 65 Masseuttak Eggemoen: Motsetter seg dette

pga. natur - og kulturverdier.
1 1 . Kilemoen: Motsetter seg enhver søknad om

videre utvidelser.
1 2. 75 Boliger Ve, Hønefoss: Motsetter seg dette

pga. jordvern. 76 Boliger ved Veien skole,
Hønefoss: Motsetter seg dette pga. jordvern.

1 3. 77 Masseuttak Kilemoen nord: Motsetter seg
enhver søknad om videre utvidelser på det

sterkeste.
1 4. 80 Boliger Tandberg, Høne foss: Motsetter seg

dette, dyrkbar jord, langt til tjenestetilbud,

sårbare arter.
1 5. 82 Boliger Trygstadveien, Hønefoss: Motsetter

seg dette, kulturminner, usentralt.
1 6. 94 Boliger Kindsåsveien, Tyristrand: Settes som

vilkår at jorda tilbakeføres landbruket.
1 7. 95 Boliger Vælerenveien, Tyristrand: Motsetter

seg dette, ikke i tråd med ønsket utbygging av
Tyristrand.

1 8. 97 Boliger Ask sentrum: Ikke i tråd med ønsket
utbygging på Ask. Settes uansett som vilkår at

området med dyrket mark tas ut.

9. 56: Utvidelse av masseuttaket er vedtatt, ved reguleringsplan 379 (Hensmoen grusuttak).

1 0. 65: Ikke foreslått avsatt masseuttak på Eggemoen, kun forslag om å vise ressursen med

hensynssone for å sikre den for framtida. Videre er det også foreslått hensyns sone for
friluftsliv i området.

1 1 . Kilemoen: Viser til vedtak av reguleringsplan for Kilemoen sanduttak, hvor uttaksområdet ble
avgrenset både i areal og dybde. Avsatt område i kommuneplanen er justert i tråd med

kommunestyrets vedtak.
1 2. 75 og 76: Ikke foreslått avsatt i kommuneplanen.

1 3. 77: Ikke foreslått å avsette område for utvidelse i kommuneplanen. Området som er avsatt er
areal som er berørt av tidligere utta k, og hvor det ut fra klausulering av drikkevannskilden kan

vurderes å tillate masseuttak.
1 4. 80: Ikke foreslått avsatt i kommuneplanen.

1 5. 82: Innsigelse til dette området fra Fylkesmannen og fylkeskommunen. Rådmannen har tatt

dette til følge. B6 er videref ørt, og innsigelsen fra Fylkesmannen her er trukket.

1 6. 94: Innsigelse fra fylkesmannen. Rådmannen har tatt dette til følge.
1 7. 95: Ikke foreslått avsatt i kommuneplanen.

1 8. 97: Foreslått areal til bolig i kommuneplanen omfatter ikke dyrka mark.
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Private

32. AKA AS
1. Avgjørende at planen kommer på plass, for å ha et oppdatert styringsverktøy for

utvikling. Påpeker to svakheter: Prosessen har gått over så lang tid at planen på
flere områder ikke vil være oppdatert. Det har ikke vært mulig å planlegge nye
adkomster til byen fra ny E16 , som er avgjørende for hvordan bye n skal utvikle
seg.

2. Ber om at koblingen mellom Hønefoss sør og områderegulering for Hønefoss
vektlegges, samt at områderegulering for Hønefoss sør vurderes. Avgjørende for
å få til en helhetlig utvikling av byen.

3. Oppfordrer til at kommunen umiddelbart ett er vedtak starter ny revidering av
kommuneplanen ila. neste to år .

1. Rådmannen er enig i at det er uheldig at
kommuneplanprosessen har gått over såpass lang tid.
Ny adkomst til byen fra E16 er avhengig av statens regulering i
fellesprosjektet for Ringeri ksbanen og E16.

2. Forslag om å vurdere en områderegulering for Hønefoss sør
bes sendes inn som innspill til neste planstrategi.

3. Revidering av kommuneplanen avklares ifm. neste kommunal
planstrategi som skal vedtas senest høsten 2020. Denne
prosessen starter høsten 2019. Dersom formannskapet
ønsker å starte opp en ny revisjon på et tidligere tidspunkt, må
dette avklares gjennom eget vedtak. Rådmannen anbefaler å
følge planhierarkiet ved revidering av planer. Dette innebærer
at revidering av kommuneplan en ikke bør finne sted før ny
kommunal planstrategi er vedtatt.

33. Amundsen, Martin
Amundsens og naboens tomt (Engens vei 2 og Benterudgata 5 i Hønefoss) er delvis

avsatt til parkeringsplass. Ber om at tomtene avsettes til boligformål, som er dagens
bruk. Overflateparkering så sentralt strider mot miljøtenkning og ønsket om mindre

biler og fle re myke trafikanter i sentrum.

Dette området ligger i en reguleringsplan fra 1979

(reguleringsplan for adkomst Benterudgaten). Dette er en del av
planområdet til områ deregulering Hønefoss, hvor dette vurderes.

34. Andresen, Frode
Kommunen er positive til utbygging i Haugsbygd, i lys av tiltenkt vekst ifm.

Ringeriksbane/E16. Som resultat har utbyggingsområder som tidligere er avslått

pga. jordvern m.m. blitt aktuelle. Viser til Klekken gartneri, Klekkenhagen, Nedre

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye

boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at

Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldende
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Klekkenhagen og t ilsvarende nedbygging av dyrkbar mark. Klekken gartneri må ikke

omdisponeres fra jordbruksareal til boligformål. Begrunnelse:
1. LNF - område, A - klassifisert jord, sydvestvendt, optimale dyrkingsforhold.
2. Vil danne presedens for andre LNF - områder. Mange område r er alt tapt.
3. Grunnlaget for utbygging i slik stor skala er Ringeriksbane og ny E16. Dette

prosjektet ligger i løse lufta, og Klekken ligger for langt unna
trafikknutepunktene (7 km fra Hønefoss stasjon, 10 km fra ny E16).

4. Vil generere flere hundre (fle re tusen om flere områder omdisponeres)
bilbevegelser ekstra daglig, og større køer i Hønefoss. Opp mot 600 biler i
timen Klekken - Hønefoss, inkl. tungtrafikk.

5. Lett å finne alternative tomter nær Hønefoss sentrum. Mange
utbyggingsplaner på dyrkbar jord i H aug, til tross for at Kommunal - og
moderniseringsdepartementet 7.4.2017 fastslo at flere felt i Krakstadmarka
ikke kan omdisponeres pga. jordvern. Departementet og fylkesmannen
påpekte også store tomtereserver i sentrale godkjente områder, samt
fortettings potensial i Hønefoss.

6. Boligbygging i Ringerike er allerede dimensjonert for kommende års vekst.
SSB forventer en vekst på ca . 200 personer i Ringerike fram mot 2040. Skal
det bygges må det bygges på steingrunn/kratt/industriområder.

7. Skolekapasiteten på V ang er sprengt. Vanskelig å se for seg en utvidelse her
uten at dyrkbar mark berøres.

8. Klekken Gartneri drives i dag på en utmerket måte, og sysselsetter 5
personer og har planer for videre drift.

9. Ringerike er et lite sted i verden, tilgodesett med den be ste jorda på kloden.
Om 30 år er det enda mer vann - og matmangel enn i dag, og 2 mrd
mennesker vil sulte. Omregulering av Klekken gartneri vil gi et potensielt tap
på opp energi tilsvarende 25000 brød pr år.

kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser

knytt et til boligbygging ved Klekken gartneri. Med bakgrunn i dette
har rådmannen imøtekommet alle innsigelser med unntak av B20,

B26 og B6 . I Formannskapsmøte angående begrenset høring, ble
det vedtatt at B19 (Klekken gartneri) skulle tas ut av planen. Denne

er derm ed tilbakeført til LNF - område.

35. Baug, Hanne og Kjell
1. Deler av Baugs eiendom gnr/bnr 97/1 er foreslått avsatt til boligformål,

B_F12 i kommunedelplan for Krakstadmarka. Baug støtter dette forslaget.
2. Det var innsigelse til dette området, og Kommunal - og

moderniseringsdepartementet har ikke godkjent at feltet avsettes til

Dette innspillet omhandler den vedtatte kommunedelplanen for
Krakstadmarka. Ettersom Krakstadmarka er en egen

kommunedel plan, omfattes ikke dette området av
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boligformål. Departementet viser imidlertid til at det er naturlig å vurdere
feltet B_F1 2 (og B_F8 som heller ikke ble godkjent) ifm. revisjon av
kommuneplanens arealdel, ut fra et helhetlig behov for nye
utbyggingsområder i Hønefoss. I forslag til ny arealdel er nevnte områder lag
inn i tråd med RKs ønske for kommunedelplanen. Baug støtter dette.

3. Krakstadmarka er et viktig ledd for å legge til rette for å utvikle byen på
begge sider av Storelva, og å utvikle sentrumsnære boområder med
miljøvennlig transport. Med foreslåtte broforbindelser vil avstand til
idrettsanlegg, sentrum og skole være kort. Analyser viser at B_F1 2 og B_F8
er avg jørende for å skaffe tilfredsstillende økonomi i utbyggingen av
Krakstadmarkas nordlige del, sett i lys av nødvendige
infrastrukturinvesteringer. Uten disse områdene vil muligheten for å realisere
de 250 - 300 boenhetene i Krakstadmarka nord bli sterkt svekk et.

4. B_F1 2 utgjør i overkant av 30 daa dyrka mark. Baug påpeker at i 1999 ble
hele området fra Vesternbakken til Tandberg avsatt til framtidig boligformål,
samlet ca . 900 daa (Krakstadmarka). Viser til at dette var et C - område i JAV
(jordpolitisk arealvurd ering, mindre sterke landbruksinteresser). Av disse
900 daa ble ca . 180 daa tilbakeført til LNFR i 2012. Av disse 1 80 daa er ca .
35 daa dyrka mark. Dette innebærer at å avsette B_F1 2 til bolig ikke gir
nedbygging av dyrka mark ift. Da planarbeidet startet i 1 999, og den JAV
som gjaldt både da og nå.

5. Viser til Fylkesmannen og departementets begrunnelse for ikke å godkjenne
B_F1 2 til boligformål, bl.a.: de store sammenhengende jordbruksarealene
øst for Krakstadmarka må forbeholdes matproduksjon. For B_F1 2 v il ikke
d enne be s k rivelsen være korrekt når utbyggingen av Krakstadsmarka er
realisert. Området vil da være avgrenset og omkranset av boliger og
skråninger.

kommuneplanens arealdel. Vi kan derfor ikke ta stilling til dette

innspillet.

36. Buttingsrud, Lars v/ Fokus Rådgivning AS
Registrerer at innspill 80 om boliger Tandberg, Hønefoss ikke er tatt med i

planforslaget, og har følgende kommentarer til konsekvensutredningen av

innspillene, som etter deres oppfatning er gjort på feil grunnlag:

Dette området er konsekvensutredet på lik linje me d alle andre

arealbruksinnspill, og ble med dette tatt ut av planen, med

følgende konklusjon; « Anbefales ikke nå av hensyn til jordvern,
behov og utbyggingsstrategi når det gjelder rekkefølge på
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1 . Hensynssone friluftsliv: o mrådet har, unntatt de sammenhengende jordene,
potensial som et stort bynært utbyggingsområde. Utbygging her kan bli
langt mer effektiv enn i sentrum, med kompliserte eiendomsforhold og
arealbruk. Mener hensynssonen helt eller delvis må tas ut. Innimellom
utbyggingsområder i Krakstadmarka vil det fortsatt bli store naturområder
med samme kvaliteter. Dette området er heller ikke benyttet i særlig grad
som friluftsområde i dag. Mener vurdering av lokalisering, infrastruktur og
behov er direkte feil, og at hel e området vurderes som byutviklingsområde
og at delene de har foreslått tas med i kommuneplanen.

2. Ny veg fra Krakstadmarka til Lisletta: v eitrase mot nytt kryss på Lisletta må
tilpasses slik at veien får optimal linjeføring. Gjør oppmerksom på at foreslått
trase i kommuneplanen avviker fra forslaget som har vært diskutert med
Fossen Utvikling.

3. Viser til konsekvensutredning av innspill nr . 80 og at denne inneholder feil
fakta som gjør at det feilaktig blir en samlet negativ vurdering av innspillet .

4. Forhold til overordn ede planer: v iser til varslet oppstart av ny veitrase til nye
områder som er under planlegging. Det er derfor ikke riktig at området ikke
er tilknyttet eksisterende boligområder med tilhørende infrastruktur.
Kommunedelplan for Krakstadmarka le gger også op p til veiforbindelse
gjennom de innspilte områdene, og som knytter Krakstadmarka opp mot
Lisletta og Fv241 .

5. Teknisk og sosial infrastruktur : t rafikksituasjon: Med bakgrunn i forrige punkt
er det også feil at området ikke kan tilknyttes eksiste rende infrastruktur, og
at dette må etableres. Infrastruktur vil etableres som følge av utbygging i
Tanberghøgda. Vei til Lisletta kan fungere som samleveg, kapasitet vil trolig
være svært god og må ó g ses som avlastning mot Oslosiden for utviklingen
av Kr akstadmarka.

6. Landskapsbilde: e nig i at innspillet må ses i sammenheng med
Krakstadmarka, samt at det bør tas hensyn for ikke å bryte landskapsbildet.
Kan ikke se at en utvikling trenger å gi negativ landskapsvirkning.

7. Naturmangfold og vassdrag : b ekkedrag i området bør fremdeles være
intakte, området er så stort at en ikke ser for seg å bygge ned hele arealet.

8. Kulturmiljø: k ongevegen blir behørig behandlet ved regulering.

gjennomføring av nye utbyggingsområder ». Dette er i tråd med

nasjonale føringer om jordvern.
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9. Jord - og skogressurser: r iktig at skogen har høy bonitet, men den er lite
dyrkbar.

1 0. Folkehelse/bomiljø/nærmiljø/friluftsliv/barn og unge/universell utforming:
r egulert ny barnehage i Tanberglia, og det skal også være vedtatt at ny
barneskole skal utredes i området Tanbergmoen. Kollektivtilbud vil komme
som en konsekvens av utbygging av T anberglia og Tanberghøgda, samt vei
til Lisletta. I Krakstadmarka vil deler av området bevares og tilrettelegges
som friluftsområde, dette kan også innspilte område forholde seg til.

1 1 . Samlet vurdering: m ener samlet vurdering er feil, da den ikke er basert på
faktisk situasjon. Attraktiv beliggenhet ift. Rekreasjonsområder, solrikt og
bynært.

Ber om at innspillet vurderes på nytt, at konsekvensutredningen rettes opp og at
forslaget innarbeides i arealdelen.

37. Eid, Tor og Kristin Bjerkestrand
Er som beboere i Haugsbygd overrasket og sterkt kritiske til at kommunen ser ut til å
være positive til en betydelig omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til

boligbygging i Haugsbygd.

1 . Utbyggingsvolum og konsekvenser for bomiljø i et lite bygdesamfunn er
mangelfullt utredet. Forslaget ser ut til å bygge på sviktende faktagrunnlag,
og er i strid med nasjonal jordvernstrategi, nasjonale føringer for samordnet
areal - og transportplanlegging , samt vedtatt politisk plattform for Buskerud
fylkeskommune. Med utbygging av Ringeriksbane og E1 6 har ikke
kommunen råd til å bruke av «omdisponeringskvoten» sin til boligbygging.
Haugsbygd ligger langt fra sentrale trafikknutepunkt.

2. Kommunen har som pl anmyndighet gjennom pbl. fått makt og ansvar for å
fremme bærekraftig utvikling. Krever at kommunen tar dette ansvaret, og
sørger for at utviklingen skjer innen gitte nasjonale, regionale, rettslige og
politiske rammer.

3. Viser til Kommunal - og moderniserin gsdepartementets vedtak i april 201 7
angående kommunedelplan for Krakstadmarka, hvor de la vekt på at
foreslåtte boligområder innebar omdisponering av dyrka mark av god

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye
boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at

Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldende
kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser

knytt et til boligbygging ved Klekken gartneri. Med bakgrunn i dette
har rådmannen imøtekommet alle innsige lser med unntak av B20

og B26 . I Formannskapsmøte angående begrenset høring, ble det
ved tatt at B1 9 (Klekken gartneri) skulle tas ut av planen. Denne er

dermed tilbakeført til LNF - område.
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kvalitet, samt at kommunen har en stor tomtereserve i godkjente
byggeområder og et bety delig fortettingspotensial i Hønefoss by.

4. Bo - og nærmiljø : Planene åpner for ca . 1000 nye boenheter, og en
fordobling av innbyggertallet i Haugsbygd. Det legges opp til en høy
utnyttelsesgrad, som bryter med dagens boligstruktur og størrelse. Det er
vikti g å ta vare på de kvaliteter bygda har. Nye boenheter vil gi en dramatisk
trafikkøkning som veisystemet ikke er dimensjonert for. Kan ikke se at
planen tar høyde for dette. Utvidelse av veikapasitet vil også true jordvernet.

5. Skole : Kapasiteten ved Vang sk ole på 340 elever er sprengt (har i dag 356).
Det er ikke redegjort for hvordan potensielt behov for dobling av kapasitet
løses. Utvidelse vil trolig gå ut over uteareal eller dyrka mark.

6. Klekken gartneri : Er som nabo spesielt kritisk til forslag om omdis ponering til
boligbygging ved Klekken gartneri. Grunneier har også tidligere forsøkt å få
dette inn i kommuneplanen. Det skal være inngått en
opsjonsavtale/salgsavtale med en utbygger, som av profitthensyn har ønske
om en langt høyere utnyttelse enn enebol iger. Er bekymret for den typen
bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner for
utbyggere. Området vil i løpet av kort tid få 46 nye boenheter (Klekkenhagen
og Nedre Klekkenhagen), og med utbygging av Klekken gartneri kan det bli
88 enheter t otalt. Området vil gå fra et rolig, landlig boligstrøk til et tettsted.
Dette vil ødelegge det flotte kulturlandskapet, og føre til vesentlig forringelse
av bokvalitet og eiendommer i området. Krever at kommunen tar hensyn til
eksisterende beboere/miljø, o g ikke godkjenner bebyggelse som vil føre til
en vesentlig fortetting.

38. Eierfellesskapet Berg østre v/Otto Krog
Gnr/bnr 103/4 Bånntjernveien 19. Anmoder om at:

prosjektet blir tatt ut av LNF og fremføres som eiendomsmessig helhet

søndre del blir medtatt med reduksjon fra 7 til 5 eneboliger

Etter innsigel se fra Fylkesmannen i Buskerud , er dette området tatt
ut i sin helhet. Viser til innspill fra dere, ved begrenset høring.
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prosjekts mange positive og tidsnødvendige aspekter blir fremhevet med
signaleffekt og senere behandlinger/instanser for øyet.

Innspillet begrunnes slik:

1 . Mener området i KU av enkeltinnsp ill skulle vært karakterisert mer positivt.
Oppfatter at søndre del av sitt planforslag (7 eneboliger B1 5 - B21 ) ikke er
medtatt i kommunens planforslag. Har selv kommet til at B1 8 og B1 9 bør tas
ut, fordi de ligger på beitet, og bør overgå til parseller. Re duksjonen fjerner
prosjektets indrefilet, og utbyggingen blir mer uspennende med tapt
variasjonsfylde. Er det ikke bedre å si at dette er tapt LNF og at parsellene
blir en kategori under reguleringsbegrepet grøntareal, hvis ingen bedre
løsning fins i regel verket? Satelittutbygging som denne, der det er god
infrastruktur, bør ønskes velkommen.

2. LNF står for landbruk, natur og friluftsliv. Tre viktige områder hvor ulike
hensyn rår, og derfor har innbyrdes konfliktpotensial når det gjelder
menneskelige aktivit eter. Innspillet ivaretar i beste forstand L - en, og er av
marginal interesse for N og F.

3. Viser til dårlig matberedskap og omdisponering til asfalt og betong. Jordvern
oppfattes for snevert som kun vern av arealer for tradisjonelt jordbruk.
Parsellsalg i s tedet for tomtesalg kan være optimalt for å spare dyrkbart eller
dyrka areal.

4. Argumenterer for aktivhus framfor passivhus. Dvs. sunne, «pustende» hus.
5. Slik utbyggingen planlegges vil den lagre mer Co2 enn opprinnelig

skogareal i gjennomsnitt, og ha et gunstig energimessig fotavtrykk. Det
planlegges økologisk dyrking i parseller / hager. En del bestemmelser må
kontraktfestes ved tomtesalg, fordi regulerin gsbestemmelser ikke kan
ivareta nødvendig detaljnivå.

Dette området ble lagt frem i regionalt planforum, men

Fylkesm annen opprettholdt sin innsigelse da dette blir sett på som
satelittutbygging .
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39. Fleten, Kaare
Hensynssone ved Nikkelverket og eiendomsforhold gnr/bnr 270/9:

1 . Viser til flere møter og kontakt med kommunen angående hensynssone for
Nikkelverket.

2. Viser til brev hvor han beskriver at Knuterud 270/1 2 ved en misforståelse er
sammenslått med 270/9. Fleten har start et et bokprosjekt om Nikkelverket,
og har spesielt gransket «hjemfallsretten» av gruveeiendommer som
Industridepartementet igangsatte fra 1 956 - 59 på f ølgende eiendommer
270/7, 9, 1 1 og 1 2 og Elsrud. Kommunen bør merke seg dette ift. dagens
eiendomsgrenser for gnr/bnr 270/9 (Statsskog SF).

3. Viser til forslag om gruvemuseum som Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk har
levert skisse for, samt plan for overnatt ingssted for pilegrimer som Fleten
jobber med. Viser til sitt brev 22.1 1.201 6 med orientering om kulturminner
langs en pilegrimsled. Ønsker et møte med kommunen før han offentliggjør
detaljer i denne planen.

Det er lagt inn en hensynssone over Nikkelverk et . Dette er dermed
ivaretatt.

40. Hafnor og Klæ kken
Det er ønsket og forventet stor vekst i kommunen. Med bakgrunn i dette mener
Hafnor og Klækken det er beklagelig at deres forslag ikke tas på alvor av

kommunen, og at det er begått saksbehandlingsfeil når disse innspillene ikke blir tatt
hensyn til og lagt fram til politisk behandling (nummerert 51 og 52 ved grovsilingen).

Ber om at følgende tas hensyn til i videre politisk behandling av arealdelen.

1 . I møte med kommunen 1 6.06.201 6 ble mulig VA - løsning gjennomgått (felles
ordning for Borgerhagen/Briskebyen, beskrivelse vedlagt). I
konsekvensutredningen fra Cowi er ikke dette vurdert.

2. 1 5.1 0.201 5 sendte Marthin Kl æ kken brev til kommunen om at det var
øns kelig at tomteområdet ble utvidet til flere tomter, fordi VA - løsningen ikke
kunne bæres av to tomter (som skulle gis til bror/søster). Det opereres
fortsatt med to tomter når saken legges fram for formannskapet 25.04.201 7.

I rådmannens svar vises det til begrunnelser i KU for at innspillet
ikk e ble tatt med i forslag til ny arealdel. Rådmannen viser også til

at planforslaget har vært til diskusjon hos regionale myndigheter
(Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen m.fl.) hvor vi

fikk tilbakemeldinger på at ytterligere «spredte» boligområd er må
tas ut av arealdelen, og at fortetting må skje i sentrum av Hønefoss.

Ved dette kan nevnes at flere områder i Haugsbygd er tilbakeført til

LNF - områder, på bakgrunn av innsigelser fra Fylkesmannen i
Buskerud. Dette er områder som har fellestrekk med disse

områdene.
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3. Marthin Klæ kken skrev til kommun en 1 0.07.2017 og spurte om de to
overnevnte punkter var vurdert. Svar fra kommunen 1 3.07.201 7 besvarer
ikke spørsmålene.

4. Gunnar Hafnor hadde en samtale med kommunen tidligere i 201 7, og fikk
da opplyst at det er problematisk med trafikkstøy og avkjøring. Dette er feil,
da det er lagt ny avkjøring til Hadelandsveien og trafikkstøy kan det gjøres
tiltak mot. Viser til befaring med Statens vegvesen i 201 5, og at ny E1 6
Olum - Risesletta vil gi mindre trafikk langs Hadelandsveien.

5. Viser videre til godkjent inns pill nr 50 i nærheten av dette området, og krever
likebehandling.

6. Hafnor og Klækken har utarbeid et en vurdering på momentene i malen for
konsekvensutredning, hvor de scorer med beste resultat på 1 1 av 1 3
punkter. Bemerker at 3 parter (nr 50, 51 og 52) har samarbeidet om VA -
anlegg.

41 . Holte, Anders H.
04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen:

1 . Viser til viktige styringsdokumenter for arealdelen: planstrategi, samfunnsdel
og nasjonale forventninger. I KU for Smørhølkollen legges det vekt på at
området ikke ligger i et satsingsområde for hytteutbygging, og at området
ikke allerede er utbygd. I sty ringsdokumentene for arealdelen står det ikke
noe om at slike områder ikke bør utvikles for fritidsbebyggelse. Tvert om er
det ønskelig med økt aktivitet knytta til Nes som prioritert lokalsamfunn. Viser
til samfunnsdelen hvor det står «Aktuelle arealer bø r utvikles til mer
fritidsbebyggelse». Det fokuseres også på utvikling av primærnæringene,
noe en i høyeste grad gjør med dette prosjektet, som vil være ledd i å skape
næringsgrunnlag for eiendommen og andre næringsaktører på Nes.

2. Smørhølkollen er særdele s godt egna for grønt reiseliv og utmarksturisme
mtp. beliggenhet ift. Selsjøen barskogvernområde, Sperillen, Urula - og
Begnavassdraget. Må ses i sammenheng med forslag om
utmarksturisme/fiske ved Begna.

3. Infrastruktur: Det er etablert bilvei til og gjenno m området, og en får lett
tilgjengelige tomter nær eksisterende infrastruktur.

I formannskapet sak 1 2/1 7 ( Revisjon av kommuneplanens arealdel

201 7 - 2030 høring og offentlig ettersyn av planforslag ) var det et
forslag om å ta inn igjen innspill nr. 4 Fritidsbebyggelse
Smørhølkollen og innspill nr.6 Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal,

men disse fikk 1 stemme og falt. I statlige retningslinjer er en av
føringene at planen skal trekke langsiktige grenser mellom by - og

tettstedsområder og store sammenhengende landbruks - , natur -
og friluftsområder. I hytteveilederen til Buskerud fylkeskommune

er det føringer om at nye hytteområder fortrinnsvis skal skje
gjennom fortetting og utvidelser av eksisterende hyttefelt.

Videre i formannskapsmøte 22.05.201 8 (begrenset høring og

offentlig ettersyn) ble dette løftet frem igjen, og ble også da vedtatt
å ikke skulle inn i kommuneplanen s arealdel .
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4. Landskapsbilde: Området skal bebygges med små hytter som glir lett inn i
landskapsbildet mht. materialvalg og arkitektur. Ønske om massivtrehytter
for å skape en profil med god e miljøegenskaper.

5. Negative vurderinger av hyttefelt på Smørhølkollen knytter seg først og
fremst til at området er relativt urørt og ligger nær et barskogvernsområde.
Holte mener nettopp dette gjør det unikt som hytteområde. Feltet ligger ut
mot kanten a v åsen, med god utsikt mot Sperillen, Vikerfjell og Vassfaret.
Selsjøen naturreservat er frivillig vernet, og det var i verneprosessen enighet
mellom grunneier og Fylkesmannen om at det ikke skal være noen
buffersone rundt verneområdet som hindrer f.eks. h ytteutbygging.
Verneforskriften åpner for oppkjøring av skiløyper i verneområdet.

06 Masseuttak Gravlimoen

Viser til søknad om omregulering, utskrift fra grusdatabanken samt tidligere innspill
fra Helge Syver Holte.

1 . Forhold til overordna planer: Viser til samfunnsdelen som sier at allerede
åpna uttak skal prioriteres. Uttaket på Gravlimoen har vært i mer eller mindre
aktiv drift siden 60 - tallet.

2. Avgrensning samsvarer ikke med NGUs registreringer. Viser til vedlagt ka rt
med forslag til avgrensning. Dette er langt mindre enn NGUs registrering,
men trolig tilstrekkelig til drift kommende 50 år. Endelig avgrensning må
avklares.

3. Infrastruktur: Kort privat vei inn til Østsideveien (kommunal). Det er strøm i
området.

4. Lands kapsbilde: Konklusjon om at uttaket er visuelt synlig og at det er
vanskelig med avbøtende tiltak er feil. Om hele omsøkte areal ble blottlagt
kunne dette vært tilfelle. Viser til vedlagte bilder. Ønsker å sette igjen en rygg
mot dalen som hindrer innsyn ( viser til skravering på vedlagt kart).

5. Naturmangfold, vassdrag og kulturminner: Ingen registreringer i området.
6. Jord - og skogressurser: Ny avgrensning gjør at evt. dyrkbar mark er utelatt.

Resterende areal er for bratt til oppdyrking.
7. Folkehelse/bomiljø /nærmiljø/friluftsliv/barn og unge/universell utforming:

Spredt bebyggelse langs Østsideveien. Ingen boligfelt. Alle skolebarn nord



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 64

for grustaket vil ha rett til skoleskyss, per i dag er det svært få skolebarn som
bruker vegen. Om det i framtida skulle bli boligfelt nærmere sentrum, vil
disse trolig få krav om etablering av g/s - veg. Evt. kan avbøtende tiltak som
begrenset transport ved skolestart være aktuelt. For skjerming mot nabo i
nord etableres grusvoll som støyskjerm. Dette vil og hindre evt. avrennin g
mot bekk.

8. Samlet vurdering: Det er ingen usikkerhet knytta til forekomsten, se
grusdatabanken NGU. 50 - 60 års erfaring med bruk av massene viser at
forekomsten er meget godt egna til uttak av veimasser, pukk, sand,
strømasser, kulstein o.l. Det er et lok alt marked for massene, og 5 - 6 mil til
nærmeste tilsvarende uttak. Kostnader og miljøhensyn bør være argument
for godkjenning. Ikke riktig at det er flere boliger i rimelig nærhet, men en
bolig som skal skjermes. Uttaket vil ikke være større enn at det er til å leve
med, ikke kontinuerlig drift gjennom året, kanskje knusing 2 - 4 uker om
gangen.

9. Generelt: Etter Holtes oppfatning eneste masseuttak av dette slaget på Nes
som egner seg for salg. Etterspurte masser som er velegnet til veigrus,
pukk, sand, strøma sser osv. Godt skjermet beliggenhet. Miljøhensyn bør
veie tungt her, og dette vil spare E1 6 for trafikk og slitasje og gi mindre
utslipp. Viser til kommunens ønske om positiv utvikling for Nes, samt store
bevilgninger til infrastruktur og skole. Dette bør følges opp ved å tilrettelegge
for lokal verdiskaping og næringsvirksomhet. Tror ikke det er fornuftig å
opprettholde en bosetting her som i hovedsak skal pendle til Hønefoss for å
jobbe. Minner om at dette er viktig for å styrke og utvikle næringsgrunnlag et
for eiendommen, og at de er i en fase hvor en ny generasjon ønsker å
etablere seg og skapa aktivitet. Lokalt masseuttak kan bety mye for små og
store prosjekter i området, i tillegg vil det være et pluss i miljøregnskapet for
alle lass som ikke trenger å hentes fra Hønefoss.
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42. Hval, Espen
1. RK ønsker utvikling. Natur utenfor stuedøra er en del av det som skal

tiltrekke nye innbyggere. Det er ikke bare Hønefoss og store tettsteder som
er aktuelle boligområder. De som ønsker et liv på bygdene må og bli hørt.

2. Hold mulighetene for spredt boligby gging åpne. Bygg på knauser/fjell og
ikke jorder, selv om dette er dyrere.

3. Stor dugnadsinteresse på bygdene, må tas vare på.
4. Legg til rette for sykkelveier også utenfor Hønefoss, bl.a. mot marka og rundt

fjorden.
5. Områder med offentlig vann - og avløp bør utnyttes ved ønsker om

boligutvikling.
6. Legg til rette for bruk av Steinsfjorden med offentlige strender med brygger

og sanitæranlegg, samt områder hvor brann og redning kan komme til
fjorden.

7. Løfte omdømmet for lokalprodusert mat.
8. Sunne barnehager og s kolemiljøer. Mat på skolene.
9. Legg til rette for at innbyggere kan leve der de bor, uten å måtte kjøre hit og

dit; bruk sykkel, beina og naturen. Aktiv befolkning gir mindre helseplager og
kostnader.

I samfunnsdelen til kommuneplanen kommer det frem ulike
satsingsområder i kommunen, som arealdelen skal bygge opp

under. Disse er; Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda, Ask -
Tyristrand, Sokna, Nes i Ådal, Hallingby. Dette hindrer ikke

utbygging i allerede eksisterende boligområder utenfor
satsingsområdene, men det legges ikke opp til nye arealer for

boligutvikling.

Kommunen prioriterer utvikling av sykkelveinettet i og rundt
Hønefoss, også i forbindelse med byplanarbe idet. Det vil i tillegg

utarbeides en sykkel - og p arkeringsstrategi for Hønefoss.

Ved fortetting i satsingsområdene bidrar en til kortere avstander

mellom boliger, tjenester, aktivitet og arbeidsplasser. Dette kan
bidra til mindre bilbruk, økt folkehelse o g mulighet for å «leve der

man bor».

43. Lundberg, Hanna Olaug v/ Marit Brentebråten og Berit Sissel
Lundberg

På vegne av familien til Hanna Olaug Lundberg bes det om at kommunen revurderer
sitt forslag og avsetter gnr/bnr 55/2 teig 1 til boligformål (innspill nr . 75).

1. Dette området var ikke anbefalt av rådmannen ved grovsilingen av innspill,
men tatt inn igjen blant innspill som skulle utredes videre ved
formannskapets behandling av grovsilingen. Viser til kart hvor området var
merket med innspillsnummer 75 i rødt, og a t andre områder merket med
røde tall likevel senere er tatt med i høringsforslaget.

2. Urimelig at et slikt sentralt område avslås med begrunnelse jordvern.
Eiendommen vil i framtid en bli et restareal adskilt fra øvrig dyrka mark,
inneklemt mellom fylkesvei, golfbane/idrettsanlegg og boliger. Eiendommen

Kartet det vises til viser de ulike innspillene som ble vurdert i
grovsilingen, farge illustrerer rådmannens innstilling. Som det er

kommentert ved tok imidlertid formannskapet at dette innspillet
skulle utredes videre.

Da området omfatter fulldyrka jord, er dette ikke ønskelig for

boligutvikling. Dette er i tråd med nasjonal jordvernstrategi fra
2015. Kommunen har mottatt innsigelse fra Fylkesmannen i
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er ca . 22,6 daa, hvorav ca . 3,2 daa allerede er boligeiendom. Av det
gjenstående er 1 6,5 daa dyrkbar/fulldyrka areal. Dyrka areal grenser mot et
større fulldyrka areal som i høringsutkastet er avsatt til idret tsanlegg basert
på reguleringsplan for Hønefoss Golfbane. Denne reguleringsplanen har
beslaglagt 1 ,2 daa av Lundbergs dyrka mark. Fulldyrka areal i nord blir
dermed borte. Ved å avsette 55/2 til boligformål fjernes i realiteten kun ca .
1 5 daa dyrkbar mark. Hønefoss golfbane beslaglegger til sammenligning
over 100 daa fulldyrka areal.

3. Eiendommen er godt egn et til boligbygging: beliggenhet som gir enkel
adkomst, trygg skolevei og kollektivtrafikk med busstopp inntil eiendommen.
Utbygging vil utfylle en aller ede bebygd strekning og utgjøre en effektiv
arealdisponering. Eiendommen er i et området prioritert for utvikling og
vekst. Med forventninger om økt vekst vil det være behov for boliger i mer
landlige omgivelser, ikke bare leiligheter i sentrum av Hønefoss .
Eiendommen kan utnyttes til mindre boliger og leiligheter, og gi kvaliteter
som innflyttere er opptatt av .

Buskerud på boligområder på dyrka eller dyrkbar mark, og disse

er imøtekommet og tilbakeført til LNF - områder.

44. Martinsen, Johnny og May Aagesen
Protesterer mot boligutbygging av Klekken gartneri, og ber kommunen ta hensyn til
eksisterende husstander. Har forstått det slik at jordbruksarealer ikke skal

bebygges, og viser til vedtak i fylkeskommunen. Er bekymra for den type
bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner. Fra å være et rolig

eldre eneboligområde, blir området bebygd på alle ka nter, og blir et tettsted.
Foreslått utbygging vil gi støy og ytterligere belastning på allerede dårlig vei.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye
boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at

Klekken gartneri tilbak eføres til LNFR i tråd med gjeldende
kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser

knytta til boligbygging ved Klekken gartneri.

Rådmannen har imøtekommet alle innsigelser med unntak av B20

og B26 (hvor innsigelsene fra Fylkesmannen er truk ket). I tillegg
ble B1 9 (Klekken gartneri) tatt ut av planen og tilbakeført til LNF -

område, etter vedtak av formannskapet ved begrenset høring.
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45. Martinsen, Åsmund
Ønsker at gnr/bnr 1 00/1 39 (Fløytingen 35, Haugsbygd) avsettes til boligformål.
Eiendommen ligger i et LNF - område, men inneklemt mellom eksisterende

boligbebyggelse med tilgang til vei, vann, kloak k og strøm.

Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill nå, jf. formannskapets
vedtak 25.04.201 7.

46. Mathiesen, Christine Næss
Eier av gnr/bnr 90/1 . Ved oppstart av kommuneplanprosessen ble det sendt inn

innspill om utvidelse av eksisterende boligfelt på Vågård (innspill nr . 61 ). Etter
konsekvensutredning ble området ikke lagt inn i forslag til arealdel. Med bakgrunn i

utviklingen på Ringerike og i nær heten av foreslått boligområde, mener Mathiesen
hele eller deler av området bør omdisponeres i kommunepla nen.

Fortetting og vekst i Hønefoss: I saksframlegget til 1 . gangsbehandling av

kommuneplanen framgår det at revidering skal fokusere mot mål og tilta k for å
skape sterkere vekst i befolkning, næringsliv og effektiv arealdisponering. Samtidig

er grunneier kjent med Fylkesmannens holdning til at boligutbygging i hovedsak bør
skje i sentrumskjernen, og bemerker følgende:

1 . Forslaget innebærer ikke et nytt boligfelt, men fortetting/utvidelse av
allerede etablert boligfelt. Boligfeltet har gangvei, busslommer på E16,
infrastruktur med vann, kloakk og fiber.

2. Etablerte kollektivløsninger for jobb - og skolereiser, med bussforbindelse til
Hønefoss. Forslaget vil styrke grunnlaget for offentlige tilbud.

3. Med sentral plassering nær store nåværende og framtidige næringsområder
på Ringerike, vil forslaget styrke Hønefoss sitt fortettings - og
utviklingspotensial. Miljømessig bør boliger nær næringsområdene være å
fore trekke. Ringerike vil og ha behov for eneboliger rundt byen.

4. Området har etablerte boliger på 3 av 4 kanter, og har god byggegrunn.
5. Ved ny trase for E1 6 Eggemoen - Nymoen, vil området ligge direkte nær

ringvei rundt Hønefoss.
6. Ifm. ny trase for E1 6 er Math iesen også kjent med at det er en risiko for at

1 5 - 20 boligeiendommer på Nymoen vil måtte bli innløst. Forslaget vil være

Utbygging på Vågård representerer et utbyggingsmønster

Ringerike kommune ikke ønsker, da området ligger som en
"satellitt" uten tilknytning til andre funksjoner. Området er ikke et

satsningsområde for boligbygging i Ringerike kommune, har ikke
tilfredsstillende kollektivtilknytning og lang av stand til

sentrumsfunksjoner, skole, butikk mm. Videre er det liten sikkerhet
for myke trafikanter pga. manglende gang - og sykkelvei mot

Hønefoss.



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 68

et godt alternativ for innbyggere som fortsatt ønsker å bo på Nymoen/
Vågård. Flere har allerede meldt interesse for tomt på foreslått område.

E1 6: Gnr/bnr 90/1 vil bli vesentlig berørt av ny trase for E16 Nymoen - Eggemoen. Tre
traseforslag vurderes nå av Statens vegvesen. Videre opplyser kommunen at

foreslått boligområde er mindre aktuelt pga. nærhet til ny trase E1 6.

1 . Presiserer at boligområdet ikke er foreslått som et forsøk på å påvirke
trasevalg for E1 6, eller gi området høyere erstatningsverdi ved eventuell
ekspropriasjon. Grunneier mener E1 6 ikke er til hinder for realisering av hele
eller deler av forslaget.

2. Ders om et av de to søndre alternativene velges, vil støy fra eller konflikt med
E16 ikke være et argument for ikke å ta forslaget inn i arealdelen. Da
trasevalg ikke er foretatt, bør området tas inn i kommuneplanen i påvente
av/med bestemmelser om forhold til E1 6.

3. Om øvre alternativ velges, med kryssløsning på dyrka mark nær foreslått
boligområde, vil boligområdet kunne realiseres med følgende begrunnelse:
Påkjøringsramper må senkes i terrenget som i dag, slik at støyvold etc . vil
dempe støy til akseptabelt ni vå. Eksisterende boliger krever uansett
støydempende tiltak ved etablering av nytt vegnett. Støybelastning/konflikt
mellom E1 6 og Boligfelt vil bl.a. avhenge av kryssplassering/løsning. Dette
er i dag ikke avklart. Foreslått areal til boligfelt vil kunne a vkortes avhengig av
løsning på E1 6.

Med bakgrunn i overnevnte, mener Mathiesen forslaget bør kunne legges inn i

kommuneplanen, men avkortes slik at deler av boligfeltet ligger under påvente av
løsning for E1 6. At området automatisk fjernes fra kommuneplan en med bakgrunn i

trase for E1 6 før trasevalg er foretatt, er etter Mathiesens mening svært urimelig, da
dette legger «dobbelt bånd legging/ulempe» på eiendommen.

Jord - og skogressurser: I konsekvensutredningen er det oppgitt at området har

skog av høy bon itet, og dette har vært argument for at det ikke er foreslått

omdisponert. Mathiesen bemerker følgende:
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1. Skogbunnen på området er grus.
2. Området ble i 1980 vurdert for oppdyrking til matjord, men ikke funnet egnet

av grunneier og jordfagkyndige.
3. Området l igger innimellom eksisterende bebyggelse.
4. Om øvre forslag til ny trase for E16 blir en realitet, vil driftsmulighetene på

områdene bli vesentlig redusert. Området vil også bli fysisk adskilt fra resten
av eiendommen.

47. Mohn, Kathinka
Delvis grunneier til område H530, som er foreslått avsatt til friluftsområde. Dette er
en uakseptabel begrensning i all mulig bruk av området for Mohn som grunneier.

Ber om en redegjørelse for grunnlaget for forslaget.

Mohn er grunneier i Krakstadmarka hvor det er foreslått lagt en
hensynssone for friluftsliv (H530). Arealformål er videreført som i

gjeldende kommuneplan; landbruks - , natur - og friluftsliv.
Bakgrunnen for forslag om hensynssone er Kartlegging av bynære

fri luftsområder som ble politisk behandlet i formannskapet
02.12.2014. Tanbergmoen/Krakstadmarka er klassifisert som et

B - område (store friluftsverdier).

48. Oppen, Asle og Michael Andreas
Først omtales «Stasjonsvegen» som ny innfartsløsning fra ny E16 direkte til Hønefoss

stasjon, med mulighet for fleksibilitet ved å knytte denne videre via Askveien og/eller
tunell under Rabba. Hensikten er å sikre inn - og utfart til stasjonen, uten problemer

som vi oppstå ved bruk av dagens løsninger (Askveien og Sokne dalsveien).
Stasjonsvegen vil og tilrettelegge for videreføring av vegen over Begna og fram til

krysset Hønengata/Vesterngata via tunell under Rabba, og/eller omlegging av
dagens Rv35 (Askvegen) slik at trafikk kan ledes rundt og fo rbi boligområdet på

Tolp inrud.

I kommuneplanens arealdel ivaretas FR E16 med hensynssone

H710_F1, som innebærer båndlegging. I båndlagte områder
tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med

båndleggingen. Aktuell myndighet skal gi sitt samtyk ke før tiltak
kan settes i verk, som i dette tilfellet er Bane NOR. Ved dette

båndlegges området til statlig regule ringsplan for FRE16 er
vedtatt.

I tillegg er områderegulering Hønefoss omfattet av samme type

bestemmelse, med kommunen som høringsinstans. Flere av
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For det andre omtales Sørumsmarka Næringspark, et areal som FRE1 6 vil benytte

som anleggsplass over flere år, med umiddelbar tilknytning til Stasjonsvegen.

I tillegg er jordvern et særlig tema. Selv om Oppen mister et ikke ubetydelig areal,
mener de utviklingen er viktig og ønskelig for Ringerike/Hønefoss. Viktig å se
mulighetene for gode løsninger for distriktet, samtidig som landbrukshensyn og

dyrka mark ivaretas og kompenseres. Oppen mener dette bør skje gjennom strategi
og realiserbare mål både gjennom private og offentlige initiativ. Viser også til

planarbeid for Vestsiden massedeponi, som muliggjør nydyrking og en netto økning
av gårdens totale jordbruksareal. Det er viktig å sikre at gården får kompensert sitt

jordbruksareal for framtidig mat produksjon da de mister dyrka mark ifm. FRE1 6.

Hovedpunkter i innspillet:

1 . Et velfungerende vegnett i relasjon til ny veg og bane både inn og ut av
Hønefoss/Hønefoss stasjon samt internt i Hønefoss og der kommunen
sikres fleksibilitet for utvikling av ve gnettet i framtida
(Stasjonsvegen/omlegging av Askvegen/videreføring av Stasjonsvegen over
Begna og under Rabba).

2. Tilrettelegging for Hønefoss by sin vekst i vestlig retning på Sørumsmarka
Næringspark. Dette i tilknytning til at hovedinnfart flyttes fra H vervenkastet i
syd til Sørumsmarka i vest, og hvor det trekkes paralleller til utviklingen som
har skjedd på Hvervenkastet.

3. Sikring av dyrka mark/landbrukshensyn ved å se tiltak og planverk i
sammenheng, og konsekvenser og kompensering kan vurderes på
ove rordna nivå.

4. Samspillet mellom politiske vedtak, kommunalt planverk, regionalt planverk
og statlig planverk må ses i sammenheng. Dette for å sikre realisering av
ønsket samfunnsutvikling som skjer i form av tiltak og initiativ til planarbeid
både fra offe ntlig og privat sektor. Realiseringen av tiltak og planer avhenger
ikke bare av kommunale enkeltvedtak, men og av at kommunens overordna
planverk utformes på en framtidsretta måte, med tilstrekkelig handlingsrom
og tilpasning både i plankart og bestemmelse r. Om kommunalt planverk

områdene kan avklares i dette arbeidet. Anbefaler å komme med

i nnspill til dette arbeidet.
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ikke har et bevisst forhold til framtidige utviklingsmuligheter, spesielt i tida
fram mot bygging og ferdigstillelse og Ringeriksbane og E16, vil dette kunne
vanskelig - eller umuliggjøre ønsket utvikling i framtida.

Konkret innebæ rer prinsippene ovenfor at f.eks. kommuneplanens arealdel,
sentrumsplanen, områdeplan for Stasjonsvegen med tilknyttede arealer som ny

innfartsåre til Hønefoss stasjon/sentrum ses i sammenheng med statlig plan for
FRE1 6 samt reguleringsplan for Vestsiden M assedeponi. Dette for å sikre at forhold

og bestemmelser i overordnet planverk fungerer stimulerende og som katalysator
framfor å sette begrensninger, at overordnet planverk heller ikke utgjør et utilsiktet

hinder for mulig framtidig utvikling, og at planv erket ikke får en unødvendig
trenerende effekt. Et viktig steg er tatt gjennom kommunestyrets vedtak 01 .06.1 7

hvor kommunen ber om at FRE1 6 gjennom statlig plan tilrettelegger for
Stasjonsvegen, og at statlig plan/bygging av Ringeriksbanen ikke hindrer
Sta sjonsvegen. Samtidig er det nødvendig at kommunen oppnår samme målsetting

gjennom eget planverk. I arealdelen og annet planverk bør det derfor vurderes om
plankart og/eller bestemmelser bør tilpasses for å tilrettel egge for framtidig utvikling.

Vedlagt f ølger: Innspill og mulighetsstudie fra grunneiere i Sørumsmarka til

fellesprosjektet Ringeriksbanen og E1 6, med tilhørende vedlegg. Mulighetsstudien
omhandler samferdsel og veitrafikknett samt Sørumsmarka næringspark.

49. Opplysningsvesenets fond
Ingen spesielle merknader utover de innspill de ga tidligere i planprosessen.
Imidlertid er deres arealer sterkt berørt av utbyggingen av ny Ringeriksbane og E1 6,

noe som vil skape både nye muligheter og begrensninger for eiendommene.
Opplysningsvesenets f ond vil komme med innspill om utnyttelse av sine

eiendommer i planarbeid for veg/bane.

Tas til orientering.

50. Pedersen, Jan og Siv Hege Nordhaug
Eiere av gnr/bnr 97/50, Krakstadmarka:
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1 . Kulturlandskap og matproduksjon : Øvre del av Krakstadmarka har et nydelig
kulturlandskap og er et flott sted å bo. Ønsker at særpreget ivaretas ved at
dyrka mark ikke bebygges. Mye skog i området, med plass til bebyggelse.
Bebyggelse bør være lav nok til at utsikten beholdes. Prognoser om behov
for økt matproduksjon og en økende befolkning gjør det vanskelig å skjønne
at områder hvor det i dag produseres mat skal fylles med boliger. Foreslår at
markene i øvre del av Krakstadmarka fortsatt dyrkes, enten av gårdene eller
ved å dele opp i p arseller som kan leies for selvhushold.

2. Eiendomsrett til egen adkomstvei : Eiendommen ligger inntil et jorde som er
planlagt bebygd. Tomtegrense går midt i adkomstvei, og det er knapp plass
foran garasjen. Ønsker arealoverføring som gir eiendomsrett over h ele
adkomstveien, samt at de kan fylle ut 1 ,5 - 2 m utenfor garasjen. Ber om at
behovet hensyntas når planlegging av området igangsettes.

3. Avrenning/ flomfare : Ved kraftig regn ledes overflatevann fra jorde bak huset
ned skråning og inn mot husveggen til Ped ersen/Nordhaug. Viser til
vannskader i kjeller 201 5. Ber utbygger/kommune besørge trygg
behandling av overvann.

Kommunedelplan for Krakstadmarka er en egen plan, uavhengig

av kommuneplanen (er dermed tatt ut av kommuneplanen, og
vises som hvitt område i kartet). Kommuneplanen behandler

derfor ikke innspill til Krakstadmarka. Når det gjelder områdene i
Krakstadmarka som omfattes av kommuneplanens arealdel, er

disse avsatt til LNF - områder.

En kommuneplan avklarer arealbruk på et overordnet nivå,

uavhengig av eiendomsforhold.

Kommunen har bestemmelser om overvann, og er i gang med å

utarbeide en overvannsveileder.

51 . Pedersen, Roy og May Janne Botha Pedersen
Protesterer mot boligutbygging på Klekken gartneri.

1 . Nærområdet vil i løpet av kort tid få 47 nye boenheter (Klekkenhagen og
Nedre Klekkenhagen). Ser med bekymring på type bebyggelse og
utnyttelsesgrad som blir godkjent. Fra å være et gammelt eneboligområde
med landbruks - og gartneridrift blir dette en stor forandring for beboere i
området. Området vil gå fra et rolig boligstrøk til et tettsted. Mener det blir en
forringelse av eiendommene.

2. Klekken gartneri er et godt landbruksareal med gartneridrift. Ser med
bekymring på at det er blitt enklere å bygge ned dyrka mark (jf. nedre
Klekkenhagen). Dette er med å ødelegge det flotte kulturlandskapet. Med
så mange muligheter nær Hønefoss som ikke er jordbruksareal, må det
være lett å finne områder for boligbygging. Dette er en klar føring fra stat og
fylke. Det fin nes noen som ønsker å kjøpe/leie gartneriet, og det er derfor
mulig for eier å eventuelt selge videre.

Fylkesmannen har f remmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye
boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at

Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldende
kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser

knytta til boligbygging ved K lekken gartneri. Rådmannen har
imøtekommet alle innsigelser med unntak av B20 og B26 (hvor

innsigelsene fra Fylkesmannen er trukket). I tillegg ble B1 9
(Klekken gartneri) tatt ut av planen og tilbakeført til LNF - område,

etter vedtak av formannskapet ved be grenset høring.
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3. Pedersen har kårboligen på gartneriet (skilt fra i 1990), og vil bli bygd inn,
miste utsikt og en forringelse av bokvalitet og verdi.

52. REO Bygg AS, Trond Jørgensen
REO Bygg AS har kommentarer til forslag til kommuneplanbestemmelser § 1.1.2

Krav ved bygging i områder for boligbebyggelse uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/bestemmelser.

Til pkt . 1: Hvis man presenterer et godt prosjekt bør det være mulig å definere kjedet
enebolig i stedet for 2 - mannsbolig, utforming av prosjektet vektlegges.

Til pkt . 2 : Her bør utnyttelsesgraden settes mye høyere for å gi rom for bærekraftige

prosjekter, muligens helt opp til 45 %.

Til pkt . 3 : Utforming av tak skal være estetisk og harmonere med omgivelsene,

moderne løsninger kan gi en fin harmoni.

Til pkt . 5 : Minimum tomtestørrelse bør være 500 m2 uavhengig om det er en tomt for
en eller to boenheter. Det bør kunne lempes på krav til etasjeantall i enkelte planer

for å få utnyttet tomtearealet bedre.

Til retningslinje : Knevegg i fasadelivet bør tillates med en høyde på opptil 1,0 m. Ved

å tillate dette blir rommene i 2. etasje mye mer anvendelige. Maks tillatt mønehøyde
på huset aksepteres.

§ 5.0 g) punkt 5 angående fradeling av kårboliger: Dette er en «tung» uttalelse som

ikke er lett å forstå. Foreslår å bruke det Jevnaker har i sin arealplan. Her åpnes det
får at det kan gis tillatelse til bygging av bolig nr . 2 på landbrukseiendom selv om det

ikke er behov for kårbolig. Dette betinger at det gis dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel. Ved vurdering av dispensasj on skal følgende

vektlegges: plassering på eller i tilknytning til tun, hensyn til natur - og kulturlandskap,
innpassing til eksisterende bebyggelse og kulturmiljø samt samordning av

adkomster.

Kommuneplanbestemmelse § 6.1.1 ( boligbebyggelse i uregulert

om råder og i eldre reguleringsplaner ) erstatter nevnt
bestemmelse .

Punkt 1: Hvis det skal bygges kjedet enebolig, vil
reguleringsplankravet gjøres gjeldende.

Punk t 2: BYA er satt til 25 %, men dette gjelder kun for frittliggende

småhusbebyggelse der det ikk e er regulert (gult i
kommuneplanen). Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan vil ny

utnyttelse vurderes.

Punkt 3: Kommuneplanens arealdel legger ikke noen føringer for

takform.

Punkt 5: Det reguleres ikke i etasjeantall, men i gesimshøyde.
Tomtestørrelse for enebolig er 700 m2 og 900 m2 for tomannsbolig.

Retningslinje: I §1 - 3 (forhold mellom kommuneplan og regulerte
boligområder) , kommer det frem der gammel plan viser høyde 1

eller 1,5 etasje tillates ikke knevegg i fasadeliv , gesimshøyde skal
ikke overstige 4,0 meter .

§5.0 g): Viser til § 10 - 1, andre ledd, hvor det kommer frem;

« Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier
behov, kan det tillates oppføring av én kårbolig, om det ikke finnes

på gården fra før » .
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53. RingBolig, Robert Junge og Per Olav Nordeng
RingBolig har kommentarer til forslag til kommuneplanbestemmelser § 1.1.2 Krav
ved bygging i områder for boligbebyggelse uten reguleringsplan, samt for

boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/bestemmelser.

Til pkt . 1: Hvis man presenterer et godt prosjekt bør det være mulig å definere kjedet
enebolig i stedet for 2 - mannsbolig, utforming av prosjektet vektlegges.

Til pkt . 2 : Her bør utnyttelsesgraden settes mye høyere for å gi rom for bærekraftige
prosjekter, muligen s helt opp til 45 %.

Til pkt . 3 : Utforming av tak skal være estetisk og harmonere med omgivelsene,

moderne løsninger kan gi en fin harmoni og bør godtas.

Til pkt . 5 : Utnyttingsgrad bør bestemme hvilken størrelse tomten må være på, 500
m2 for en tomannsbo lig på 225 m2 kan være et bra utgangspunkt. Det bør kunne
lempes på krav til etasjeantall i enkelte planer for å få utnyttet tomtearealet bedre.

Viser eksempel med fortetti ng i praksis for Bekkegata 17.

Punkt 1: Hvis det skal bygges kjedet enebolig, vil
reguleringsplankravet gjøres gjeldende.

Punk 2: BYA er satt til 25 %, men dette gjelder kun for frittliggende
småhusbebyggelse der det ikke er regulert (gult i

kommuneplanen). Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan vil ny
utnyttelse vurderes.

Punkt 3: Komm uneplanens arealdel legger ikke noen føringer for

takform.

Punkt 5: Det reguleres ikke i etasjeantall, men i gesimshøyde .
Tomtestørrelse for enebolig er 700 m2 og 900 m2 for tomannsbolig.
U tnyttelsesgrad og høyder kan endres ved ny regulering.

54. Rosenberg, Maria og Øyvind Hansen
Kommenterer foreslått boligfelt på sin eiendom gnr/bnr 131/32 i Haugsbygd, samt
Hareh augveien/Bølgenveien 131/1.

1. 131/32 er i dag avsatt til LNF. Det har ikke vært drevet jordbruk her på flere
tiår. I forslag til ny arealdel er deler av eiendommen foreslått avsatt til
boligformål. Rosenberg/Hansen mener hele 131/32 bør avsettes til
boligformål, og at en må se hele omr ådet som er avgrenset av
Harehaugveien - Bølgenveien som en helhet. Rosenberg/Hansen mener det
er uhensiktsmessig at deler av deres tomt blir liggende som LNF mellom
disse arealene.

2. Det er viktig at den i dag ubebodde delen av eiendommen ikke bygges inne,
s lik at det ikke senere kan skilles ut tomter der (f.eks. når det gjelder
planlegging av vei, vann og avløp på 131/1).

Det er ikke åpnet for nye arealbruksinnspill, i tråd med vedtak av
Formannskapet . Vi kan derfor ikke behandle dette innspillet, da

det er å anse som et nytt arealbruksinnspill. Dette må spilles inn
ved neste revidering av arealdelen.

Det er et krav i plan - og bygningsloven at alle nye

utbyggingsområder skal konsekvensutredes, derfor må slike
innspill komme tidligere i prosessen.
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3. Kan ikke se at det er særlig annerledes naturmangfold eller andre kvaliteter
på deres eiendom, sammenlign net med naboeiendommen.

4. Om fo rslag om boligfelt på gnr/bnr 131/1 ikke blir vedtatt, ber det likevel om
at hele 131/32 avsettes til boligformål, fordi det vil stadfeste dagens bruk.

5. Innspill til forslag B27: Om det skal etableres et stort boligfelt med økt trafikk
på Harehaugveien, be r Rosenberg/Hansen om at det vurderes
trafikksikkerhetstiltak som gang/sykkelvei på Harehaugveien. Veien er
allerede trafikkert og har høy hastighet, vanskelig sikt i flere svinger, ofte
glatt vinterstid. For å ivareta områdets kvaliteter og estetikk, er d et viktig at
evt. boligfelt tilpasses terrenget. Bebyggelse vil bli synlig både på nært hold
og på avstand.

Boligområde B27 (131/1 ) er videreført i kommuneplanens

arealdel.

T as til orientering. Konsekvenser for utbyggingsområdet B27

kommer fram av konsekvensutredningen.

55. Rua, Siri
Grunneier av område B13 ved Almemoen, som er foreslått avsatt til boligformål.

1. Rua ønsker å avgrense området ift. det som er vist i høringsforslaget, til å
gjelde en del av skogen som vender mot riksvegen, langs gangveien opp
mot Almemoen. Nøyaktig avgrensning vil skje ved detaljering av eventuell
utbygging. Rua ser det derfor ikke h ensiktsmessig å gjøre endringer i
dagens plankart, men gjør oppmerksom på at hele området ikke ønskes
utnyttet til boligformål. Rua gård ligger forholdsvis avskjermet med lite
innsyn, og dette er også en årsak til at det ikke er ønskelig med utbygging i
he le skogteigen.

2. Grunnforholdene kan by på utfordringer mht. kvikkleire. Rua forberedt på at
grunnundersøkelser må gjøres, om det ikke ble gjort ifm. Almemoen.

Konsekvensutredningen for nye utbyggingsområder i

kommuneplanen fikk innsigelse fra Norges vassd rags - og
energidirektorat (NVE) på grunn av manglende risiko - og

sårbarhetsanalyse. En slik undersøkelse har nå kommunen
gjennomført, og har vurdert at det ikke er forsvarlig å avsette

område B13 til boligbygging, på grunn av grunnforhold og mulig
rasfare. Ved dette er område B13 tatt ut av kommuneplanen.

56. Røseth Hansen, Veslemøy og Thomas
Deler av innholdet i innspillet er unntatt offentlighet. Røseth Hansen eier gnr/bnr

27/11 i « Åsa gata» , og er positive til kommunens forslag til utvikling i Åsa. Anmoder
om at kommunen regulerer 27/11 slik i ny kommuneplan:

1. Boligformål : Hele eiendommen reguleres til boligformål.
2. Utnyttelsesgrad : Det gis økt BYA for eiendommen 25 % .

V ed utlegging av planen til høring og offentlig ettersyn vedtok

Formannskapet at det ikke åpnes for nye arealbruksinnspill. Vi kan
derfor ikke behandle dette innspillet, da det er å anse som et nytt

arealbruksinnspill.
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I forslag til ny kommuneplan er ca . 1 /3 av eiendommen er avsatt til

boligformål, og det er beskrevet at eiendommer i Åsa skal ha en
utnyttelsesgrad på maks 1 0 %. I innspill fra Åsa vel og Åsa mot 2030 ble det

beskrevet at områdene Åsagata og Åsatorget skulle ha høyere utny tting.
Dagens eiendommer i angitt utviklingsområde består i stor grad av tett

bebyggelse med langt høyere utnyttelse. Ber om at utnyttelsesgrad økes til
standard som for tilsvarende steder i kommunen (25 %).

3. Seksjonering /leilighet til bolig tillates på eie ndommen (dette kan
dispenseres i byggesak).
I forslag til ny kommuneplan står det at det ikke gis anledning til flere
seksjoner/bi - leiligheter på eiendommer (bl.a. i Åsa), samt noen andre

bestemmelser om etasjer og annen utforming.

4. Tekniske anlegg og byg ninger : Ber k ommunen registrere og tegne inn
kommunens tekniske anlegg som ligger på eiendommen, samt alle
eiendommens bygninger.

Anser eiendommen som fullt utnyttbar for utbygging, det er ingen problemstillinger
ift. natur eller ferdsel. Hele eiendommen er fullt opparbeidet og i bruk som

boligeiendom. I forslag til ny kommuneplan er det vist en stiplet linje på
eiendommen, som de antar en teoretisk flomsone. Hva angår 200 - års flom vil

eiendommen tilpasses slik beskrevet i kommuneplanen der dette trengs.

Deler av eiendommen er nå foreslått so m eksisterende

boligområde, og BYA er da satt til 25 %.

De t er to hensynssoner over eiendommen; flom (H320) og
høyspenningsanlegg (H370). Disse har egne bestemmelser med
redegjørelse for nødvendige sikringstiltak.

Deler av innholdet i innspillet er unntatt offentlighet, og disse

punktene besvares i eget brev.

57. Røste, Terje
Innspill angående forslag om hensynssone ved Nikkelverket på Nakkerud:

1 . Viser til uttalelser til Buskerud fylkeskommune 23.1 1 .1 6 og 22.1 2.1 6.,
herunder kommentarer til avgrensninger av hensynssone i nord og i syd.

2. Røste er positiv til at Nikkelverket kommer med i planen som kulturminne.
3. Ber om at sin skogeiendom i nord og K nuterud med tilliggende arealer tas ut

av foreslått hensynssone. Det er ikke registrert spor av gruvedrift i Røstes
skog (261 /20). Knuterud (Røstes fritidshus, tidligere 270/1 2) har ikke hatt
tilknytning til Nikkelverket, men vært bolig. Viser til uttalel se fra Gunnar

Det er lagt inn en hensynssone over Nikkelverket.

1 . Tar dette til orientering.

2. Tar dette til orientering.
3. Hen synssonen endres slik at den er i tråd med av grensning

gjort av Buskerud fylkeskommune, ved utredning av Ringerike

nikkelverk.
4. Tar dette til orientering.
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Langeland (tidligere leietaker, 96 år), som bekrefter at Knuterud ikke har
hatt tilknytning til Nikkelverket.

4. Det er redegjort for historien til skogeiendommen 261 /20 i tidligere
uttalelse. Hensynssone vil kunne gi begrensninger i skogsdrifte n, og
dermed redusere skogens verdi.

5. Hensynssone vil kunne gi begrensninger for Røstes bruksrett til Knuterud,
og forringe kvaliteten som fritidssted.

6. Røste er positiv til dialog og befaring med kommunen.
Vedlagt følger: Uttalelse fra Langeland, kartuts nitt over foreslått hensynssone, brev
fra Røste 23.1 1 .1 6, brev fra Advo katfirmaet Bentzen AS 22.1 2.1 6.

5. Tar dette til orientering.

6. Området er endret i tråd med utredninger foretatt av Buskerud
fylkeskommune.

58. Simonsen, Peter Aall
1 . Simonsen mener arealdelen utelukker forslag egnet til å nå mål i

samfunnsdelen (viser til ambisjoner om økt befolkning, verdiskaping,
kompetanse og bostedsattraktivitet). Skal kommunen tiltrekke seg
høykompetent arbeidskraft med positive virkninger for nær ingsutvikling, må
det tilrettelegges for attraktive eneboligtomter i et omfang som betyr noe.
Knestangåsen er det beste eneboligprosjektet i den sammenheng, og må
derfor inn i arealdelen.

2. Formannskapet vedtok 1 9.01 .1 6 å ta inn Knestangsåsen i finsilingen av
forslag til ny arealdel. Politikerne trakk fram at kommunen trenger
høykompetent arbeidskraft og «høystandardtomter» for å tiltrekke seg dette.
Videre at Knestangåsen skiller seg ut med slike attraktive tomter.

3. Knestangåsen inngår ikke i høringsforslaget til ny arealdel. Ingen andre
forslag i arealdelen relaterer seg til eneboliger i en større satsing på
høystandardtomter. Leiligheter og rekkehus tiltrekker ikke høykompetent
arbeidskraft , og Ringerike når ikke opp i konkurransen med andre
vekstområder på Østlandet.

4. Erfaring fra områder som Drammen og Lillestrøm, er aktiv tilrettelegging fra
kommunen planmessig, og at initiativ og gjennomføring av investeringer
gjøres av bedrifter og pers oner.

5. Simonsen trekker fram at Knestangåsen tilbyr svært attraktive tomter: godt
beliggende romslige eneboligtomter, pent og godt bomiljø, fantastisk utsikt,

25.04.201 7 (sak 1 2/1 7) ble følgende forslag lagt frem i Strategi og
plan (tidligere Formannskapet 2 ) : « Knestangåsen legges inn i

planen .» Dette forslaget fikk 2 stemmer og falt. Med dette ble ikke
Knestangeåsen gjenstand fo r høring og offentlig ettersyn.
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lang solnedgang, grenser til skog, kort vei til Krokskogen, ingen
gjennomgangstrafikk, rimelig næ rhet til skole, butikk, lege, frisør og buss.
Forslaget er grundig utredet i samarbeid med Norconsult. Vei, vann og
kloakk er løst og bekostes av prosjektet. Forslaget ligger innen normer for
nærhet til Haug gitt av Buskerud fylkeskommune (3 km diameter). Målet er å
ha klare attraktive tomter før Ringeriksbanen er ferdig.

6. Vedlagt følger: Utredning 14.02.17, Norconsults rapport 14.02.17,
planbeskrivelse 16.12.16 og artikkel fra Ringerikes blad 20.06.17.

59. Skogmo, Erik
Skogmo klager på grovsiling innspill nr 30 Boligtomt, Harehaugveien Haugsbygd

(gnr/bnr 130/51). Arealet er 1,8 daa, tilpasset en bolig. Arealet er ikke 10 daa, og
Skogmo tror kommunen har forvekslet hans innspill med nabotomt 131/63.

1. Tomta ble utskilt og godkjent for boligbygging i 1965.
2. Infrastruktur: Adkomst er gitt. Det er sammenhengende gang - og

sykkelforbindelse til Hønefoss og kort gangavstand til busstopp med fast
bussforbindelse til Hønefoss. Det er kommunalt avløpsnett i nærheten, og
det er tatt privat initiativ til å føre fram V/A til eksisterende boliger i området.
Skogmos tomt er en del av disse planene.

3. Det er ikke høy bonitet på tomta, og ingen sti eller bekk.

Med bakgrunn i dette ber Skogmo om at tomta blir regulert som for
nabobebyggelse , og godkjent i kommuneplanen for bygging av en enebolig som

vedtatt i 1965. Vedlagt følger situasjonskart som viser infrastruktur og relevante
saksdokumenter fra 1965 og 1966.

Gnr./bnr.130/51 er vurdert i grovsilingen som innspill nr. 30

Boliger Harehaug veien A, Haugsbygd. Dette ble i grovsilingen ikke
foreslått medtatt videre av hensyn til utbyggingsmønster i

Haugsbygd, kulturlandskap og manglende G/S. Vi ser at det
dessverre har hendt en feil ved noen av vurderingene. Området er

vurdert på nytt, og det anbefales ikke boligbygging på denne
eiendommen. Det er vedtatt i Formannskapet at det ikke skal

etableres nye boliger i dette området, grunnet blant annet
manglende infrastruktur og lite sentral beliggenhet. Vurderingen

kan ses i vedlegg.

60. Sola, Espen og Tove Smerud
Utvidelse av Hval kirkegård:

1. Sola og Smeruds eiendom gnr/bnr 273/45 er foreslått avsatt som grav - og
urnelund. Dette motsetter de seg kraftig, og vurderer å engasjere advokat
om ikke forslaget blir trukket og arealet tilbakeført som LNF - formål.

1. Hallingby er et prioritert satsingsområde i kommuneplanens
samfunnsdel, og det er nødvendig å sikre areal for framti d ig

utvidelse av kirkegården.
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2. På slutten av 70 - tallet ble 4,5 daa fra skilt fra gården for utvidelse av
kirkegården. Ca 2008/09 var det planlagt kirkestue oppe ved Hval kirke.
Dette ble endret, og kirkestua ble oppført på areal beregna for framtidig
grav - og urnelund. Sola/Smerud protesterte, da dette trolig ville føre til a t de
måtte avgi ytterligere grunn til kirkegård. På befaring beroliget kirkevergen
med at det ikke var behov for utvidelse. Da kirkestua skulle utvides i 201 4
fikk de også samme beskjed. E - postkorrespondanse med kirkevergen m.fl.
angående befaring kan om n ødvendig framlegges.

3. Mistenker at menighetsråd/kirkeverge både har sikret seg bygging og
utvidelse av kirkestue, for deretter likevel legge inn mer areal i
kommuneplanen.

4. Angående muslimsk gravplass opplyses det at det på gnr/bnr 273/45 i
generasjoner er spredt grisegjødsel.

5. Viser til at de ikke er varsla om forslag til endring, og at det er tilfeldig at de
ble oppmerksomme på forslaget.

2. Til punk 2 og 3: Rådmannen kan ikke kommentere

kirkevergens eventuelle motiver for valg av plassering av
kirkestue.

3. Til punkt 4 : Dette tas til orientering.
4. Til punk 5: Kommuneplanens arealdel gjelder hele kommunen,

og en er ik ke lovpliktig til å varsle naboer og grunneiere i slike
store planprosesser. Dette varsles i lokalavisa og på

kommunens hjemmeside.

61 . Solberg, Hans Tollef
Boliger Vågård : I høringsforslaget foreslås det å åpne for boliger nord for
eksisterende boligfelt på Vågård. Solberg har følgende kommentarer for ønske om

videre boligutvikling av sin eiendom gnr/bnr 92/1 : Kommunen ga tidlig i
planprosessen signaler om at sentrumsnære boligområder skulle prioriteres. Tross

interesse for å utvikle deler av Ulv enåsen til boligformål, spilte derfor Solberg ikke
inn forslag om dette. Da det nå åpnes for boliger i området ber han om at det gjøres
en fornuftig arrondering, og ikke legges begrensninger for videre utvikling av

området. Sydvendte del av Ulven åsen er go dt egna til boliger.

Geiteryggen

1 . Viser til sitt innspill om endring fra LNF til næring på et ca 40 daa stort
område på Geiteryggen i tilknytning til Spenncon Rail. Etter grovsilingen av
innspill lå dette innspillet inne som forslag til næringsområde. I
høringsforslaget til ny kommuneplan er dette innspillet tatt ut. I mellomtida er
tilgrensende områder regulert til næring, der Spenncon Rail har bygd

Fylkesmannen h ar fremmet innsigelse til forslag om nytt
boligområde ved Vågård (B1 8), og rådmannen har imøtekommet

dette (opprettholde r som LNF - område i tråd med gjeldende
kommuneplan). Dette ligger ikke i satsningsområde, og blir sett på

som satelittutbygging. Det mang ler god infrastruktur for trygge
skoleveier, og kollektivtilbudet er begrenset.

Vedr. Geitryggen: I grovsilingen ble området ikke anbefalt ut fra

hensyn til jordvern, naturmangfold og behov. Formannskapet la
derfor ut plan forslaget til høring og off. et tersyn uten dette arealet.
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fabrikk. Infrastruktur i området er godt tilrettelagt, bl.a. er det bygd ny vei i
grensen mellom Solberg og den nye fabrikken.

2. Solberg har f ått mange henvendelser fra næringsdrivende som ønsker å
etablere seg i tilknytning til Spenncon Rail. Siden området etter grovsiling
var foreslått som næringsområde har Solberg gitt positive signaler til
næringsdrivende.

3. Området er i dag industrialisert. Aktører som har vist interesse har aktiviteter
som gir lite støy, forurensning eller trafikk. For noen er synergien med
Spenncon Rail viktig.

4. Eventuell konflikt med Vågård skytebane er redusert ved at skytebanen
flyttes nordover.

5. Når det gjelder kvartærg eologi og geomorfologi kan ikke Solberg se at
området skiller seg vesentlig fra eksisterende næringsområder i området.
Ringerike satser stort på næringsutvikling, og dette området har fordeler ved
å ligge i tilknytning til eksisterende næring.

6. Med bakgrun n i overnevnte ber Solberg kommunen gjøre en ny vurdering av
innspillet. Dersom forslag til kommuneplan ikke skal legges ut på ny høring,
ber han kommunen vurdere andre muligheter for å legge til rette for
næringsutvikling av dette området.

62. Strande, Per
Strande eier gnr/bnr 96/1 i Krakstadmarka, og mener B_F8 må inn igjen som
boligformål i kommuneplanens arealdel.

1. Kommunaldepartementet har ikke godkjent at B_F8 omdisponeres til
boligformål. Departementet viser til at det naturlig å vurderer B_F8 og B_F12
ifm. revisjon av kommuneplanens arealdel, og at dette da kan vurderes ut fra
et helhetlig behov for nye utbygging sområder i Hønefoss.

2. Kommunestyret har ved 1. gangsbehandling lagt nevnte områder inn i ny
arealdel i tråd med kommunens ønske for kommunedelplan for
Kraktsadmarka. Strande støtter dette.

3. Utbygging av Krakstadmarka er viktig for å legge til rette for vek st i Hønefoss,
utvikle byen på begge sider av elva, samt å utvikle sentrumsnære
boområder med miljøvennlige transportløsninger.

Dette er avklart i kommunedelplan, og det vil ikke endre
fo rholdene i kommuneplanen.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) godkjente

ikke boligfeltene B_F8 og B_F12 i kommunedelplan for
Krakstadmarka (brev 07.04.2017). KMD la vekt på at områdene

innebærer omdisponering av dyrka mark av god kvalitet, og a t
kommunen har stor tomtereserve i godkjente byggeområder og et
betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by. KMD kan ikke se at

det er sterke samfunnsmessige hensyn som tilsier at områdene

skal omdisponeres. Kommunen har lagt vekt på at områdene vil
øke b oligantallet i området, og at dette er viktig for å redusere
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4. Analyser ifm. kommunedelplanen viser at B_F8 og B_F1 2 er avgjørende for å
skaffe tilfredsstillende økonomi i utbyggingen av Kra kstadmarka nord
(infrastrukturinvesteringer). Uten disse områdene blir muligheten for å
realisere de 250 - 300 boenhetene i Krakstadmarka nord sterkt svekket.

5. B_F8 utgjør i overkant av 6 daa dyrka mark. I 1 999 ble hele området fra
Vesternbakken til Tandberg (Krakstadmarka) avsatt til framtidig boligformål
(ca 900 daa). Dette var i tråd med gjeldende JAV som klassifiserer området
til C (mindre sterke landbruksinteresser). Av disse 900 målene ble ca 1 80
daa tatt ut og tilbakeført til LNFR ved 1 . gangsbehandlin g av
kommunedelplanen i 201 2. Av dette er ca 35 daa dyrka mark. Dette
innebærer at å omdisponere B_F8 og B_F1 2 til boligformål ikke gir
nedbygging av dyrka mark ift. når planarbeidet starta i 1 999 og den JAV som
gjaldt både da og nå.

6. B_F8 ligger nær nødve ndig infrastruktur, noe som vil bidra positivt i fordeling
av infrastrukturkostnader. Om B_F8 ikke tas med, vil området ligge som en
enklave i vedtatte boområde. Ugunstig fra et driftsperspektiv.

tomtekostnadene. KMD mener det er viktig at kommunen legger til

rette for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende
byggesone, og begrenser nye byggeområder utenfor sentrum.

63. Strande, Per og Øystein Frøyshov
Viser til kommunedelplan for Krakstadmarka, og har følgende innspill:

1 . Vegforbindelse Vesternbakken – Krakstadmarka og bruforbindelse i retning
flerbrukshallen vil ha stor betydning for utvikling av Hønefoss.

2. Viser til u ttalelse til kommuneplanens arealdel fra Hanne og Kjell Baug
23.08.201 7, som Strande og Frøyshov er enige i. De mener også at B_F8
(gnr/bnr 96/1 tilhørende Per Strande) bør tas inn igjen som boligformål i
videre behandling av kommuneplanen.

3. I arealdelen v ises det til kommunedelplan for Krakstadmarka. Her inngår
Støalandet sør som har en egen reguleringsplan (nr. 341 vedtatt
28.04.201 1 ). I kommunedelplan for Krakstadmarka er denne
reguleringsplanen lagt inn, med en byggegrense 50 m fra vannkant. I
planbeskr ivelsen til kommuneplanen er reguleringsplan for Støalandet sør
listet opp som en reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Ber derfor om at
50 m grensen som går gjennom 4 regulerte tomter tas ut av kartgrunnlaget
for Krakstadmarka. To av tomtene er allere de bebygd.

1 . Tas til orientering.
2. Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD)

godkjente ikke boligfeltene B_F8 og B_F1 2 i
kommunedelplan for Krakstadmarka (brev 07.04.201 7).
KMD la vekt på at områdene innebærer omdisponering av
dyrka mark av god kvalit et, og at kommunen har stor
tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig
fortettingspotensial i Hønefoss by. KMD kan ikke se at det
er sterke samfunnsmessige hensyn som tilsier at
områdene skal omdisponeres. Kommunen har lagt vekt på
at områdene v il øke boligantallet i området, og at dette er
viktig for å redusere tomtekostnadene. KMD mener det er
viktig at kommunen legger til rette for fortetting og
transformasjon innenfor eksisterende byggesone, og
begrenser nye byggeområder utenfor sentrum.
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3. Kommunedelplan for Krakstadmarka er en vedtatt
kommunedelplan, som gjelder på lik linje med
kommuneplanen. Dette er forhold som er avklart i
kommunedelplanen.

64. Strømsodd, Kåre og Jorunn, og Bjarne Berger
Klekken gartneri:

1. Bor i nedre Klekkenvei, som til nå har vært en rolig vei med 16 oppsittere.
Klekkenhagen bygges nå ut med 34 boenheter. Strømsodd sin bolig har fått
en 3 - etasjes blokk rett utenfor gjerdet, på andre siden bygges ballbane så å
si inntil tomta og på den tred je siden har et bolighus fått bruksendring til
asylmottak. Videre planlegges utbygging av nedre Klekkenhagen med 12
boenheter. Eiendommen er «omringet», og det er ikke slik de ønsker å bo.

2. Eksisterende vei er smal og vedlikeholdes av dagens beboere. Veien er
hardt belastet etter anleggstrafikk til Klekkenhagen. Vil få økt trafikk med
støy/eksos, og det kreves utbedring for ny anleggstrafikk og nye boenheter.

3. Viser til foreslått boligutbygging på Klekken gartneri, og spør hva som skjer
med bygda deres. Hau gsbygd har vært ei god jordbruksbygd, med skog,
bygdeveier og stier til rekreasjon for alle. Hvorfor skal jordbruksareal brukes
til boligformål? Viser til vedtak i fylkeskommunen. Klekkenhagen, nedre
Klekkenhagen og Klekken gartneri er dyrka mark. Det er f ortsatt tilgang på
egna tomter for boligbyggi ng, som ikke er på dyrka mark.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye

boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at
Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeld ende

kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser
knytta til boligbygging ved Klekken gartneri. Med bakgrunn i dette

har rådmannen imøtekommet alle innsigelser med unntak av B20
og B26. I Formannskapsmøte angående begrenset høring, ble det

vedtatt at B19 (Klekken gartneri) skulle tas ut av planen. Denne er
dermed tilbakeført til LNF - område.

65. Støen, Hans Anton
1. Minner om at det er et igangværende lovlig grusuttak på Støens eiendom

gnr/bnr 52/1, innenfor sikringssone – område for grunnvannsforsyning . Viser til
avtale mellom kommunen og grunneier om forholdet mellom grunnvann og
grusuttak av 15.03.1985. Avtalen omfatter klausuleringsbestemmelser
(kartfestet og soneinndelt). Støen mener dette i form og innhold kan sidestilles
med en reguleringsplan. Bestemmelsene gir tillatelse til grustak på hele Støens
eiendom i det klausulerte området, så lenge det skjer i samsvar med
bestemmelsene. Det gis ingen grenser for maks uttaksvolum, og ingen
begrensning i tid.

1. Rådmannen viser til tidligere tilbakemeldinger angående
lovligheten av uttaket og vurderingen av hvilken betydnin g
klausuleringsavtalen fra 1985 har. Det er ulik oppfatning
mellom kommunen og grunneier når det gjelder disse
spørsmålene. Rådmannen viser videre til pågående
planprosess for Områderegulering for Ringerike vannverk
Kilemoen. Ny klaulsuleringsplan for områ det inngår i dette
planforslaget.
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2. Støen ber om at den del av klausuleringsområdet som berører hans eiendom
også markeres som område for råstoffutvinning på kommuneplankartet.

2. I forslag til ny arealdel er deler av eksisterende uttaksområde
avsatt til råstoffutvinning. Dette er den delen av området som
er berørt av tidligere uttak (noe tilpasset eiendomsgrense), og
som det iht. nye klausulerings soner og bestemmelser for
Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. Rådmannen
kan ikke anbefale å avsette områder til råstoffutvinning utover
dette.

66. Teigland, Dag Olav
Klekken gartneri:

1 . Nærområdet vil i løpet av kort tid få 47 nye boenheter (Klekkenhagen og
nedre Klekkenhagen). Er bekymra for den type bebyggelse og utnyttelse
kommunen godkjenner. Med utbygging av Klekken gartneri til boligformål,
vil området gå fra et godt, rolig enebolig strøk, til et tettsted med alt for
mange boenheter av en type som ikke passer inn i det etablerte. Grunnen til
å bo i området er nettopp at det er et rolig godt boligområde.

2. Området er et godt landbruksareal med gartneridrift. Bekymret over at det er
blit t enklere å bygge på dyrka mark, med en utnyttelse som overgår det som
vil passe inn i det eksisterende. Dette er med på å ødelegge det flotte
kulturlandskapet.

3. Nedre Klekken vei er bekosta og vedlikeholdt av dagens beboere. Veien vil
bli mye mer belasta med allerede vedtatt utbygging. Har ikke hørt noe fra
utbygger eller kommunen om dette.

4. Eier av Klekken gartneri har foreslått bygging av eneboliger, og det skal
være inngått avtale om salg til en utbygger. Teigland er sterkt bekymra over
å ha fått gjengi tt uttalelser fra kommunens ansatte hvor det synes som de
støtter utbygger i en vesentlig høyere utnyttelse enn det selger har ønsket.
Anser dette som et brudd på kommunens plikt til først og fremst å ivareta
innbyggere og ikke utbyggere.

5. Det er ikke leng e siden Fylkesmannen fikk medhold i at utbyggere i
Ringerike ikke fikk omdisponere dyrka mark til boligformål.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye

boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at
Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldende

kommuneplan. Det er også en rekke negative høringsuttalelser
knytta til boligbygging ved Klekken gartneri.

Med bakgrunn i dette har rådmannen imøtekommet alle
innsigelser med unntak av B20 og B26. I Formannskapsmøte

angående begrenset høring, ble det vedtatt at B19 (Klekken
gartneri) skulle tas ut av planen. Denne er der med tilbakeført til

LNF - område.

Forhold rundt vei og trafikk er avklart i vedtatt re guleringsplan for
Klekkenhagen.
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6. Krever som nabo og beboer at kommunen tar hensyn til eksisterende
beboere og miljø, og ikke godkjenner bebyggelse som vil medføre en
vesentlig f ortetting.

67. Tronrud Eiendom
Viser til innspill fra 201 2 om at 1 4,5 daa av gnr/bnr 49/1 avsettes til boligformål.

Arealet ligger inneklemt mellom boliger, sør for Veien skole. Jordforholdene gjør det
nødvendig med vanning (vanskelig pga. inneklemt plassering), og arrondering gjør

det vanskelig å kjøre med store maskiner.

1. Viser til brev fra kommunen i 2010, hvor det står at området er et C - område i
JAV (jordpolitisk arealvurdering), og det opplyses at
landbruksmyndighetene har signalisert at arealet kan frigis og det bekreftes
at fylkesmannen langt på vei har forpliktet seg til ikke å gi innsigelse. Har fått
opplyst at arealet nå har fått status som A - område i JAV. Grunneier er ukjent
med begrunnelsen for endringen.

2. Overrasket over at området likevel ikke er foreslått avsatt til boligformål. Har
oppfattet at kommunen har si gnalisert at området vil bli frigitt til bolig, men at
omdisponering måtte avvente ny kommuneplan. Grunneier opplever at
tidligere lovnader ikke følges opp. Grunneier opplever det som urimelig at
tålmodig venting på behandling av innspill (7 år) medfører a t forutsetningene
endres uten varsel, og at innspillet dermed ikke anbefales. Ber om at
kommunens tidligere anbefaling opprettholdes, og at arealet avsettes til
boligformål.

Uttalelsen gjelder innspill om boliger ved Veien skole (nr 76).

1 . I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det
foretatt en revisjon av den jordpolitiske arealvurderinga
(JAV). Ny vurdering tar utgangspunkt i landbruksverdier og
jordvernhensyn, og har gått fra å være en politisk til en
faglig arealvurdering. Landbruksarealene er klassifisert i
fire klasser basert på ulike jordbruksmessige kriterier.
Jordfaglig vurdering ble behandla i formannskapet
21 .04.201 5, og formannskapet vedtok at denne skal være
retningsgivende for arbeidet med kommuneplanens
arealdel, herunder ved vurderin g av utbyggingsområder.
Det aktuelle arealet ved Veien skole er klassifisert som A -
område i JAV (meget sterke landbruksinteresser).

2. Når det gjelder tidligere signaler/lovnader har rådmannen
forståelse for at det kan oppleves urimelig at området ikke
er f oreslått avsatt til boliger. Som planmyndighet må
imidlertid kommunen ta hensyn til utvikling og endringer
over tid, både når det gjelder kunnskapsgrunnlag, faglige
og politiske føringer. Da den første jordpolitiske
arealvurderinga for Ringerike ble vedtat t i 1 994, var
fokuset å finne landbruksområder som kunne
omdisponeres og brukes til utbyggingsformål. Siden den
gang har jordvernhensynet kommet sterkere inn i
arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal målsetting
om å sikre og opprettholde matproduseren de areal. Med
bakgrunn i dette opprettholdes anbefaling om at arealet
avse ttes til LNFR i kommuneplanen.
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F orord

Høring og offentlig ettersyn av planforslaget

Kommuneplanens arealdel 201 8 - 2030 var på begrenset høring og offentlig ettersyn i perioden juni – juli 201 8 . Det kom inn en rekke høringsuttalelser til

planforslaget. I dette dokumentet er hver enkelt uttalels e oppsummert og kommentert av rådmannen. Dersom rådmannen anbefaler at det skal gjøres
endringer i planforslaget som følge av uttalelsen, er dette angitt i egen kolonne. Uttalelsene er sortert etter følgende type uttaleparter:

Statlige og regionale myndig heter

Nabokommuner

Ringerike kommune, interne fagområder

Lag og foreninger

Lokale politiske partier

Private

Innsigelser

For å sikre at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt, kan statlige fagmyndigheter og fylkeskommune fremme innsigel se til planforslaget.

Nabokommuner har innsigelsesrett når planen påvirker viktige forhold i nabokommunen. En innsigelse skal begrunnes og gjøre re de for de statlige
føringene som ligger til grunn for innsigelsen. Dersom kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen, skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag
etter at kommunestyret har behandlet planen, så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes til fylkesmanne n, og videre til

Kommunal - og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementets avgjørelse kan ikke påklages. Ved begrenset høring og offentlig ettersyn
foreligger det innsigelse fra en myndighet:

Statens vegvesen

F orkortelser brukt i dokumentet

RK = Ringerike kommune , KU = Konsekvensutredning , ROS = Risiko - og sårbarhet , Pbl. = Plan - og bygningsloven
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Statlige og regionale myndigheter

1 . Fylkesmannen i Buskerud
Kart Best.

Fylkesmannen har i brev av 5. september 201 7 fremmet

innsigelse til i alt 1 5 byggeområder med blant annet
bakgrunn i nasjonale føringer for samordnet areal - og

transportplanlegging og jordverninteresser. Vi mener det
er positivt at de fleste av disse områdene nå er foreslått tatt

ut og tilbakeført til LNF - område. Det er imidlertid tre
områder som vi har fremmet innsig else til som fortsatt er

foreslått som nye boligområder. Dette er områdene B20
og B26 ved Haugsb ygd og område B6 ved Trygstad. Etter

en samlet vurdering finner vi grunnlag for å trekke
innsigelsene til disse tre områdene.

Dette er blant annet med bakgrunn i at Ringerike
kommune har foreslått å ta ut boligområdet ved Klekken

gartneri. Vi hadde en sterk faglig anbefaling ved forrige
høring om å ta dette området ut av hensyn til jordvern og

samordnet a real - og transportplanlegging. Videre legger vi
til grunn at byggeområde B6 og B26 er av liten størrelse

hvor det er begrenset med muligheter for nye boenheter.

Vi vil fortsatt sterkt anbefale at område B20 ved

Haugsbygd blir tatt ut og videreført som LNF - område. Her
er potensialet for flere boenheter større. Om rådet har en

størrelse på ca. 45 daa. Selv om det er gangvei til

Haugsbygd sentrum og busstilbud til Hønefoss, mener vi
dette er et bilbasert område som ikke støtter opp under

Rådmannen tar sikte på å vedta planen, slik den forelå ved
begrenset høring.

Ringerike kommune opprettholder område B20 ved
Haugsbygd. Dette da Haugsbygd er et satsingsområde i

kommuneplanens arealdel, med akseptable bussforbindelser.
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nasjonal politikk om å redusere klimagass utslippene og

konsentrere utbyggingen for å bygge opp under målet om
kompakte byer og tettsteder. Utbygging her vil resultere i

at tettstedet Haugsbygd blir utvidet i sørlig retning og at en
større andel av den framtidige utbyggingen i kom munen

blir lagt til Haugsbygd.

I vår høringsuttalelse hadde vi også en planfaglig

forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på risiko -
og sårbarhetsområdet. Vi ba om at dette ble rettet opp i

tråd med plan - og bygningslovens krav til vurdering og
ivaretakelse av sikkerhet mot flom, skred og annen

naturfa re.

I oversendelsen er det lagt ved en revidert
konsekvensutredning med ROS - analyse for de nye

byggeområdene. Videre er det gode bestemmelser for å
følge dette videre opp der hvor det er avdekket

fareområder. Vi mener dette er løst på en god måte.

Med forutsetning om at planen blir vedtatt slik den nå er

foreslått har vi ikke le nger innsigelse til forslaget.

Vi viser til vår tidligere uttalelse av 5. september 201 7 med
faglige råd og anbefalinger for øvrige forhold i

planforslaget.

Kommunen tar dette til orientering.

Rådmannen tar sikte på at pl anen vedtas slik den forelå ved
begrenset høring og offentlig ettersyn.

Dette er svart ut ved vedlegg fra innspill ved høring og offentlig

ettersyn (201 7).

2. Buskerud Fylkeskommune
Kart Best.

Forslaget til endringer har vært drøftet i planforum med

Ringerike kommune 1 6.05.201 8. I utgangspunktet skulle

det også vært avholdt et planforumsmøte til for å
gjennomgå reviderte og oppdaterte plandokumenter.

Rådmannen endret planforslag etter fylkeskommunens

anbefaling i regionalt planforum. Tar dette til orientering.
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Dette møtet ble avlyst på grunn av at Statens vegvesen

ikke kunne stille på møtet. Utviklingsavdelingen beklager at
det ikke var mulig å gjennomføre det plan lagte møtet.

Innsigelse fra fylkeskommunen, automatisk fredede
kulturminner.

Det er fremmet innsigelse til områdene B7 (boligområde

Trygstad) p å grunn av konflikt med automatisk fredet
gravfelt og gravhaug, samt kulturmiljø med svært høy

verneverdi. I kommunens saksutredning har rådmannen
kommet fram til følgende: Området tilbakeføres i tråd med

gjeldende kommuneplan. Videre fremmer
fylkesko mmune n innsigelse til område N2

(næringsområde ved jernbanen Hensmoen) på grunn av
konflikt med automatisk fredet fangstanlegg. I

saksutredningen har rådmannen kommet fram til følgende:
De områdene i N2 som berører kulturminnet tilbakeføres i

tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesutvalget fremmet
innsigelse til opprinnelig planforslag på grunn av konflikt

med automatisk fredete kulturminner i planlagt
utbyggingsområde B7 og N2. Innsigelsen gikk ut på
utilbørlig skjemming og direkte konflikt med automatisk

fredet gravfelt i B7 og automatisk fredet fangstanlegg i N2.
I vedtaket ble det gjort klart at innsigelsen ville kunne

trekkes dersom våre anbefalinger ble møtt. Saken ble
diskutert i regionalt planforum den 1 6.05.201 8. Der

presiserte fylkeskommunen videre førin ger for hvordan
kommunen skal kunne imøtekomme innsigelsen.

Ringerike kommune har i begrenset høring trukket ut

område B7 slik at det ikke lenger er i konflikt med
gravfeltet. Fylkeskommunen mener da at hensynet til
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automatisk fredet gravfelt dermed er til strekkelig ivaretatt

og vår innsigelse av 23.08.201 7 kan derfor trekkes for
dette området.

Når det gjelder område N2, ser vi at kommunen i sin e -
post av 25.06.201 8 ønsker å endre næringsarealet slik at

det ikke lenger vil være i konflikt med de automatisk
fredete kulturminneverdiene. Fylkeskommunen trekker

innsigelsen til dette området under forutsetning av at
plankartet rettes opp i tråd med forslag i e - post av

25.06.201 8. Fylkeskommunen ber om bekrefte lse på at
dette vil bli gjort.

Merknader fra Kulturm innevern, nyere tids kulturminner

Fylkeskommunen ser positivt på at Ringerike kommune
har utarbeidet en egen temautredning om kulturmiljøer i

forbindelse med planarbeidet. Dette er et godt
kunnskapsgrunnlag for planarbeidet. Fylkeskommunen ser

også positi vt på at kommunen vil synliggjøre de
verneverdige kulturmiljøene som er oppført i

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i
Buskerud 2017 - 2027 (vedtatt 27. april 201 7) som

hensynssoner i kommuneplanen.

Kulturmiljøet Kjerraten i Åsa er ikke avmerket som
hensynssone i kartet og vi ber kommunen om at det
legges inn som hensynssone.
Kulturmiljøet Veien og Oppen er lagt inn, men
kommunen bør rette opp riktig SOSI - kode (H570 og
H730) slik at ikke båndleggingssonen tar med areal
som ikke fredet.

Rådmannen endret forslaget i tråd med fylkeskommunens

anbefaling, jf. brev 09.07.201 8. Fylkeskommunen bekrefter at
innsigelsen er trukket ved brev 30.1 0.201 8 (dok.nr 1 7/3927 -

67).

• Kulturmiljøet Kjerraten i Åsa er båndlagt som

hensynssone i kartet. Den er lagt fra Åsa frem til

Jonsetangen, i dialog med Buskerud fylkeskommune.

• Kulturmiljøet Veien og Oppen er lagt inn, og

kommunen har rette opp riktig SOSI - kode (H570 og

H730) slik at i kke båndleggingssonen tar med areal

som ikke fredet.
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Delområdet Oppen er ikke lagt inn som hensynssone i
plankartet.
Kulturmiljøet Steinssletta - Norderhov er lagt inn i
plankartet som H570, men fylkeskommunen ber
kommunen se til at avmerkingen følger avgrensningen
i den regionale planen.
Riksantikvaren og fylkeskommunen ga innspill til
formulering av bestemmelser om fredete bygninger og
listeførte kirker i høringsuttalelsen i den forrige
høringen. Disse forslagene er vedlagt dette brevet. Vi
ber kommunen vurdere å ta disse formuleringene inn
for å synliggj øre kulturminner av nasjonal verdi bedre i
kommuneplanen.
Vi ser av de reviderte planbestemmelsene, at
retningslinjene til hensynssone c) bevaring av
kulturmiljø (H570) er justert. Vi har ingen merknader til
formuleringene, men savner retningslinjer som e r mer
spesifikke når det gjelder tiltak på bygninger med
verneverdi. Vi ber kommunen vurdere om noen av
retningslinjene fra forrige høring bør tas inn igjen.

• Delområdet Oppen er lagt inn som hensynssone H570

i plankartet.

• Kulturmiljøet Steinssletta - Norderhov er lagt inn i

plankartet som H570, og avmerkingen følger

avgrensningen i den regionale planen.

• Rik santikvaren og fylkeskommunen ga innspill til

formulering av bestemmelser om fredete bygninger

og listefø rte kirker i høringsuttalelsen . Ringerike

kommune tar dette til orientering

• Tar dette til orientering.

3. Bane Nor
Kart Best.

Det fremgår av saksdokumentene at endringene består av
5 nye høringstemaer, hvorav et av dem er nye

båndleggingssoner i plankartet for ny E16 og
Ringeriksbanen. Tilhørende bestemmelser fastsetter at det

i båndleggingssonene ikke tillates tiltak som kan
vanskeliggjøre for målet med båndleggingen og at aktuell

myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk.
Dette som et virkemiddel for å oppnå en raskest mulig

utbygging av ny E16 og Ringeriksbanen. Bane NOR har

følgelig ingen merknader til endringene.

Rådmannen tar dette til etterretning.
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4. Direktoratet for mineralforvaltning
Kart Best.

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal

planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 1 2. juni 201 5,
heter det at Norge har store mineral ressurser som det

moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi
grunnlag for verdiskaping. Den regionale og kommunale

arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til
gode mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta

andre miljø - og samfunnshensyn. Regjeringens
forventninger til regional og kommunal planlegging:

Fylkeskommunene og kommunene sikrer
tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig
utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser . Behovet for og tilgangen på
byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.

Om planen
Ringerike har lagt ut kommuneplanen til begrenset høring.

Punktene som høres angår blant annet båndleggingssone
for ny E1 6 og Ringeriksbane, reviderte bestemmelser og

oppd atert konsekvensutredning (KU) for nye
utbyggingsområder. KU omfatter flere nye områder og

utvidelse av eksisterend e områder for råstoffutvinning.

Uttalelse til planen

DMF har gått igjennom de nye områdene med forslag til
arealbruksendringer. Planforslaget inneholder forslag til

utvidelse av flere masseuttak, blant annet på Hensmoen

og Kilemoen, som er grusforekomster med nasjonal

Tar dette til orientering.

Alle nye masseuttak er tema i Konsekvensutredning av nye

utbyggingsområder . Rådmannen har valgt å ikke benytte seg
av hensynssone, men det er startet opp et arbeid med
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betydning som ressurser. Forekomster med mineralske

ressurser med nasjonal eller vesentlig regional betydning
som ressurser skal ivaretas i plan, ifølge de nasjonale

forventningene. For å påse at det ikke planlegges tiltak
innenfor de viktigste forekomstene kan det eksempelvis

benyttes hensynsso ner i tråd med plan - og
bygningslovens § 1 1 - 8 ledd c). DMF anbefaler også at

kommunen tar inn mineralressurser som eget tema i
konsekvens utredningen til kommuneplanen. Dette vil

kunne bidra til å sikre at nye områder til andre formål enn
uttak av masser k an klareres mot eventuelle kjente

forekomster me d mineralske ressurser.

Merknader til bestemmelsene

Etablering og utvidelse av masseuttak er omtalt i
bestemmelsene §6.7. DMF er positiv til at det stilles krav

om reguleringsplan for nye og utvidelse av eksi sterende
uttak av mineralressurser. Bestemmelsen sier også at

volum skal angis ved kotehøyde. DMF mener at regulering
av kotehøyde kan medføre en begrensning for optimal

ressursutnyttelse. Dersom masseuttak og massemottak
blir sett i sammenheng, kan kotehø yder for uttak være en

begrensende faktor for muligheten til å ta imot masser. Det
bør derfor vurderes en formulering som i større grad

legger opp til både en hensiktsmessig utnyttelse av
ressursene og samtidig legger til rette for mottak der det er

aktuel t. I bestemmelsene § 1 2.1 .1 og § 1 2.1 .2 legges det
føringer som skal hindre forurensing av drikkevann. DMF
forventer at det er gjort en vurdering av mulighetene

knyttet til utnyttelsene av ressursene som blir lagt under

hensynssonen. Nord på Kilemoen har d et tidligere vært

kommunedelplan for masseforvaltning, som vil ivareta disse

interessene.

Dette har kommunen valgt å imøtekomme ved å fjerne krav

om kotehøyder. Kommuneplanbestemmelsene §§12.1 .1 og
1 2.1 .2 er ikke begrensende.
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tatt ut masser fra Støen grustak. Kilemoens betydning som

ressurs tilser at eventuelle føringer som hindrer utnyttelse
må begrunnes. DMF anbefaler derfor at bestemmelsene

formuleres slik at det tas høyde for at det kan finnes
kunnskapsgru nnlag som muliggjør samtidig utnyttelse av

gru nnvann og grusressurser.

Merknader til nye områder i plan Hensmoen

DMF mener utvidelsen av uttaket nord på Hensmoen er i
tråd med de nasjonale forventingene til planleggingen og

er en forutsetning for å eventue lt utnytte arealene til andre
formål på sikt. Det er allerede åpnet uttak også i denne

delen av forekomsten, og det vil være fordelaktig å
videreutvikle dette uttaket framfor å åpne nye uttak andre

steder. Ressursene på Hensmoen er omtalt i Norges
geologis ke undersøkelses (NGU) ressursdatabase til å ha

velegnete m asser til veg - og betongformål.

Kilemoen
De sørlige delene av Kilemoen er allerede satt av til

område for masseuttak, og DMF registrerer at kommunen
ønsker å verne grunnvannsforekomsten nord på Kil emoen.
Vi forventer at kommunen har gjort en vurdering av

mulighetene for å utnytte ressursene i området samtidig
som det tas ut grunnvann. Reguleringsprosessen knyttet

til klausuleringssonene og Støen masseuttak på Kilemoen
har vært omfattende utredet i flere omganger, blant annet i

Klasuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen,
utarbeidet av Asplan Viak. DMF forutsetter at

begrunnelsene for prioriteringene innenfor

Rådmannen understreker at disse områdene ikke er en del av

begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .

Dette er grundig utredet i nevnte plan. Vil også vise til
kommunedelplan for masseforvaltning som er under

utarbeidelse.
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forekomstområdet til Kilemoen også tar hensyn til

ressursene med nasjonal betydning.

Dj updalsmoen
Utvidelsen av uttaket fra pukkforekomsten ved
Djupdalsmoen er etter DMFs oppfatning i tråd med de

nasjonale forventingene. De sørøstlige delene av området
avsatt i plan berører grusforekomsten Djupalsmoen, de

nordvestlige delene pukkforekomsten Djupdalsmoen
steinbrudd. Forekomstene har lokal betydning som

byggeråstoffressurser. Det nye området går også
betydelig ut over registrert forekomst. Utvidelsen mot vest

bør bygge på at det finnes noe kunnskap om berggrunnen,
med estimater for volum og egn ethet for massene som

skal tas ut. DMF legger til grunn at det er også er foretatt
noen strategiske vurderinger for hvordan uttaket skal

utformes mot omliggende områder og over hvor lang tid
uttaket skal foregå. Det er søkt om driftskonsesjon for

uttaket.

Prestemoen
Det er foreslått å sette av en stor del av forekomsten
Prestmoen til område for råstoffutvinning. Kommunen har

vurdert at kun eksisterende uttaksområde skal settes av i
planen. Forekomsten har lokal betydning som ressurs. Det

vil være uheldig om det legges større begrensninger i
muligheten for en effektiv utnyttelse av ressursene på

Prestemoen. Dersom kommunen vil tillate fortsatt drift av
uttak på Prestemoen bør det åpnes for en viss utvidelse av

dette uttaket i stedet for at massene som utnytte s

Rådmannen understreker at disse områdene ikke er en del av
begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .

Rådmannen understreker at disse områdene ikke er en del av

begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .
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må komme fra andre steder. Avveininger knyttet til ny E16,

Ringeriksbanen og andre tilstøtende arealinteresser må
det tas hensyn til, men muligheten for en optimal utnyttelse

av ressursene og hensiktsmessig drift av uttaket bør også
være en del av denne vurderingen. Uttaket har fått vedtatt

konsesjon etter mineralloven.

Område for råstoffutvinning – Nes i Ådal

Et eldre masseuttak, ukjent for DMF, er foreslått
gjenopptatt og utvidet for framtidig drift. Uttaket ligger, av

det vi kan finne på kart og flybil der, innenfor
grusforekomsten Maurland som NGU har registrert med

lokal betydning som ressurs. Området som skal settes av
til råstoffutvinning bør sees i sammenheng med den

registrerte forekomsten og avgrenses med tanke på
område det har vært drevet uttak i tidligere og med

eventuelle utvidelsesmuligheter. DMF minner om krav om
driftskonsesjon etter mineralloven.

Øvrige områder

Flere nye områder i planen berører kjente grusforekomster
som NGU har vurdert til å ha liten lokal betydning som
ressurser. Dette g jelder:

- Fritidsbebyggelse Lunde – grusforekomst Lunde.

- Næringsområde Ringmoen – grusforekomst Ringmoen.
- Boligbebyggelse Trygstadveien – grusforekomst

Tandbergmo
- Næringsområde Buttingsrud campi ng – grusforekomst

Buttingsrud.

Rådmannen understreker at disse områdene ikke er en del av

begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .

Rådmannen understreker at disse områdene ikke er en del av

begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .
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Selv om forekomstene er vurdert til å ha mindre betydning

som ressurser i dagens situasjon, bør kommunen foreta en
vurdering av behovet for disse ressursene i framtida.

Dersom ressursene bygges ned blir ressursene
utilgjengelig i overskuelig framtid. Det bør også vurderes

om noen av de avsatte områdene utløser behov for uttak
av noe av ressursene for tilrettelegging av tiltakene. Da kan

massene enten komme til nytte ved bruk i nye tiltak eller
ved at de tas ut og benyttes andre steder.

Boligbebyggelse Ask sentrum berører
undersøke lsesrettigheten «Ringerike 1 0». Se

https://minit.dirmin.no/kart/ for informasjon om
bergrettigheter og rettighetshaver.

Tar dette til orientering.

5. Norges vassdrags - og energidirektorat
Kart Best.

NVE trekker innsigelsen til kommuneplanen for Ringerike
kommune. Samtidig gir vi kommunen et sterkt faglig råd

om å innarbeide de nye kvikkleiresonene som er
fremkommet i forbindelse med Ringeriksbanen og E1 6

prosjektet inn i plankartet og bestemmelsene.

Vi viser til brev av 01 .06.201 8 med begrenset høring og
offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for

Ringerike kommune. Vi viser også til vårt brev av
23.08.201 7 der vi hadde innsigelse til kommuneplanen

fordi fare for flom og skred ikke var godt nok vurdert og
iv aretatt i planen. I saksfremlegget er det tydeliggjort at
kommunen har imøtekommet våre innsigelser.

Innsigelsen og merknadene var særlig knyttet opp mot
vurderinger av fare i konsekvensutredningen og R0S -

Innsigelsen fra NVE ble trukket i denne prosessen.
Kommunen innarbeider de nye kvikkle iresonene etter NVEs

anbefaling.
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analysen. Det var uklart hvilket grunnlag vurderin gene var

gjort på og det var videre flere områder der det var kjent
potensiell fare som ikke var vurdert. I planen som ligger ute

til offentlig ettersyn er konsekvensutredning og ROS -
analysene forbedret. Det går nå frem hvilket grunnlag

vurderingene er gjo rt på, og faren som eventuelt er tilstede
er beskrevet. Slik KU og ROS - analysen nå fremstår gir den

et godt grunnlag for å videre planarbeid og byggesak.

Det er positivt at kommunen nå har tegnet inn

hensynssoner for skredfare i bratt terreng og tilknyttet
bestemmelser med krav om redegjørelse for nødvendige

sikringstiltak i tråd med TEK1 7 § 7 - 3.

Bestemmelsene som omhandler naturfare er nå delt i en
generell del og bestemmelser til de enkelte

hensynssonene. Med dette har kommunen fått et godt
verktøy til å s ikre at fare for flom, erosjon og skred blir

utredet og ivaretatt i videre planbehandling og i byggesak.
NVE har ikke lenger grunnlag for innsigelse til

kommuneplanen for Ringerike.

Nye kvikkleiresoner

I forbindelse med prosjektet Ringeriksbanen - El6 fra
Sandvika til Hønefoss er det kartlagt flere nye

kvikkleiresoner i Ringerike. Vi ser at denne informasjonen
har kommet sent i forhold til arbeidet med

kommuneplanen og at kommunen derfor ikke har fått dette
med i planen. Ringerike kommune hadde en

pressemel ding angående de nye kvikkleiresonene

tidligere i vår. I denne pressemeldingen går det frem at
Ringerike kommune vil bruke denne informasjonen i det

Tar dette til orientering .

Dette inn arbeides i kommuneplanktartet og er ivaretatt i
bestemmelsene § 1 2.2.1 .
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videre planarbeidet. NVE mener det derfor er viktig å få

sonene inn i kommuneplankartet som hensynssoner sl ik at
det blir tydelig hvor disse sonene er og videre hvilke

føringer og hensyn må tas i slike områder. NVE gir
Ringerike kommune et sterkt faglig råd om å tegne også

de nye kvikkleiresonene inn i plankartet som hensynssoner
og tilknyttet bestemmelser om v idere utredning og krav til

sikkerhet til disse.

6. Statens vegvesen
Kart Best.

Viser til:

Regionalt planforum (24.05.2017)

H øring og offentlig ettersyn (22.08.2017)

Brev sendt ut av kommunen (20.12.2017)

Møte med Statens vegvesen og kommunen

(31.01.2018)

Regionalt planforum (16.05.2018)

Begrenset høring og offentlig ettersyn (22.05.2018)

Regionalt planforum (14.06.2018) - avlyst

Regionalt planforum (12.09.2018)

Møte med Buskerud fylkeskommune (10.10.2018)

Møte med Statens vegvesen og kommunen
(23.10.2018)

Brev fra Statens vegvesen (06.11.2018)

Endringer i kommuneplanens arealdel:

Kart

o Temakart over adkomstveier til alle nye
utbyggingsområder

o Kommunedelplan for E16 Nymoen –
Eggemoen trekkes ut av kommuneplanen og

gjelder på lik linje me d de andre
kommunedelplanene.

Bestemmelser
o § 4 (rekkefølgekrav) er endret fra skal

vurderes til skal være gjennomført
o § 4.1 (særskilte nye byggeområder) er tilført,

med krav tilknyttet Ask, Krakstadmarka,
Haugsbygd, Odda/Lien, Sokna og Norderhov.

Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder

o Gjort en overordnet vurdering av
trafikkbelastning på riks - og fylkesveger .

o Ny vurdering av trafikksituasjon i alle

utbyggingsområder.



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 1 6

o Beskrevet forventet ÅDT - vekst og

trafikkbelastning på nye boligområder.
o Vurd ert behov for gang - og sykkelveger, samt

kollektivdekning.

7. Tunsberg bispedømme
Kart Best.

Ut fra våre tidligere tilbakemeldinger og de innlagte
endringene du signaliserte, kan vi ikke se at de kirkelige

interessene berøres på en slik måte at vi kommer med
innspill til denne delen av arealplanen.

Tar dette til etterretning.
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Ringerike kommune, interne fagområder

8. Landbrukskontoret
Kart Best.

Viser også til møtet som ble avholdt 26.06.1 8 med
planavdelingen der flere av innspillene ble diskutert.

Innspillene er lagt som kommentarer i
«Kommuneplanens arealdel 201 8 - 201 3», vedlagte

dokument.

Gjenbruk av matjord

Som et utgangspunkt slår jordloven §§ 1 og 9 fast at
dyrka mark kun skal brukes til jordbruksformål, og

dyrkbar mark skal ikke gjøres uegnet til framtidig
jordbruksproduksjon. I Regjeringens Nasjonale

forventninger til regional og kommunal planlegging
(12. 06.1 5) står det på s. 1 5 at «det er en viktig oppgave i

planleggingen å ta vare på god matjord, samtidig som
jordvernet balanse res mot storsamfunnets behov».

Målet er at dyrka mark ikke skal bygges ned. Dersom

tungtveiende samfunnsmessige hensyn allikevel åpner
for en omdisponering gjennom kommuneplan eller

reguleringsplan, er det en målsetting å kunne nytte den
verdifulle matjorda på annen måte. Ett viktig avbøtende
tiltak er da flytting av matjordlaget. Gjennom en god plan

for flytting av matjord, kan ko mmunen bidra til å
opprettholde eller aller helst øke matproduksjonen selv

om dyrka mark blir omdisponert. God matjord blir tatt

Fylkesmannen hadde innsigelse til flere områder ved høring og
offentlig ettersyn. Alle områdene som omhandlet jordvern ble da

tatt ut. I tillegg viser vi til kommuneplanbestemmelsene § 1 0.1 . Til
opplysning står det i kommuneplanens samfunnsdel kapittel 5,

punkt 2b; « Å ta vare på god matjord, men jo rdvernet må
balanseres mot stor samfunnets behov. Ved omdisponering skal

alternative lokaliseringer være vurdert. Der forholdene ligger til
rette for det ønsker kommunen at det også etableres nytt

jordbruksareal » .

Viser til kommuneplanbestemmelsene §§ 5 - 1 4 og 1 0 - 1 hvor det
kommer frem at en skal ha en jordvernplan for kompenserende

tiltak og håndtering av matjord, og at den enhver tids gjeldende
jordfaglig vurdering skal benyttes.
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vare på, og matproduserende arealer blir forbedr et for

fremtidig generasjoner.

Ringerike kommune har stedvis svært god dyrket mark
med høy produksjonsevne, og vi har en nasjonal plikt til
å ivareta matjorda vår. Landbrukskontoret ønsker at det

skal legges inn en utfyllende bestemmelse i
kommuneplanens arealdel om gjenbruk av matjord. Vi

mener det bør stilles krav om «plan for hån dtering av
matjord» i reguleringsplaner som medfører nedbygging

av dyrka/dyrkbar jord. Se vedlegg «ve i leder til
matjordplan» fra Vestfold fylkeskommune. Vi har lagt inn

kommentarer i bestemmelsene (se vedlegg), men vi er
usikre på hvordan dette skal innarb eides i forhold til

hjemmel. I veilederen beskrives forslag til hvordan dette
kan gjøres.

Bruk av massivtre

Bruk av massivtre i bygninger har fått økt interesse de
senere år, og mange velger nå slik materialbruk i

nybygg. Fordelene med massivtre er mange , bl.a.
klimavennlig (CO2 - binding), vedlikehold, energibruk,
innemiljø. Massivtre kan nå også konkurrere prismessig

med mer tradisjonelle materialer (betong og stål).
Ringerike kommune er en av landets største

skogbrukskommuner, og nå har det også startet opp
produksjon av massivtre på Åmot. Med bakgrunn i dette,

mener landbrukskontoret det vil være positivt for
Ringerike kommune å oppfordre til økt bruk av

bærekraftige og miljøvennlige byggematerialer som

massivtre. For å få til dette, mener vi dette må ne dfelles i
kommuneplanbestemmelsene. Vi har foreslått noen

Kommentarene til bestemmelsene er imøtekommet, med unntak
av bestemmelsen om massivtre. Dette vil bli ivaretatt ved

oppstartsmøtemalen. Se kommentar under.

Dette innarbeide s i oppstartsmøtemalen til reguleringsplaner

som frem mes. Minner også om interne oppstartsmøter, hvor det
e r viktig at en ivaretar sine interesser som faginstans.
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formuleringer og plasseringer i vedlagte bestemmelser

med kommentarer.

Jordfaglig vurdering
Vi viser til vårt forrige innspill og kommentarer i
bestemmelsene (vedlegg).

Dette er svart ut i høring og offentlig ettersyn m/rådmannens
kommentar . Den ivaretas i bestemmelsene i § 5.1 4.

9. Forurensningsmyndigheten

§ 4 Rekkefølgebestemmelser:

Veldig bra at grunnforurensning ligger inne i § 4
Rekkefølgebestemmelser. Gamle avfallsdeponier av
ukjent art, samt områder med forsøpling og

dumpingplasser for avfall dukker stadig opp, derfor bør
«forsøpling» føres opp under samfunnssikkerhet – slik at

d et blir ryddet opp først. En annen ting er private snø -
opplagringsplasser og private/kommunale snø -

deponier. Jeg er usikker på om dette hører under
samfunnssikke rhet/forsøpling, da det berører Teknisk

i nfrastruktur/overvannshåndtering. Utfordringen er
gjer ne at man ikke stille krav til arealet/plassen som

kreves til privat snø - lagring før det reguleres/bygges.
Kostanden med frakting av snøen vil sjeldent lønne seg.

Frakting og lagring av snø kan bli et miljøproblem når
ingen kommunale og private snø - deponie ne er

godkjent.

Retningslinje til 1 1 .1 kunne med fordel inneholdt
følgende:
«Gjelder også vann og mindre bekker med årssikker

vannføring. Bygge - og anleggstiltak er ikke tillatt

nærmere enn 100 meter fra strandlinjen (målt i

Dette går inn under grunn forurensning i § 4, men vil spesifiseres i
oppstartsmøtemalen til reguleringspla ner som fremmes . Minner

også om interne oppstartsmøter, hvor det er viktig at en ivaretar
sine interesser som faginstans. Snødeponier ivaretas også i

oppstartsmøtemalen.

Dette må vurderes på reguleringsplannivå, ved

oppstartsmøtemalen.



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 20

siktelinja/horisontalplanet v ed gjennomsnittlig

flomvannstand) i LNF - områder og 50 meter i
byggeområder».

For å unngå misforståelser og manglede
dispensasjonssøknader bør det stå «årssikker»

vannføring i Retningslinje § 11 .1 Byggeforbud i
strandsonen (pbl. § 1 - 8). I tillegg en presis ering av målt

avstand i LNF og byggeområder.

Retningslinje til 1 1 .1 .1 Småbåthavn kunne med fordel
inneholdt følgende:

«Alle innretninger i vann, som ikke har landfast feste eller
som fysisk ikke berører strandlinjen, omfattes av

byggeforbudet».

Brygger og flytebrygger/ badebrygger skal ikke gi fare

for forurensning (eks. komme på avveie ved flom og
vind, og tilsiktede hendelser/). Dette er iht. § 1 1 .1 .2.

Hvorvidt «dobbelt - sikring» er noe som vurderes i
byggesaken aner jeg ikke.

Dette er imøtekommet, i retningslinje andre ledd.

I § 1 1 .1 .2 er det en egen bestemmelse om byggeforbud i vann

og vassdrag.

Dette er ivaretatt i §1 1 .1 .2, og går under forure n sning.

1 0. Teknisk forvaltning og utbygging
Kart Best.

Det vises til høringsdokumenter vedrørende

kommuneplanens arealdel revisjon 21 01 47 - 2030.
Teknisk forvaltning VPI/VAR og Utbygging har følgende

merknader / innspill til dette.

§3 Utbyggingsavtale (pbl. §1 1 - 9 nr.2 jf. §7 - 2
Kommunen har to kommunestyre vedtak på bruk av
utbyggingsavtaler.

Tar dette til orientering.
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Sak 170/06 (arkivsak 06/1935 - 4) Vedtak om bruk av
utbyggingsavtaler i Ringerike kommune (behandlet i
kommunestyret 14.12.2006)
Sak 6/07 (arkivsak 06/01935 - 7) Prinsippvedtak om

bruk av utbyggingsavtaler i Ringerike kommune.
(behandlet i kommunestyret 15.02.2007)

I vedtakspunkt nr. 1 og nr.2 i begge saker så står

det:

«1. … utbyggingsavtaler kan benyttes over hele

kommunen»

«2. D er kommunen overtar teknisk infrastruktur skal
utbyggingsavtaler benyttes»

Tekst i §3 bør derfor endres/skrives om.

§5.6 Overvann
Overvann er et nytt punkt som er kommet inn.

Setningen om « overvann skal håndteres lokal, og
innenfor hver enkel planavgren sning. Overvann skal

håndteres åpent og utnyttes som ressurs » må skrives
om. Det er under utarbeidelse retningslinjer for

overvannshåndtering i Ringerike kommune som vil
vurdere ulike løsninger som vil være godkjent i

Ringerike kommune. At overvann skal ku nne
håndteres åpent vil ikke være mulig i alle

utbyggingsprosjekt. Man ønsker følgende tekst inn i
stedet:

« Overvann skal håndteres lokalt og innenfor hvert

enkelt planområde. Naturlige flomveier skal bevares
og man bør unngå bruk av offentlige veiarealer som

Dette imøtekommes i kommuneplanbestemmelsene § 3.

Dette er imøtekommet i kommuneplanbestemmelse § 5.6.
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flomve ier. Ved regulering skal det utarbeides plan og

bestemmelser for fordrøyning og
overvannshåndtering i samarbeid med Ringerike

kommune teknisk forvaltning .»

§5.7 Teknisk infrastruktur
Vi gjerne ha md følgende tilleggstekst.

« Der nye bygninger planlegges oppført over
kommunalteknisk infrastruktur, som f.eks.
hovedledninger for vann og avløp skal disse legges

om av utbygger for utbyggers kostnad .»
« Det skal være minimum 10 m avstand til bygninger

fra senterlinje vei for kommunale veier »

Bestemm elser til arealformål
§ 6 . 1 .6 Parkering

Det må holde å henvise til enhver tids gjeldende
«Forskrift om parkering, Ringerike kommune,

Buskerud».
Tekst ellers i avsnittet er ikke i samsvar med p -

forskriften. Denne revideres hvert år og det vil være
hensikt smessig å vise til denne i denne paragrafen.

§6.2.2 Infrastruktur

Litt uklar tekst, tekst foreslås endret til:
« Fritidsbolig med innlagt vann plikter å tilkobles til

offentlig avløp der dette foreligger .
Innenfor byggeområder hvor infrastruktur som

strøm, tele og fiber legges frem eller endres skal
dette legges som jordkabler.»

Dette imøtekommes i kommuneplanbestemmelsen § 5.7.

Dette imøtekommes i kommuneplanbestemmelse § 6.1 .6.

Det te imøtekommes og endres i kommuneplanbestemmelse §

6.2.2 .
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Lokale politiske partier og andre kommune

1 1 . Oslo kommune

Vedtak/Oslo kommunes høringsuttalelse:
Oslo kommune viser til brev fra Ringerike kommune

01.06.2018 med kommuneplanens arealdel 2018 -
2030 på begrenset høring, etter politisk behandling i

Formannskapet 22.05.2018. De viktigste endringene
i planen som nå høres er innlegging av

båndleggingssone r for å sikre det store
fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen og

Områderegulering Hønefoss, utkvittering av
innsigelser til utbyggingsområder og revidering av

bestemmelsene til planen for blant annet
uteoppholdsareal, tilgjengelighet og overvann.

Oslo kommun e viser til høringsuttalelsen vi ga ved
ordinær høring av kommuneplanens arealdel for

Ringerike, i brev 16.08.2017. I uttalelsen pekte vi på
at størstedelen av de foreslåtte utbyggingsarealene i

planforslaget lå utenfor Hønefossområdet. Vi
oppfordret Ringe rike til å bruke kommuneplanen og

mulighetene som ligger i ny Ringeriksbane og El6 til å
legge til rette for økt andel utbygging med høy tetthet

i Hønefoss for å støtte opp under en utvikling av
kollektivtransport, sykkel og gange. Dette vil bidra til

bære kraftig utvikling lokalt og miljøvennlige

pendlerreiser inn mot Oslo. Vi pekte på betydningen

Tar dette til orientering. Områderegulering Hønefoss (byplanen) vil ivareta mye av de tte.
Ringerike kommune ønsker utvikling i satsingsområdene sine, og opprettholder dermed flere av

disse. Likevel er det flere som er tatt ut i forbindelse med innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud
og Buskerud fylkeskommune.



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 24

av at pågående områderegulering for Hønefoss

bygger opp under de samme målene, og at
parkeringskravene bør reduseres for små boliger i

sentrumsområder.

Oslo kommu ne mener derfor det er positivt at en

rekke av utbyggingsarealene utenfor
Hønefossområdet nå er tatt ut av planen, blant annet

som følge av innsigelser fra Fylkesmannen. Vi
oppfordrer Ringerike kommune til å vurdere å ta ut av

planen de gjenstående utbyggi ngsarealene der
Fylkesmannen har innsigelse begrunnet med

samordnet areal - og transportplanlegging og
nasjonale føring for å redusere klimagassutslippene.

Det er videre positivt at planen har lagt inn

båndleggingssoner for prosjektet
E16/Ringeriksbanen og Områderegulering Hønefoss,

for å sikre at tiltak ikke kommer i konflikt med
fremtidig arealbruk for disse store prosjektene.

Når det gjelder parkering, har planen krav om 1,0
biloppstillingsplass pr. boenhet i områder definert

som sentrumsområde. Oslo komm une anbefaler
lavere parkeringskrav, og differensiering med lavere

krav til mindre boliger, for utvikling av attraktive,
klimavennlige og arealeffektive sentrumsområder.

Ringerike kommune utarbeider en parkeringsstrategi som vil legge føringer for parkering i
Hønefoss, og muligens gjelde for hele kommunen . Ved dette vil p arkeringsforskriften revideres.

1 2. Miljøpartiet de grønne
Dette er hoved innspill et fra Miljøpartiet De Grønne til

kommuneplanens arealdel.
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25. august 201 7 leverte vi et innspill som da gikk på

grustak og massehåndtering. Ringerikes
grusforekomster er dels av internasjonal, nasjonal og

regional betydning, noe som igjen betyr at
bevaringen og utnyttelsen a v dem er særs viktig i et

overordnet perspektiv - som kommuneplanens
arealdel skal være. innspillet opprettholdes derfor.

Innspillet her baserer seg mye på ulike forslag gitt i
interpellasjoner og høringer, og vi vil nå kort utdype

essensen og konsekvenser av dem for
kommuneplanens arealdel.

Innspill til sykkelbroer og - veier og byferge sett i lys

av byutviklingen
Hønefoss by sliter i dag med gjennomgangstrafikk

som skaper køer og frustrasjon, gir høye utslipp og
forringer luftkvaliteten. Til visse tider a v dagen står

trafikken fast i innfarts - og utfartsårene, ikke minst
mellom de to bybroene. Samtidig er Hønefoss et sted

der folk trenger å handle på både den nordre og
søndre siden, og byen opplever en utstrakt
nybygging av sentrumsboliger. Det er også sk apt

store forventninger til økning av innbyggertallet
sentralt i byen. En del av byens nye innbyggere blir

også kjørende trafikanter, som slik vil øke presset på
hovedveien ytterligere.

Et slikt sannsynlig scenario går jo i motsatt retning av

det som ønsk es og mål for reduserte utslipp. Hva kan

så gjøres? Kort fortalt ønsker MDG Ringerike fortgang
i byggingen/etableringen av sykkelbroer og planlagte

Tar dette til orienteri ng. Se vedlegg – høring og offentlig ettersyn m/ rådmannens kommentar.

I kommuneplanbestemmelsene er det satt av en båndleggingssone i påvente av ny plan (§
1 2.4.4) for områderegulering Hønefoss (byplan). Denne vil legges ut til høring og offentlig

ettersyn i løpet av 201 9, og vi anbefaler dere å komme med innspill her da slike
problemstillingene vil fremheves i det arbeidet.
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sykkel - og gangveier da det er viktig for byens luft/lyd

kvalitet og trygg ferdsel. Vi ser også at det med enkle
grep som elektroniske skilt som informerer om

saktegående køer i sentrum kan redusere noe av
kødannelse n og få flere til å velge omkjøringsveien.

I et avsluttende punkt peker MDG på at kommunen
bør arbeide hardt for å fremskynde ny E16 Nymoen -

Olum . Etter vår mening burde det prosjektet nå stått
på Nasjonal Transportplans prioriterte liste da det

gjennom å lede gjen nomgangstrafikken uten om
Hønefoss sentrum, vil kunne gi betydelig kø avlasting.

Dessverre ser det ut som det prosjektet må vente …
lenge ... Vi ser det som uheldig at

Ringeriksbanen/E16 presses inn foran i
utbyggingskøen. Mer om det siden.

Sykkelbroer og veier

Byens topografi og knappe arealer gjør utvidelse av
Oslo veien lite aktuelt, og tunnel under fossen blir

svært kostbart. Dagens anl eggelse av sykkelfelt på
nordsiden langs Hønengata er et flott tiltak som med
fordel kan gjøres langs deler av Osloveien. Men etter

bybrua er situasjonen uløst, og vi har anmodet
ordføreren og kommunestyret til å se mot elva og

tenke nytt og helhetlig. Pla ner om å føre gang - og
sykkelbroer over Storelva er under utarbeidelse og

bør forseres. Bro til Petersøya er bra og vil gi folk fra
øst siden mye enklere adgang til byen uten bruk av

bil. Det er vist gledelig stor interesse ved høringer for

kontakt med el va og for sykkelbroene i byen, blant
annet er det fremlagt forslag om bro fra

Reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum ble vedtatt av kommunestyret 26.03.2015.

Kommunedelplan for E16 Nymoen – Eggmoen ble nylig vedtatt. Det er opp til politikerne å
prioritere kommunens oppgaver. Minner om nylig prinsippvedtak om bompengefinansiering. T ar

dette til etterretning.

Dette innspillet hører hjemme under områderegulering Hønefoss. Det er blant ann et utarbeidet

en sykkel - og parkeringsstrategi, samt transportutredning som grunnlagsdokumenter for dette
arbeidet. Det er også gjennomført en omfattende medvirkningsprosess. Det er mulig å komme

med innspill til denne prosessen i 2019.
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Schjongslunden og fra Ringeriksgata over til

Støalandet. Det ble bevilget 4 millioner til formålet i
201 7. Det vil kunne gi viktige bidrag. Vårt syn er at

også folk som bor i ves tre del av Hønefoss, kan
inviteres inn på to hjul. Her vil en sykkelbro over til

Benterud skole fra vestsiden av Storelva i overfart fra
Bloms gate være viktig og gi skolebarn en fin

skolevei. En slik bro vil virkelig kunne spare byen for

gjennomgangstrafi kk. Nok en sykkelbro vil kunne gi

Hønefoss by en stor force og faktisk gjøre
betegnelsen sykkelby mer reell. Vi tenker på bro fra

Schjongslunden over til Oslovei - siden. Den bør ses i
sammenheng med en ny sykkelvei som kobles fri fra

Osloveien ved Hønefos s vgs eller ved byuniversitetet,
idet den følger Schjongslunden som en

elvepromenade i fredelige omgivelser forbi AKA
arena.

Elektrisk byferge

MDG mener også at en byferge vil kunne avhjelpe og
det på en svært sjarmerende og miljøskapende måte.
Det vil ta både gående og syklende og gi ny

fleksibilitet for de bevegelsene den enkelte ønsker i
gjøre i byrommet. Innspillet ble tatt opp i en

interpellasjon 30.november 201 7. Byfergen vil også
gi et tilbud til gående og syklende slik den for

eksempel gjør det nå i Fredrikstad. Siden Fredrikstad
- en by som også er situert mellom to elver som

møtes - fikk sine gratisferger, har byen opplevd en

svært positiv forbedring av kommunikasjonene

Dette er også innspill til områderegulering Hønefoss (byplanen).
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mellom bydelene. Byen fikk til og med en pris for

tiltaket.

På Storelva har Høn efoss også mulighet for en
byferge, og det tenkes her på en hovedrute mellom
fossen, Storgata 24, Benterud og Eikeli, med

mulighet for flere stopp underveis, for eksempel ved
det gamle fergeleie nedenfor Storgata 24. Fergen

kan også gå opp Rand selva og sl ik forbinde byens

nordre og søndre del. Det foreslås videre at det
arbeides for elektrisk drift av fergene. «Beffen» i

Vågen i Bergen ble elektrifisert for bare noen få år
siden. Trondheim setter i disse dager en elektrisk

selvgående ferge i dri ft over Nid elva – i Hønefoss kan
en elektrisk ferge bli et bidrag til

lavutslippssamfunnet. Brisbane i Australia har også
ferger, så her kan vi komme i godt selskap.

Den elektriske byfergen bør være et gratis tilbud med
avganger tilpasset behovet. Det er grunner til å tro at

den vil kunne avhjelpe trafikken, og at den ikke minst
vil kunne skape et miljø og utgjøre en force for

Hønefoss by idet vi i tiårene fremover trer inn i en ny
fase av byens utvikling. Parseller, kolonihager,

jordvern og økogrend Kolonihager har l ange
tradisjoner over store deler av Europa. Det sies at de

første ble etablert i romertiden. I Norge ble den første
startet i Oslo i 1 907. I dag finnes det kolonihager i og

ved mange av byene i landet, ca. 2000 parseller

fordelt på 44 hag er. Alle stedene er det lange
ventelister for å få leie en parsell. Utgangspunktet for
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kolonihager var å gi barn og voksne i byene

anledning til å dyrke litt av sin egen mat. I dag er
kolonihagene brukt både til å avle frukt, bær og

grønnsaker, men også i stor grad til ha ger og
grøntområde. De fungerer som rekreasjonsområder,

sosiale møteplasser og attraktive turområder. Alle
kolonihagene er en stor berikelse for byene de hører

til. De fleste ligger bynært på kommunal grunn.

MDG ser Petersøya som en selvskreven lokalitet. Her

er det kommunal grunn som på de indre delene
trenger til noe mer. Områder bør legges ut. Under et

nylig besøk ved Fontenehuset kom det frem at
brukerne her kunne trenge dyrkningsarealer. Runar

Johansen, Lise Bye Jøntvedt og jeg delte interessen
for kol onihager, og det ble foreslått muntlig en

mulighet for tiltak. Det bør nå følges opp, noe som
nok vil skape glede for mange. Miljøpartiet De

Grønne mener at en parsell i en kolonihage på
Petersøya kan være et godt tilbud også til familier i

Ringerike kommu ne. En slik kolonihage på kommunal
grunn kan gi økt livskvalitet for dem som leier

parsellene. Slike livsoaser kan også bli del av et svært
attraktivt turområde for resten av befolkningen og gi

kommunen leieinntekter. Andre aktuelle steder kan
være på Hver venkastet, Hvalsmoen, Krakstadmarka

og Veienmarka (i tilknytning til Ringeriksmuseet).

Kommunen har godkjent mange utbygginger som tar

jord de siste årene. Det er beklagelig og i strid med

den plakaten som holdes opp om restriktiv politikk på
området. Besl ag av jord til nytt boligfelt på

Det er tatt ut flere boligområder etter innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud, da dette var lagt
på dyrket mark. I samfunnsdelen til kommuneplanen kommer det frem at en skal;
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Færdenområdet er et eksempel, hele 30 mål blir

bygd ned i Båndtjernveien. Det er også grunn til å
påpeke at Kommunal – og moderniserings -

departementet satte foten ned for vidtgående forslag
om utbygging i Krakstadmarka. Dep artementet la

vekt på at områdene innebærer omdisponering av
dyrka mark av god kvalitet o g at kommunen har stor

tomtereserve i godkjente byggeområder og et
betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.

MDG er opptatt av at naboer til Klekken Gartneri er
s pesielt bekymret for forslaget til omdisponering av

gartneriet til boligformål. Ikke bare vil dette innebære
at 22 daa dyrket mark forsvinner, men det hevdes at

det også kan føre til at det blir bygget hele 88
boenheter med den utnyttelsesgraden som

kommun eplanen legger opp til. Dette er eksempel på
utbygging som ikke bør skje. I tillegg kommer store

jordbruksarealer som kanskje vil bli bygd ned i
forbindelse med en Ringeriksbane Sør - løsning.

Ved valget i 201 5 hadde MDG et forslag om å arbeide
for en økol andsby i Ringerike. Det har vært initiativ om

dette i Åsa, og det er et beslektet prosjekt på
trappene i Haug. Prosjektet legger opp til

parselldyrking og vil kunne bidra til å skape et fint
bomiljø. Lengre nede i veien (Båndtjernveien) er det

nylig omdisp onert 30 mål med jord til boligformål. Det
bør være siste gang kommunen bygger ned dyrka

jord av en slik størrelsesorden. Økogrend - prosjektet

« ta vare på god matjord, men jo rdvernet må balanseres mot stor samfunnets behov. Ved

omdisponering skal alternative lokaliseringer være vurdert. Der forholdene ligger til rette for det
ønsker kommunen at det også et ableres nytt jordbruksareal » .

Område B1 9 (Klekken gartneri) ble vedtatt tatt ut av kommuneplanens arealdel, etter møte i

Strategi og plan 22.05.201 8, sak 1 9/1 8.

Etter innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud og dialog i Regionalt planforum er området i
Haugsbygd trukket ut av kommuneplanens arealdel.
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vil bidra positivt og etter hvert opparbeide jord på de

små skrinne arealstubbene som er der i dag.

Ny løsning til stasjonsplassering og togforbindelse til
Jevnaker og Oslo

Innspillets bakgrunn
Miljøpartiet De Grønne har kort fartstid i

kommunepolitikken. Det gir oss den fordelen at vi kan
se ting med friske øyne. I tillegg har vi et perspektiv

som setter natur – o g miljøkonsekvenser først, der vi
tenker bærekraftig slik ordet opprinnelig var ment, og

helhetlig i tid og rom, utover kommunegrenser og
fylkesgrenser. Ja vi tenker og sammenligner

regionalt. Vi beslutter også ut fra nasjonale hensyn og
tar internasjonale vernehensyn høyst alvorlig. Naturen

kjenner ingen grenser.

Ny E1 6 Nymoen - Olum: Køproblematikk og generell

trafikkflyt
Også når det bygges, bør vi med dagens krav til

bærekraftig utvikling, følge en slik prioritering. Det
nye E1 6 - prosjektet Nymoen - Olum h ar flere gode

ringvirkninger for miljøet. For Ringeriksregionens del
vil det avlaste for gjennomgangstrafikk gjennom

Hønefoss sentrum ved at både Jevnakertrafikken og
trafikk mot Hole/Oslo/Hokksund/Drammen og

nordover vil ledes utenom. A - og B - alternativen e gir
raskest vei mot Jevnaker og vil nok føre til at flere

kjører utenom Hønefoss sentrum enn om C -

alternativene velges. Køproblemer i Hønefoss vil slik
kunne avhjelpes bedre. Trafikken fra andre retninger

Det er ikke åpnet for nye innspill i begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .

Viser til sluttbehandling av kommunedelplan E16 Eggemoen - Nymoen/Hensmoen i
ko mmunestyret 1 1 .1 0.201 8, sak 1 1 2/1 8. Her ble alternativ c - redusert vedtatt.
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vil ellers flyte bedre og komme raskere frem. Nor dfra

vil naturlig nok C - alternativet komme best ut.

Et annet køproblem, særlig knyttet til helgeutfart og
reiser (fredagskø fra Oslo og søndagskø mot Oslo),
vil kunne avhjelpes noe ved ny E16 Eggemoen -

Nymoen. Problemene har vært der lenge, ikke minst
k nyttet til helgeutfarten, og prosjektet vil kunne

avlaste. Vi tenker da på at en god del bilister vil velge
å kjøre mot Jevnaker etter den tidsinnsparingen som

kommer fra ny E16 videre ovenfor Jevnaker. Alle
dråper små: Det sterkt belastede Sandvika og der fra

innover mot Oslo vil slik kunne avlastes. Veien som
her skal prosjekteres, og som jo viser noe så sjeldent

som bortimot samfunnsøkonomisk lønnsomhet,
burde bare av disse grunnene vært på vår nasjonale

transportplan (NTP) som nettopp skal ha øye for sli ke
overordnede forhold. Mulighet for fellesprosjekt med

jernbane MDG har gjort seg bemerket ved å kreve en
utredning av en Ringeriksbane Nord - løsning. Vi har

også stilt oss bak en foreløpig kartlegging, gjort i
2017 i samarbeid med Civitas og MiljøRett § 112.

Rapporten derfra Ringeriksbanen over J evnaker
knytter an til Gjøvikbanen og har en 13 km tunnel fra

Grua/Harestua over til Jevnaker. Det prosjekteres her
for dobbeltsporet trase, også med Bergenbanens

forkortelse for øyet. Tidsbesparelsen blir tilsva rende
som for en Ringeriksbane Syd over Sandvika. Men da
sistnevnte har fått plass i NTP, har utredningen av den

fått enorm oppmerksomhet, ikke minst i
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Ringeriksregionen. Gjøvikbanen og Stor - Oslo - Nord -

satsingen har imidlertid kommet i skyggen.

Ringeriksban e Syd - utredningen har like fullt støtt på
store ut fordringer mht svært ustabil byggegrunn
(Mælingen/Storelva), svært problematisk fjell (gjelder

hele tunneltraseen under Krokskogen) og kinkig
krysning av Kroksund (foruresningsproblematikk,

problemer med m assehåndtering og mulig konflikt
med EUs vanndirekt iv). Alt som er påvist, har

prosjektmessige meromkostninger, kanskje i ti -
milliardklassen og fordyrer et prosjekt som allerede i

utgangspunktet har 11,5 mrd i negativ
samfunnsnytte. Og da har vi ikke ne vnt konsekvenser

for ikke - prissatte verdier ved å krys se de
internasjonalt vernede våtmarkene i Nordre

Tyrifjorden våtmarkssystem. Prosjektet er faktisk i
ferd med å sette Norge på Ramsars liste over

nasjoner som bryter konvensjonen. Dårlig reklame for
Ringerike kommune, spør du oss.

Spørsmålet om et fellesprosjekt på deler av E16 og
Ringeriksbanen Nord er derfor, gjennom det som har

kommet frem om utsettelser, dyre løsninger for
tunnelfremføring og broer og behov for ny

Oslotunnel, nå sterkt aktualisert . Vi i MDG tenker da i
første rekke på mulighetene for et fellesprosjekt med

veistrekningen Nymoen - Olum frem til tilkoblingen
over Randselva nær Kistefos. Et videre fellesprosjekt

med ny dobbelsporet Gjøvikbane til Oslo er en annen

skål som ikke tas opp her. Men førstnevnte har store
konsekvenser for kommunedel planen.
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Konsekvenser av ny E16 Nymoen – Olum Ringerike

kommune har i sin innstilling gått inn for redusert C,
noe som også er SVVs anbefalning. I

kommunestyrebehandlingen foreslo MDG å gå for
alter nativ B, men mulighet for A. Vårt standpunkt er

da influert av muligheten for å få til en samkjøring av
vei og bane langs traseen, noe som ut fra kurvatur og

linjeføring bare kan anbefales ved disse alternativene.
Selvsagt er det også mulig å koble veg og bane

sammen først på Eggemoen om C - alternativet
velges. Statens vegvesen peker på at både B og C

kan oppnå samfunnsøkonomisk plusseffekt i en
senere planfase. A har noe større minusnytte,
antagelig på grunn av større anleggskostnader. En

fellesløsning me d bane via A eller B vil trolig kunne
påvirke dette på en positiv måte. For ikke - prissatte

verdier er korridorene likeverdige – med ulike
nyanser. Alternativ B er bedre enn A når det gjelder

landskapsbilde og naturressurser, men dårligere enn
A når det g jelder naturmangfold, nærmiljø og

friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø. I en
oppsummering er korridor B best mht landskapsbilde

og naturressurser (før A, så C), A og B best mht
nærmiljø, C best mht naturmangfold. Alternativ A og

C er best mht kulturmil jø. Alternativ C har størst
inngrep i dyrka mark.

Utdyping av innspillet med konklusjon
Begrunnelsen for enten alternativ A eller B har vi

allerede pekt på over. MDG har vært i kontakt med

jernbaneekspertise som peker på mulig fremføring av

Det er ikke åpnet for nye innspill i begrenset høring og offentlig ettersyn. Tar dette til orientering .
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en dobbeltsporet bane, innenfor kravet om 1 ,25 %

stigning, oppe fra Eggemoen ned over
Nærstadmarka til krysning av E1 6 rett nord for

industriområdet ved Nymoen. Til sammenligning vil
løsningen med fylling og en kort bro på Mælingen

som BaneNor, i strid med eg ne prinsipper, går inn
for, gi hele 2,0 % stigning! Ved Nord - løsningen

videreføres banen parallelt med E1 6 til krysning av
Begna ved Molvald. Herfra føres dobbeltsporet til ny

stasjon for Bergensbanen mellom Veksal og Veien,
like nordvest for dagens E1 6. P rosjektet tar forresten

langt mindre jord enn det Fellesprosjektets
reguleringsplan fører til, og matjorden kan i
motsetning til endringene i Prestmoen/Styggedal -

området reetableres. Også togparkering lar seg løse
på områder, f.eks. på nedre Kilemoen, uten å ta

matjord. Dagens stasjon beholdes og blir
hovedstasjon for en Inter - City - linje som går over.

Jevnaker og så videre i ny tunnel mot Grua og
Gjøvikbanen. Den vil klare seg godt med to spor

langs dagens trase. Det blir påkobling og påstigning
ved Vek sal/Veien stasjon der IC - linjen fortsetter mot

Jevnaker og Oslo på ny dobbeltsporet linje. De
nordre delene av Hønefoss kan bruke dagens ene

byspor og gå på IC - banen. IC - tog kan også starte i
Nordre Hønefoss. Godstrafikken føres direkte videre

utenom Hønefoss stasjon og byen. Gamlelinjen kan
bli del av et veterantogspor mot Jevnaker. Nevnes

bør også mulighet for en ringbaneløsning der

retningen Tyristrand, Hokksund og Drammen kobles
på. Det er i dag usikkert hvordan denne linjens
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fremtid blir om Felle sprosjektet realiseres. Med vår

løsning går den lysere tider i møte.

Det er mange detaljer om ikke kan tas opp her. Til
slutt vil vi nevne at på Eggemoen, om alternativet øst
eller vest for flystripen velges, anbefales det å senke

toglinjen, eventuelt i ku lvert. Det gir fordeler for
landskapsbildet og øvrig arealutnyttelse, men også

lokalt uttak av bygningsmateriale. Også
høydeforskjellen er tjent med en slik senket løsning.

Det pekes også på muligheten av at toget føres under
selve bilbroene – en spennende konstruksjon. Dette

gjelder også bilbroen som er under planlegging ved
krysningen av Randselva. Etter å ha sett på saken står

vi i dag nærmest et valg av A - alternativet. Men
grundigere undersøkelser venter på den som kan

vente.

1 3. Ringerike venstre

Klekken Økogrend.

Ringerike Venstre ønsker at Klekken Økogrend blir
tatt inn igjen kommuneplanens arealdel. Ringerike

venstre skrev i høringsuttalelse, 9 september 2017, til
arealplan for Ringerike om Klekken Økogrend:

Østre Berg/Klekken Økogrend. Alternative og
miljøriktige bygge - , bo - og leveformer med fokus
på miljø er en ønsket utvikling. Det faktum at store

deler av arealet skal være felles tun med parseller

Klekken øk ogrend ble tatt ut av kommuneplanens arealdel etter innsigelse fra Fylkesmannen i

Buskerud, og rådmannen opprettholder dette. Se innspill ved fra fylkesmannen i Buskerud ved
høring og offentlig ettersyn (2017).



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 37

for egen matproduksjon gjør at vi vil støtte

viderebehandl ing av tiltaket.

Ringerike kommune skriver blant annet på sin
nettside:

Hønefoss skal framstå som en kompakt miljøby

b asert på bærekraftig utvikling

Ringerike Venstre mener Klekken Økogrend er
miljøvennlig, bærekraftig og den er fremtidsrettet noe

som o gså er viktig for Hønefoss.

Vi viser til at det allerede er gitt byggetillatelse til

Nerbytunet som ligger i samme område. Dette mener
Ringerike Venstre er et godt argument for at Klekken

Økogrend blir tatt inn igjen i kommuneplanens
arealdel.
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Private og andre organisasjoner

1 4. Bergan, Hans
MERKNAD TIL PLANARBEIDET OG SKATEPARK

Jeg var til stede på «folkemøtet» tidligere i måneden, men hadde ikke anledning på
senere åpent planverksted. På folkemøtet var skatepark et tema, og siden jeg

tidligere har sagt noe om dette, i forbindelse med planer for idrettsparken, kommer
her en presisering fra min side:

I planen for idrettsparken var skateboardrampene planlagt rett inntil bebyggelsen.
Det er uheldig og vil være til stor sjenanse for de nærmeste naboene, så det var en

klar holdning fra beboe rne i området mot dette.

Men parken er stor, og det bør kunne være plass til skateboard der. lkke minst fordi
skateboard nå har blitt en olympisk idrett, og som sådan hører sammen med annen

idrett. I min tidligere uttalelse påviste jeg en lokalisering som ville forstyrre svært lite,
men ikke minst: Skal man gjøre noen for skaterne bør man jo prøve å få til en hall.
Med hall vil skaterne kunne drive sin aktivitet også på vinteren og i dårlig vær, og det

bør man kunne skal det være en idrett. Og man vil da ha løst støy - problematikken en
gang for alle.

Så altså: OK med skateboard i idrettsparken, bare ikke åpent anlegg rett opp i

bebyggelsen.

Det er ikke åpnet for nye innspill i begrenset høring og offentlig
ettersyn. Dette innspillet bør fremmes ved h øring og offentlig

ettersyn av O mrådeplan Hønefoss (byplanen).

1 5. Miljørett §1 1 2
(…) Konklusjon

Arbeidet med byplanen for Hønefoss har pågått i mange år, den tyder på å være en

hard nøtt å knekke. Til tross for at en synes å være langt unna en funksjonell løsning,

foregår det parallell utbygging i bysentrum uten at de viktigste ferdselsårene inn og u t

I begrenset høring og offentlig ettersyn mottar rådmannen kun

innspill slik beskrevet i høringsbrevet.
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av eller gjennom byen er kommet på plass. Det er ingen tvil om at det vil føre til

betydelige kostnader å få på plass vei og gateinfrastrukturen den dagen byplanen
konkluderer med hvilken total løsning en skal gå for.

Planene for en Ringeriksbane Syd sammen med eventuell ny E1 6, det såkalte
Fellesprosjekt, ser heller ikke ut til å lette arbeidet Ringerike kommune står ovenfor.

Vi er av den oppfatning at innspillet over her er positivt på flere måter for den

utfordrende byplanen i Hønefoss og på god vei beviser at Ringerike kommune og
Hønefoss by vil ha en mye større nytte og positiv total berøring av en Ringeriksbane

Nord med ny trase ført inn fra Eggemoen langs E1 6, til en mulig ny stasjon ved Veksal
og videre til Høne foss st., via et mulig ekstra IC stopp på Tolpinrud og ut igjen tilbake

til Oslo.

Innholdet i det vi legger frem her er basert på prinsipper, tankerekker og muligheter
som på ingen måte må oppfattes som en komplett løsning, til det er det for mange
hensyn å ta til at vi kan ha den fulle oversikten. Vi håper allikevel at vårt innspill kan gi

planleggere og andre involverte noen aha - opplevelser i hvilket potensial det ligger i
å ta inn over seg alternative løsninger og muligheter.

Alternativet Ringeriksban en Nord innehar også store muligheter for pendling til

arbeidsmarkeder som finnes langs linjenettet fra Hønefoss om Jevnaker og Nittedal
og inn via Oslo øst. Er mulighetene her godt nok kartlagt opp imot hva en oppnår via

en Ringeriksbane Syd som uansett v il oppleve stor konkurranse fra veibasert
pendling mot arbeidsmarkedene i Sandvika/Asker/Bærum.

Med BaneNOR og Jernbanedirektoratet sitt ønske om utsettelse av også
Ringeriksbanen/E1 6/Fellesprosjektet, er det all grunn til å jobbe videre med

alternativer hvis dagens planer skulle vise seg å bli for kostbare og vanskelige å
gjennomføre.

Når det gjelder trasé o.l. for Ringerikebanen og E16 er det Bane
N OR og Statens vegvesen som utarbeider reguleringsplan for

dette prosjektet. Slike innspill må rettes til dem.

Områderegulering Hønefoss (byplanen) er under utarbeidelse, og
vil i løpet av 201 9 legges ut på høring og offentlig ettersyn. Da er

det åpent for å legge frem innspill kny ttet til utvikling av Hønefoss.

Det er ikke åpnet for nye innspill i begrenset høring og offentlig

ettersyn.
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1 6. Sandvold boliger
Anne Mari W. Ottesen fremmet forslag med endringer til Rådmannens høringstema.
Endringen var: « Tillegg til rådmannens punk 4: Området B19 følger fylkesmannens

anmodning om at områdene tas ut, sett hen til landbruksinteresser som foreligger i
området ». Denne endringen ble enstemmig vedtatt.

Vi vil benytte mul igheten til å ønske ny arealdel av kommuneplanen hjertelig

velkommen. På den annen side er vi i Sandvold boliger AS forespurt av
hjemmelshaver, til område B19 – Klekken Handelsgartneri, om hjelp til fremtidig

utvikling av området. Vi inngikk en opsjonsavtale på eiendommen den 18.04.17 og vil
derfor komm e med våre synspunkter i saken.

Endringene Anne Mari W Ottesen spilte opp i møte 22.05.2018 er ifølge saken, sett
hen til landbruksinteresser som foreligger i området, samt Fylkesmannens anbefaling

(ikke innsigelse, men anbefaling) for området.

I sin høringsuttalelse av 05.09.2017 skriver Fylkesmannen følgende om Klekken
Handelsgartneri (B19): « Fylkesmannen har valgt å ikke fremme innsigelse på grunn av

at området ligger inneklemt mellom eksisterende boligbebyggelse og ikke resulterer i
utvidelse og press på omkringliggende landbruksareal. Vi mener likevel det er uheldig

å fortette områder som har verdier for landbruket og som grøntareal ved Haugsbygd.
Selv om det har vært/er virksomhet ved området i dag som har resultert i at området

ikke har vær t benyttet til matproduksjon, har jorda i området høy kvalitet som egner
seg godt til formålet. Hvis det er planer om å avvikle gartneriet, eller eventuelt
redusere aktiviteten, mener vi at området bør dyrkes opp og ikke omdisponeres til

boligutbygging. Vi viser til nasjonale jordvernføringer ».

Videre er det uttalt fra Fylkesmannen: « Selv om det har vært/er virksomhet ved
området i dag som har resultert i at området ikke har vært benyttet til matproduksjon,

har jorda i området høy kvalitet som egner seg god t til formålet » . Begrepet nasjonale

jordvernføringer benyttes gjerne som argument for ikke å omdisponere LNF - områder
til fremtidig boligområder. Jordvern knytter seg først og fremst til arbeidet med å sikre

I formannskapet 22.05.201 8 (sak 19/18) kommer det fram i
saksprotokollen: « Rådmannens pkt. 4, samt Ottesens forslag til

endring i første avsnitt «Området B19 følger fylkesmannens
anmodning om at områdene tas ut, sett hen til

landbruksinteressene som foreligger i området. ble enstemmig
vedtatt » » .

I ettertid av høringsperioden ble kommunen kontaktet av

Sandvold boliger som argumenter for at det ikke er
landbruksinteresser på B1 9. Etter en ny vurdering av

landbrukskontoret ble dette svart ut på følgende måte;

« Eiendommen består av 16,1 dekar fulldyr ka mark, 5,8 dekar

annen mark og 13,8 dekar bebygd areal ifølge Gardskart. Dette er
en landbrukseiendom som består av dyrka og eller/dyrkbar mark.

Det er altså areal som uten mer opparbeiding kan nyttes til
jordbruksproduksjon. I tillegg til dette er det m ulig å tilbakeføre ca.

5 dekar, som i dag er klassifisert som bebygd. På dette arealet er
det drivhus, såbenker og salgsområde.

I brevet fra Sandvold Boliger AS er det henvist til at det ikke er

produsert mat på område. Dette medfører ikke riktighet. Det h ar
gjennom tidene vært produsert korn og bl.a. jordbær, foruten
gartnervarer. Inneværende år produseres det mais og gras. Hva

som tidligere er produsert har ingen relevans i denne
sammenheng. Det er hva arealene kan benyttes til som er

avgjørende. Eiendomm en ligger i et område hvor det kan
produsere direkte spiselig mat, det vil si produkter som kan spises

av menneske direkte uten veien om en dyremage. Dette skyldes

ikke bare jordkvaliteten, men også det klimasona dyrkamarka
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jordbruksarealet for varig framtidig matproduksjo n, og i størst mulig grad unngå at

matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål.

På eiendom Gnr. 102, bnr. 2 – Klekken Handelsgartneri, er det ikke tidligere drevet
matproduksjon, men handelsvirksomhet. Klekken Handelsgartneri ble kjøpt av
nåværende eier rundt 1990. Tidligere eier – Røine, hadde drevet stedet som Klekken

Handelsgartneri i ca. 25 år. Det var i hovedsak basert på videresalg av innkjøpte
varer. Da nåværende eier tiltrådte eiendommen var det intet ønske om å endre driften

og handelsgartn eriet ble videreført. Fortsatt er driften av gartneriet den samme, med
hovedvekt på videresalg av planter og hageartikler. Fremdyrkning av egne planter har

tidligere vært forsøkt i mindre skala på Klekken Handelsgartneri. Fremdyrkning av
egne vekster er og har vært vanskelig og lite lønnsomt grunnet begrenset areal med

dyrkbar jord og begrenset vannkapasitet. Langs Klekkenveien og 10 meter innover
på eiendommen er jordsmonnet så grunt av ved pløying eller fresing av jorda berøres

fjell. Flere steder er det synlige fjellnabber opp i dagen. I den stripa med jord som
kanskje er dyrkbar, 10 meter fra vei og ned mot utsalgsplassen på gartneriet, er det

lagt tre store kummer på rekke nedover i fallretningen som kommunen har lagt ned
for mange år siden. Dette ble g jort i sammenheng med at vann og kloakk ble lagt ned

over tomta. Disse kummene ble plassert strategisk av kommunen, for å forberede
fremtidig bebyggelse og infrastruktur på eiendommen. Resten av eiendommen, ved

handelsplassen er det ikke jord, det samme gj elder på høydedraget der det i dag er
bebyggelse, lagringsplass o.l. Her er det skjærfjell. (se vedlagt satelittfoto).

Gartneridrift slik det en gang var med handelsgartneri, er ikke lenger lønnsomt da
større aktører etablerer større gartnerier/hagesentre mer sentrumsnært. Overnevnte

punkter gjør at driften ved Klekken Handelsgartneri nå avsluttes.

Det er nødvendig å ta vare på god matjord, med jordvernet må balanseres mot

storsamfunnets behov og vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. Vi støtter dette fullt ut,
men for dette marginale og uhensiktsmessige arealet er det ikke relevant i moderne

landbruksvirksomhet. En investering i nydyrking på et så lite areal som Klekken

Handelsgartneri, vil utløse store økonomiske kostnader og vil aldri kunne regnes
tilbake igjen avkastningsmessig. Dagens landbruk med moderne maskinparker er

ligger. Det er nettopp slike are aler som er svært utsatt for

omdisponering. Disse områdene er det avgjørende å skjerme for
nedbygging. På landbasis det nå godt under 1 % av landarealet

med slik mark.

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole har utarbeidet en

jordfaglig vurdering som ble stadfestet av formannskapet
21.04.2015. I denne jordfaglige vurderingen er eiendommen

klassifisert som svært viktig landbruksområde. Hensikten med den
faglige vurderingen er at den skal legges til grunn ved planarbeid,

som bl.a. kommuneplanlegging.

Det er av kommunestyre gitt klare signaler om at dyrka mark skal
ivaretas. Disse signalene ble gitt ved vedtak vedrørende

planprogrammet for ny Ringerikesbane/E16. Der det sies at
matproduksjon skal opprettholdes selv om det skal benyttes store

områder med dyrka og dyrbarmark til formålet. Nettopp på grunn
av at store samferdselsprosjekt tar mye dyrka/dyrkbar mark, må

boligbygging flyttes til uproduktive områder. Kommunen har store
områder til formålet som ikke belaster knapphetsressursene.

Stortinget har gitt sig naler om at nedbygging av landbruksarealer
må reduseres. Målet er å komme ned i 4000 dekar på landsbasis

fra til 2020. I den forbindelse vurderes det nå om dyrkamark skal få
strengere vern og at opsjonsavtaler på jordbruksareal skal bli

forbudt.

Utover at Klekken Gartneri er å betrakte som en
landbrukseiendom, hvor det i dag kan produseres mat, er dette et

kulturlandskapsinnsalg som det er ønskelig å beholde. Gartneriet
er i seg selv en berikelse for lokalmiljø og landmerke i bygda.

Gartneriet er i dag i dr ift. Denne driften er et aktivum for det lokal
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uegnede på små inneklemte arealer, noe som også Fylkesmannen påpeker.

Eiendommens beliggenhet har ingen direkte tilknytning til andre jordbruksarealer og
vil derfor ikke ha muligheten ti l å inngå naturlig som en del av et større

produksjonsområdet. I og med eiendommens beskjedne størrelse menes det å ha
større samfunnsmessige fordeler med boligbygging enn landbruksdrift.

Någjeldende arealdel av kommuneplanen er på sitt 1 1 år. Om man ser t ilbake på
veiledning om planarbeid – 6. u tgave, februar 2009 finner man f ølgende definisjoner

for underformål under landbruksområder: « Formålet omfatter i hovedsak ubebygde
områder der nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet virksomh et

basert på gårdens ressursgrunnlag er tillatt. Landbruksområde omfatter også vanlige
landbruksgartnerier. Gartnerier for fabrikkmessig produksjon vil ikke falle inn under

landbruk og må ha særskilt hjemmel i reguleringsplan. Gartneri som eget
regulerings formål vil f. eks. kunne legges ut etter pbl §25 første ledd nr. 6 som

spesialområde handelsgartneri/produksjonsgartneri/planteskole. Hagesenter med en
vesentlig vekt på omsetning av også andre varer enn egenproduserte

planter/trær/busker må betraktes som forretningsvirksomhet og plasseres under
formålet «byggeområde forretning »» .

Ut fra formålsdefinisjon fra 2009 er vår oppfatning at eiendommen i sin tid ble

feilregulert, og skulle vært plassert under formålet «byggeområde forretning»

I Ringerike kommunes samfunnsdel vedtatt av kommunestyret 30. april 201 5, er det

fokusert bl.a. på at: «Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av
by og lokalsamfunn. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum

og i nærhet til skoler , barnehager og annet tjenestetilbud. Der det finnes veletablerte
kollektivforbindelser i området Hønefoss, Haugsbygd og Heradsbygda kan det også

vurderes å etablere boliger».

I henhold til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - . Areal - og
transp ortplanlegging fastsatt ved kgl. Res Av 26.09.1 4 bør det i by - og

tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter legges særlig vekt på høy

samfunnet, men og langt utover det. Et gartneri utenom de store

kjedene er det mange som setter pris på og benytter. Etter muntlig
informasjon fra dagens driver ønsker de fortsatt drift.

Samfunnsnytten av å b eholde det dyrkede arealet vil på sikt være
langt større enn å hente ut en kortsiktig fortjeneste ved

omdisponering og nedbygging.

Generelt sett vil landbruksavdelingen legge faglige og politiske
signaler til grunn for å avverge at dyrka og dyrbarmark i sv ært

produktive områder blir omdisponert til andre formål » .

Rådmannen op prettholder politikernes vedtak om ikke å
videreføre område B1 9 i kommuneplanens arealdel.
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arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress

bør det legges til rette for area lutnyttelse utover det som er typisk. Det påpekes at
Rådmannen hele tiden har sett positivt på formålsendringen som er spilt inn for

område B 1 9 – Klekken Handelsgartneri. I tillegg til Rådmannens positivt holdning
har også innleid fagkompetanse, ved «fins ilingen» av innspillene, sett positivt på

endringen. Jf. kommunens egen samfunnsdel vedtatt av kommunestyret 30. april
201 5, overnevnte statlige retnin g slinjer og Rådmannens positive holdning

konkluderes det med at område B1 9 Klekken Handelsgartneri bør ta s inn igjen i
forslaget til revidert arealdel og avsettes til boligformål.

Vi mener forslaget som Anne Mari W Ottesen spilte opp i møte den 22.05.1 8,
vesentlig tilsidesetter de faglige vurderinger som er gjort at høyst kompetente

faginstanser og anmoder om at det gjennomføres en befaring på området slik at alle
parter (les Formannskapets medlemmer) er innforstått med eiendommens

beskaffenhet og beliggenhet.

Om Ringerike kommune skal ha 40 000 innbyggere i 2030 og tilby varierte
boligtilbud, med variasjon i områder, boligtype, størrelse, beliggenhet og pris bør

arealstrategien bidra til levedyktige lokalsamfunn hvor bosetting og folketall
opprettholdes og stimuleres.

1 7. Klekken økogrend og utbyggingsselskapet Byggtrygg AS

Konklusjon
Vi anmoder om

at prosjektet blir tatt ut av LNF - kategorien og fremføres som eiendomsmessig

helhet (konf Nerbytunet)

at søndre del blir medtatt med reduksjon fra 7 til 5 eneboliger

at prosjektets mange p ositive og tidsnødvendige a spekter blir fremhevet med

signaleffekt og senere behandlinger/instanse r for øye.

Område B21 (Klekken økogre nd) ble diskutert i Regionalt
planforum med Fylkesmannen i Buskerud, da det forelå

innsigelse fra denne etaten til dette området. Der ble det opplyst
at de ville opprettholde sin innsigelse. Viser til dere

høringsuttalelse ved begrenset høring og offentlig ettersyn
(201 7).

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 7 av 9 foreslåtte nye

boligområder i Haugsbygd, samt gitt en sterk anbefaling om at
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Nedenfor er disse anmodninger begrunnet.

Innledning

Den nylig ferdigstilte konsekvensanalysen til knyttet kommunedelplanen er preget av
travelhet og stort press på kommunale planleggere. Den mer generelle delen av
høringsutkastet, og særlig pkt 6.6.3, som tar for seg området Haug/Klekken, har vi

ingenting å si på.

Innleide konsulenter har i første omgang behandlet vårt og andre prosjekt er
individuelt og avgitt nokså kortfattet karakteristikk(konsekvensanalyse) med anbefalt

konklusjons om støtte for kommunal sluttbehandling. Med fargesymboler og tekst i
telegramstil er det ikke lett å få frem særegne kvaliteter i et nyansert bilde. Muligens

er det rigorøsitet og manglende smidighet i regelverk og praksis som presser Cowi til
så negativ karakteristikk av vårt prosjekt i forbindelse med blant annet følgende

forhold: avstand, nærhet til bebyggelse, skogbruks - og jordbruksinteresser
infrastruktur og kommunal VA.

Her skulle vi for det meste været karakterisert positivt Ka n de i det hele tatt ha vært på
stedet eller lest vår etter forholdene temmelig detaljerte og omfattende fremleggelse

av prosjektets viktige kvaliteter i forslag til reguleringsbestemmelser,
prosjektbeskrivelse, ideskisse og planbeskrivelse. Administrasjon en har imidlertid

skjønt bedre, konsekvensanalysert langt mer konsekvent og derfor sluppet oss
gjennom dette nåløyet, riktignok i noe redusert format. Øverste og søndre del av vårt

planforslag, dvs 7 eneboliger (B1 5 - B21 ) med tilhørende parseller på beitet, oppfatter
vi at administrasjonen anbefaler tatt ut. Vi er selv kommet til at B18 og B1 9 bør tas ut

fordi de egentlig ligger på beitet, og for konsekvensens skyld derfor bør overgå til
parseller. Administrasjonens” kjøttøks” hugger med dette vekk prosjekte ts indrefilet,

det er en sak, men verre er at utbyggingen blir mer uspennende med tapt
variasjonsfylde, eksemplifiserer dårligere og taper appell og oppmerksomhet rett og

slett ved uanselighet. Vi er redd for at hele parsell - ideens spredningspotensial

svek kes fatalt når parsellene anonymiseres som fortsatt LNF. Er det ikke bedre å si at
dette er tapt LNF og at parsellene blir en spesiell kategori under

Klekken gartneri tilbakeføres til LNFR i tråd med gjeldende

kommuneplan.

C owi utarbeidet en standard konsekv ensutredning av alle nye

utbyggingsområder. Alle områdene er med dette vurdert på likt
grunnlag. Det er benyttet en anerkjent metodikk for å vurdere alle

nye utbyggingsområder, og dette baserer seg på tilgjengelige
kartgrunnlag m.m. I vedtatt samfunnsdel k apittel 5 kommer

kriteriene frem.
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reguleringsbegrepet, grøntareal, hvis ingen bedre løsninger fins i regelverket av i

dag.

Det er klart at r egelverk og praksis overfor prosjekter som dette som kunne vært
aktuelle i de mange og lange grensesoner mellom utbygging og LNF, blir altfor
mangelfull og unyansert. Sentrumsfortetning har sine trivsels - og tetthetsgrenser.

Satelittutbygging som vår på Kl ekken, der det er god infrastruktur, burde ønskes
velkommen. Vi har eksempelvis allerede muntlig avtale med eier av VA - ledningen e

med stor overkapasitets om går langs vår østre tomtegrensen og er knyttet til
kommunalt nett (Cowi kommenterer negativt at de t ikke er kommunalt VA system i

området). Skolebussordningen og øvrige busstilbudet i området er bra og får bedre
passasjergrunnlag noe som bidrar til sikring eller eventuell forbedring av dette.

Sentrumspresset minker ved å gi mennesker, som ikke liker el ler helsemessig ikke
tåler tette byrom, frostrøyk og dårligere luft, et godt alternativ. Her bør gjelde : både

og, ikke: enten eller.

LNF - absoluttisme. En trussel mot matberedskapen
LNF står for landbruk, natur og friluftsliv. Dette er tre viktige områder h vor ulike

hensyn rår og derfor har innbyrdes konfliktpotensial når det gjelder menneskelige
aktiviteter. Alt kan ikke ivaretas på ett og samme område. Hvis L’en i LNF bare skal

kunne ivaretas av bønder eller tjene til beskyttelse av bondeyrket, slik rådend e
oppfatning bak reguleringer og regelverk i dag synes å være, blokkerer dette for et
viktig alternativ som vil være av stor betydning for matsikkerhet. Vi ivaretar derfor i

beste forstand L’en i LNF og er av helt marginal interesse for N og F som i Ringer ike
generelt og klekken - området spesielt, er dekket i rikt monn.

Hvorfor jordvern er viktig ere enn jordbruksvern

Vår matberedskap er katastrofalt dårlig og den forverres irreversibelt hvert år i takt
med omdisponering av produktiv mark til asfalt og beton g. Begrepet jordvern

oppfattes for snevert som kun vern av arealer for tradisjoneltlevebrødbasert

bondedrevet jordbruk. Når arealer av ulike årsaker ikke passer inn i et slikt bilde, står
vernet tilsvarende svakt mot nedbyggings - interessene. I et matbereds kapsperspektiv
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burde slike arealer i de fleste tilfeller vurderes opp og ikke ned, fordi de ligger tett ved

potensielle brukere og konsumenter og kan drives manuelt. Parsellsalgi stedet for
tomtesalg kan være et sårt etterlengtet optimalt alternativ for å spare dyrkbart eller

dyrket areal. Hensynet til landbruk må ikke få skygge for matproduserende bruk av
land.

Vårt prosjekt på Øvre Klekken eksemplifiserer en slik løsning temmelig ideelt. Vi
forestiller oss å selge tomter med dedikerte parseller for 1 /3 av den kvadratmeterpris

som tilhørende tomt selges for, noe som demper presset for å begrunne full
nedbygging økonomisk. Tomtene, der husene bygges på kupert skogsterreng, vil i

stor grad opparbeides som hage. Samlet sett vil parsellene og hagene eksponert f or
intensivt økologisk hagebruk i mange tilfelle utgjøre et sterkere bidrag til

matberedskapen enn om arealene hadde blitt implementert i driften av et
nærliggende gårdsbruk, noe som likevel fortsatt vil være den riktige løsning i mange

tilfeller. Der land bruksløsningen svikter eller er marginal trengs som sagt sårt parsell -
løsningens bruk av land i et matberedskapsperspektiv. Økologisk dyrking, manuelt

drevet er uomtvistelig mer robust i krisesituasjoner.

Aktivhuskonseptet kontra passivhuskonseptet
Utstyrs leverandører har gjennom mange år drevet ivrig lobbyvirksomhet for det

høyteknologiske passivhuset. For spesielt interesserte med velfylt lommebok kan det
være et bra konsept. Likevel må vi slå noe malurt i det begeret. For det første går vi
sterkt inn for sunne hus; et hensyn vi finner bedre ivaretatt av det «pustende” hus i

aktivhuskonseptet enn av den tette plastboksens om passivhuset egentlig er.

Det er allerede mange negative erfaringer med passivhuset for et bredt spekter av
følsomme mennesker. Når sl ike i desperasjon åpner vinduer og kaotiserer den

automatiserte ventilasjonen eller ikke makter å følge opp regulerings – og
driftsbehovene, kan resultatet bli temmelig dårlig. Trekkes i tillegg produksjon,

vedlikehold og utskifting av høyteknologiske kompo nenter inn i energiregnskapet,

faller dette neppe til fordel for passivhuset i det totale bildet. Aktivhusets store fordel
er dessuten alt man sparer økonomisk ved den enkle naturlige teknologien og den
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langt større robusthet denne enkelhet utgjør overfor fremtidige kriser med strømutfall

og leveringsproblemer for utstyr. Vellykket gjennomføring av aktivhus i større skala og
med gjennomtenkte løsninger trengs sårt, som eksempler og til inspirasjon, men

også som boldverk mot den omtalte lobbyvirksomhet. der faren er at regelverket
etter hvert vil påvirkes til å stenge for det helt nødvendige alternati v, som aktivhuset

vitterlig er.

Co2 - lagring .

Ingenting spiller noen rolle når man låser seg til et snevert nok perspektiv. Bare ved
eksemplets makt kan optimal e vektlegginger bre seg og samlet sett få tyngde. Vi

inntar skogsterreng av høy bonitet og omgjør dette til tomteland. Ved maksimal
anvendelse av trematerialer til bygging og superisolering med halm – eller

cellulosefiber og minimal anvendelse av sement, l eca, folier eller andre oljebaserte
produkter, samt andre materialer fra energikrevende produksjon, vil vi lagre mer Co2

enn det opprinnelige skogarealet i gjennomsnitt og dessuten ha et meget gunstig
energimessig fotavtrykk. Treklyngen burde bejuble slik satsing på distriktets

overskuddsprodukter! Tettheten mellom parseller og hagene på tomtene gjør det
nødvendig å ta et valg mellom økologisk og konvensjonell dyrking: Vi vil gå for

økologisk utenkunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Dermed vil gradvis øk ning av
humus i jordsmonn kunne finne sted, dvs. ytterligere Co2 - lagring. Alle slike

bestemmelser må stort sett kontraktfestes ved tomtesalg, fordi
Reguleringsbestemmelser dessverre ikke kan ivareta det nødvendige detaljnivået.

1 8. Brun, Sven
Som eier av B1 8 (Boligområde Vågård), har jeg følgende merknader til
Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030:

(B1 8 er av Rådmannen foreslått tatt ut av arealplanen).

Rådmannen begrunner sin imøtekommelse av innsigelsen fra Fylkesmannen
med at det er dårlig bussforbindelse til Hønefoss. I følge rutetabeller er det kun 3
færre avganger fra Vågård mot Hønefoss enn fra Almebakken og Hallingby.
(rutetabell vedlagt).

Rådmannen opprettholder anbefalinger fra Fylkesmannen i
Buskerud om å ikke ta med område B1 8 i kommuneplanens

arealdel. De fleste innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud er
imøtekommet.
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Utvidel sen av boligområdet på Vågård ligger i gang - og sykkelavstand til flere
hundre arbeidsplasser på Hensmoen. Jeg vil tro at dette er positivt for samordnet
areal - og transportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere
klimagassutslippene.

Jeg regner med at Ringerike kommune vil opplyse Fylkesmannen i Buskerud om de
faktiske forhold slik at Fyl kesmannen trekker innsigelsen.

Dette er ikke et satsingsområde i kommuneplanens arealdel.

Dette er et bilbasert område, med ikke tilstrekkelig
bussforbindelse mot Hønefoss.

1 9. Oppen, Andreas

1 . Innledning
Disse merknadene knytter seg til felt «B1 7» i Oppenåsen som ble sløyfet som følge av

innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud (heretter kalt «FMBU»). Vi er svært
overrasket o ver denne utviklingen. Ettersom B1 7 (felt B i vårt innspill til arealdelen) nå

er foreslått fjernet s er vi oss nødt til å komme med merknader til dette.

I og med at rådmannens innstilling om å sløyfe felt B gjør det nødvendig å gå i dybden
på historikk, argumenter, hensyn og forholdet til Fylkesmannen i Buskeruds in

innsigelse på den ene siden og kommunen s egne beslutninger på den annen side,
starter vi for oversiktens skyld med en oppsummering:

a) Innsigelsen fra FMBU

FMBUs ininnsigelse mot en rekke felt, deriblant B17 (felt B), var tuftet på hensynet til

«nasjonale føringer for samordnet areal - og transportplanlegging og nasjonale
føringer for å redusere klimagassutslippene» . D ette fremgår på side 5 i

høringsuttalelsen f r a FMBU. Hensynene som FMBUs kal ivareta er nødvendigvis
overordnede nasjonale hensyn, og i slike tilfeller kan det ikke forventes at
fylkesmannen har inngående detaljkunnskap om lokalmiljø og bygder. Dermed er det

også naturlig å korrigere fylkesmannen når innsigelsen gir uheldige utslag som ikke
er tuftet på fullstendig faktum.

Ved høring og offentlig ettersyn (2 01 7) hadde Fylkesmannen i
Buskerud innsigelse til område B1 7 i Heradsbygda, som ble

grunngitt i samordnet areal - og transportplanlegging og nasjonale
føringer for å redusere klimagassutslippene .

I rådmannens kommentar kommer det frem følgende ; « I
Heradsby gda er det i dag akseptable bussforbindelser, med

avganger forholdsvis hver halvtime på hverdager. Til Heradsbygda
er det en eksisterende og gjennom - gående gang - og sykkelvei fra

sentrum. I område B17 i Heradsbygda imøtekommer rådmannen
innsigelsen, da den ligger i et område med meget store

friluftsverdier (A - område), jf. Kartlegging av bynære friluftsområde
(2013). Et A - område er ofte i bruk hele året og av mange

personer » .

Ved dette er det helt riktig at Rådmannen ikke er enig i innsigelsen
fra Fylkesman nen i Buskerud, men basert på egne vurderinger ble

området likevel vurdert tatt ut av kommuneplanens arealdel
(dermed er ikke innsigelsen imøtekommet, men området er

vurdert tatt ut basert på egne utredninger og vurderinger) .

Når kommunen bruker ressurser på å kartlegge og utrede
områder i Ringerike kommune, er det avgjørende å følge opp og
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Vi støtter rådmannens tilbakevisning av at disse hensyn ene gir grunnlag for innsigelse

mot og sløyfing av B17. Rådmannen viser til at Heradsbygda har et godt utbygd
kollektivtilbud og at bygda har en god gang - og sykkelveis om går helt ned til

Hønefoss sentrum.

Det er mulig å mekle med FMBUs om angitt i plan - og bygningslova . M ekling bør

imidlertid kun skje der hvor det er et forsvarlig grunnlag for å gjennomføre mekling.
Det er et godt grunnlag for en slik mekling, slik også rådmannens vurdering viser når

det gjelder B17.

Det er positivt at rådmannens å det ti lstrekkelig å avfeie innsigelsen med en eller to
korte setninger. Likevel har vi nedenfor funnet grunn til å utdype og supplere

standpunktet som rådmannen har inntatt for slik å bidra til grunnlaget for meklingen.

Arealdelen er forsinket, og ytterligere fo rsinkelser vil være svært uheldig for
Ringerike. En mekling vil i prinsippet kunne medføre en slik forsinkelse, hvilket gjør at
de t ikke vil være tilrådelig å la et mindre boligfelt som B17 medføre så store

forsinkelser for et helt lokalsamfunn.

Det er derfor viktig å understreke at en slik forsinkelse ikke vil finne sted. Den
hensiktsmessige måten å gå frem på i dette tilfellet er å vedta B17 som boligfelt med

innsigelse. Feltet vil dermed ikke fremgå som gult i arealdelkartet, men som hvitt.
Selve mekl ingen vil skje først i etterkant av arealdelens vedtakelse. Altså er vi tjent

med en raskest mulig vedtakelse av arealdelen – også med hensyn til B17.

Dette jf. plan - og bygningsloven§ 5 - 6 om mekling og avgjørelse av departementet.

Der fremgår det at det «ordinært» skal foretas mekling etter en innsigelse. Dette er
imidlertid ikke et absolutt krav; slik det også f remgår av forarbeid enes merknader til

bestemmelsen i ot.prp. nr. 32 (2007 - 2008) skal det «normalt» foretas mekling. Hvis
partene mener at mekli ng ikke har noen hensikt kan mekling da også utelates.

vurdere disse i senere planarbeid. På denne måten ivaretar man

allmennhetens interesser på best mulig måte, og ser
kommunesamfunnet som en helhet.
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Dersom det ikke foretas mekling, eller dersom en mekling ikke medfører enighet,

skal kommunen treffe planvedtak og sende planen og innsigelsen – eventuelt med
meklerens tilrådning – til departementet.

b) Friluftshensyn som grunnlag for rådmannens innstilling

FMBU har ikke kommet med en innsigelse mot B1 7 tuftet på friluftshensyn. Dette er
ikke nevnt i FMBU sin høringsuttalelse . R ådmannen har likevel i sin innstilling foreslått

å trekke B1 7 ut av arealde len som boligformål nettopp av hensyn til friluftshensyn.

Vi vil påpeke at det altså ikke foreligger grunnlag for å sløyfe B1 7 som følge av
innsigelse fra FMBU, selv om rådmannen i sin innstilling skriver nettopp dette.

Sløyfing av B17 vil altså ikke være tuftet på en innsigelse, men snarere kommunens
egen beslutning uavhengig FMBU. Det er imidlertid også i strid med en tidligere

politisk beslutning. Utgangspunktet var at vi foreslo felt A, B, C og D. A ble sløyfet i
grovsilingen pga støy fra Vestsiden pukk verk, mens rådmannen innstilte felt C og D

som gul kateg ori. Når det gjelder felt B innstilte rådmannen dette til rød kategori, og
hvor administrasjonen i saksdokumentenes om ble sendt til politikerne redegjorde for

bl.a. friluftshensyn som grunnlag for de tte.

Politikerne besluttet imidlertid at felt B (B1 7) likevel skulle inntas som gul kategori.
Gul kategori innebærer ikke at det er uten behov for avklaring og harmonisering av

hensyn slik det er for grønn kategori; gul kategori innebærer at nærmere bestem te
hensyn må vurderes i en senere detaljregulering hvilket er nødvendig for å realisere
tiltak.

Det er lite heldig om rådmannen, etter først å ha foreslått et felt sløyfet og hvor

politikerne beslutter å inkludere dette feltet, på ny foreslår feltet tatt u t av planen hvor
dette dessuten er i direkte motstrid mot en politisk beslutning. Især må det her også

bemerkes at det ikke har fremkommet noen nye forhold eller opplysninger i saken
som gir grunnlag for en ny vurdering fra administrasjonens side; sakens o pplysninger

den samme som under grovsilingen.
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Vi mener også på denne bakgrunn at felt B1 7 bør forbli et boligfelt for nærmere

detaljregulering. Det er for øvrig svært lite heldig om kun felt C og D – som kun vil gi
noen svært få tomter – tillates, og hvor felt B (B1 7) må spilles inn på ny til ny fremtidig

rullering av arealdelen. Det vil hemme en sunn utvikling av Heradsbygda, o g vi har
over flere år allerede fått henvendelser fra familier som etterspør byggetomter – hvor

vi kun må henvise til at arealdelen først må vedtas. I tillegg må det nevnes at Helgerud
skole har uttrykt et behov for flere elever, og at Heradsbygda barnehage nylig er

utvidet og oppusset m ed en tom avdeling som står klar til å motta flere barn.

Vi mener at ovenstående burde være tilstrekkelig som grunnlag for å la B17 bestå

som et areal disponert til boligformål i arealdelen. Likevel, på grunn av risikoen for at
B1 7 faller ut av planen med den konsekvens at det vil gå mange år før B1 7 kan

vurderes på ny i full bredde, og fordi råd mannens innstilling kommer overraskende
på oss så sent i prosessen og hvor grunnlaget for å foreslå B1 7 fremstår som uklart,

ufullstendig og tuftet på feil grunnlag, ser vi nødvendigheten av å gå grundigere inn i
detaljene i det følgende. Dette slik at vi, dersom ovenstående ikke anses tilstrekkelig,

sikrer at saken blir belyst i nødvendig utstrekning.

I punkt 2 går vi nærmere inn på rådmannens innstilling vedr. B1 7, herunder
nødvendig historikk ift. grovsi l i ngen, FMBUs in nsigelse og rådmannens behandling

a v innsigelsen på den ene siden og friluftshensyn på den andre siden og hvor det til
sist gis en punktvis oppsummering med vår konklusjon og anmodning.

Til sist, som suppleringa v rådmannens vurdering t ilknyttet meklingsgrunnlage t f o r
FMBU s in innsigelse om klimautslippreduksjon , red e g jøres det i punkt 3 nærmere for

FMBUs innsigelse og med argumentasjons om underbygger at innsigelsen i k ke kan
få anvendelse for B1 7.

2. Rådmannens innstilling vedr. B1 7

2.1 . Historikk
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Det vises til kommuneplanens arealdel hva a ngår gnr 52 bnr 4 sitt forslag om

fortetting av Heradsbygda/Oppenåse n i form av 4 boligfelt (område A , B, C og D).

I grovsilingen ble dette omtalt som planinnspill nr. 27. Rådmannen sløyfet område A,
men foreslo område C og D til gul kategori. Dette var t uftet på både støyrisikoen fra
Vestsiden pukkverk og forholdet til friluftsområdet. Politikerne vedtok imidlertid

eksplisitt at også område B skulle være gul kategori.

Areal grovsilet til gul kategori i stedet for grønn kategori innebærer at arealet behøve r
nærmere håndtering for å harmonisere interesser / avklare eventuelle konflikter med

diverse hensyn før det kan skje en utbygging. Dette er noe som håndteres i
forbindelse med detaljregulering, og altså ikke i kommuneplanens arealdel. I dette

konkrete tilfellet er det friluftshensyn og A - området i Oppenåsen, samt støyforhold
t ilknyttet Vestsiden pukkverk, som må hensyntas, harmoniseres og avklares.

Slik vi tidligere har fremlagt har John Myrvang AS inn hentet en støysonerapport slik
at «worst case» stø ysituasjon i relasjon til de foreslåtte boligområdene ble kartlagt.

Dette innebærer altså en støyvurdering hvor alle forhold ligger slik an at det blir
maksimalt med støy, slik som at det pigges på top pen av eksisterende t erreng (dette

skjer sjeldent), h vo r vindretningen går rett mot boligområdet i Heradsbygda, m v. Selv
under disse « worst case» - f orholdene ser man på t idligere innsendt støysonekart

klart at dette ikke skaper problemer for noen av feltene B, C og D ; kun for felt A som
da også er sløyfet fra arealdelen.

Friluftsområdet i Oppenåsen er kategoriserts om et A - område, og i den

sammenheng er det viktig at friluftshensynene sikres både nå og i fremtiden. Foruten
en svært god skole og barnehage med ledig kapasitet, lokalbutikk, gang - og

sykkelvei ned til byen og et godt utbygd kollektivtilbud er friluftsområdet et viktig
element som gjør Heradsbygda attraktivt som bosted – især for

barnefamilier. B olighensyne t o g friluftshensynet må derfor harmoniseres på en tjenlig

måte.
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Felt B er et område som st rekker seg fra Bassengveien i nord og ned mot

Bålerudveien/ Feltspatveien i sydøst. Fortetting og utvidelse av boligområdet
Heradsbygda på dette arealet er altså en naturlig forlengelse av eksisterende

bebyggelse. I nord og øst vil feltene B, C og D være d e siste naturlige utvidelsene
ettersom boligfelt ut over disse arealene vil komme for nærme åskammen, hvilket

ikke er ønskelig fra et estetisk synspunkt eller med hensyn til friluftslivet. Bebyggelsen
s ka l ligge på sydvestsiden av Oppenåsen; i kke helt på t oppen av åskammen eller på

nord/nordøstsiden.

I tillegg er det i forbindelse med fortetting i form av feltene B, C og D naturlig å

planlegge grønne korridorer der hvor det er naturlig, med tanke på sikring av
adkomst inn til friluftsområdet. Dette er noe s om må håndteres i detaljreguleringen.

Dermed skulle altså område B, C og D (kalt B1 5, 1 6 og 17) bli en del av ny arealdel.

Vi ble derfor overrasket over å se protokollen etter Formannskape t sitt møte den 22.
mai 201 8. D er ser vi at B1 7 (område B ) plutselig er foreslått tatt ut på bakgrunn av en

innsigelse fra FMBU. Vi har ikke blitt gjort kjent med denne innsigelsen . Vi vil
understreke at FMBUs generelle prinsipper som ligger til grunn for innsigelsene er

forståelige og rasjonelle, men hvor vi samtidig må understreke at FMBUs vurdering
og konklusjon vedrørende B1 7 er tuftet på et ufullstendig og uriktig faktumgrunnlag.

Innsigelsen bærer ingen reell tyngde hva angår B1 7.

V i ber om at feltet B1 7 (boligfo rmål) forblir en del av arealdelen, og bygger dette på
b egrunnelsene som gis i det følgende.

2.2. Fylkesmannens innsigelse: Nasjonale føringer vedr. miljø

FMBU skriver følgende i sin høringsuttalelse til arealdelen:

« For å lykkes med å styre utviklingen til Hønefoss mener vi at det blir feil å legge til
rette f or til dels store utbyggingsområde r utenfor byområdets om er bilbaserte. Vi

viser til nasjonale føringer for samordnet bolig - areal - og transportplanlegging ,
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n asjonale mål om å redusere klimagassutslippen e og nasjonale mål om å redusere

omdisponeringen av dyrka mark ».

Videre angående Miljødirektoratets «Kunnskapsgrunnla g for lavutslippsutvikling» f r a
2014 uttaler FMBU følgende:

« Det er spesielt innen veitrafikk (samordnet areal - og transportplanlegging), j ordbruk,
oppvarming og energiforsyning hvor kommune har mulighet til å legge til rette for

reduserte klimagassutslipp .»

Videre angående Statlig planretningslinje for samo rdnet bolig - , ar eal - og
transportplanlegg ing, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014:

« det er mål om at utbyggingsmønste r og transportsystem skal fremme utvikling av
kompakte byer og tettsteder. En viktig føring her er at potensialet for fortetting og

transformasjon bør utnyttes før nye ut byggingsområder tas i bruk. Nye utbyggings
områder bør styres mot sentrumsnære områder. Pl anene bør trekke langsiktige

grenser mellom by - og tettstedsområder og store sammenhengend e landbruks - ,
natur - og friluftsområder .»

Selve innsigelsen som FMBU rent faktisk fremmer fremgår på side 5, hvor flere felt –

deriblant B17 – er nevnt:

« Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal - og transportplanlegging og

nasjonale føringer for å redusere klimagassutslippen e fremmer Fylkesmannen
innsigelse til områdene (…) B17 ( …). Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR -

områder i tråd med gjeldende kommuneplan. »

Innsigelsens juridiske virkning går utelukkende ut på nasjonale føringer vedrørende
r eduksjon a v klimagassutslipp , i relasjon til samordnet area l - og transportplanlegging

(hvor bl.a. kollektivtransport og ferdsel til fots og med sykkel står sentralt).

Det fremgår følgelig ingen friluftshensyn som grunnlag for FMBU sin innsigelse.
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2.3. Rådmannens vurdering

Rådmannen s kriver i saksfremlegget ti l Formannskape t følgende, under henvisning til

FMBUs innsigelse (punkt 4 om innsigelse fra 4 overordnede myndigheter):

« Området B17 (Heradsbygda()… ) grunngis innsigelsene også i samordnet areal - og

T ransportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere klimagassutslipp e ne ».

Dette er for så vidt riktig; dette er forhold som FMBU på generell bas is viser til som
grunnlag for sin innsigelse.

Men i Rådmannens kommentar til dette skrives imidlertid følgende:

« I Heradsbygda er det i dag akseptable bussforbindelser, m ed avgang forholdsvis
hver halvtime på hverdager. Til Heradsbygda er det en eksisteren de og

gjennomgående gang - og sykkelvei f ra sentrum .»

Essensen i Rådmannens forklaring er her at FMBU har gått for generelt til verks og
uten å ha konkrete holdepunkter for sin innsigelse mot B1 7. Dette er vi enig i.

Men så fortsetter Rådmannen:

«I område B17 i Heradsbygda im øtekommer rådmannen innsigelsen, d a den ligger i
et område med meget store friluftsverdier (A - område), jf. Kartlegging av bynære

friluftsområde (2013). Et A - område er ofte i bruk hele året og av mange personer.»

Rådmannen trekker he r overraskende frem friluftsverdier som tema på ny. Dette lar

Rådmannen være avgjørende, på tross av at han på en ryddig måte har vist at FMBU
ikke har faktumforankring for sin innsigelse. Friluftsverdier er naturligvis viktige

hensyn, men som vi vil omtal e nedenfor er disse allerede vært gjenstand for
vurdering i forkant av FMBUs innsigelse.

Rådmannen skriver altså dette innenfor punkt 4, hvilket er et punkt som spesifikt

gjelder innsigelser fra overordnede myndigheter – herunder Fylkesmannen i

Buskerud.
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FM BU har imidlertid ikke tuftet sin innsigelse på friluftshensyn. Vi må derfor stille

spørsmålstegn ved at Rådmannen her plutselig benytter friluftsverdier for å sløyfe
B1 7 på et annet grunnlag og dermed gjøre FMBUs innsigelse overflødig. Denne

br uken av friluftshensyn harmonerer dessuten dårlig med saksgangen frem til nå,
hvilket omtales nærmere nedenfor.

2.4. Nærmere om friluftshensyn vedr. B1 7

B1 7 er således sløyfet fra arealdelen, ikke på bakgrunn av innsigelsen fra FMBU
angående transportplanlegging e tc. I stedet er B1 7 foreslått sløyfet av kommunens

elv v/rådmannen, på grunn av friluftshensyn.

Det er riktig at Oppenåsen er et viktig og godt friluftsområde både for barn og
voksne, turgåere og mosjonister. Skogen er et av flere viktige elementer som bid rar

til å gjøre Heradsbygda og Oppenåsen attraktivt, især for barnefamilier.

Dette faktum var både vi og kommunen klar over da forslaget til B1 7 (område B) ble

foreslått til ny arealdel.

I Rådmannens grovsiling fra juni 201 5 står det i punkt 2.4 mye nøkkel informasjon om
Heradsbygda. Blant annet vises det til kapasitet i infrastruktur, det er kapasitet i

Heradsbygda barnehage (nå utvidet slik at det er en tom avdeling som står klar til
bruk), og i tillegg er det kapasitet på Helgerud skole. Det er god gang - og sykkelvei

helt fra sentrum og opp.

Foruten dette skriver Rådmannen i punkt 2.4.3:

« Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF - områder og friområder i gjeldende

arealdel. Oppenåsen/Hegge n e r klassifiserts om A - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014. Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområder i

Heradsbygda , og har et godt utbygd sti - og løypenett.
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Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at

områdene øverst i Bålerudmarka kan være uts att for støy fra pukkverket un der visse
forhol d. Friområde og buffer mot pukkverk bør opprettholdes .»

Her omtaler Rådmannen område B (B17), som ligge r øverst i
Heradsbygda/Oppenåse n - altså i forlengelsen a v Bassengveie n o g videre sydøst.

Da vi fikk gjennomgått Rådmannens grovsilings å vi at han hadde lagt til grunn et

begrenset støysonekart som John Myrvang AS hadde fremlagt angående område A
(som ble sløyfet, og som vi pga. støysonene ikke har forfulgt). Denne rapporten viste

et kartutsnitt som ikke dekket område B (B17), og dermed var det ikke grunnlag for å
si at støyforhold gjør det uforsvarlig å bygge ut der.

I etterkant av grovsilingen innhentet John Myrvang AS en ny og utvidet støyrapport

som også viste hvordan støysonene er for område B (B17). Denne viste at støy ikke
er problematisk for bolig tomter der.

Denne rapporten sendte vi inn til kommunen for å dokumentere forholdet. Vi ba på
denne grunn om at B17 likevel skulle bli inntatt i arealplanen.

På side 57 i grovsilingsrapporten omtales innsp ill nr. 27 med områ de A, B, C og D.

Der konkludere r Rådmannen med at område C og D bør bli gul kategori, mens A og
B (B17) ikke anbefales. Bakgrunnen er A - området og at foreslåtte områder kan

berøre stier og inngangsporter til friområdet (hvilket i realite ten ikke er en utfordring
ettersom stiene fungere r godt utenom B17 og hvor de sentrales tiene går utenom
feltet, og der sikring av inngangsporter er et forhold som naturligvis må vurderes ved

detaljregulering.)

Politikerne behandlet grovsilingen, og konkl uderte der med at område C og D skulle
være med videre i arbeidet med arealdelen, i tråd med Rådmannens anbefaling. Men

i tillegg besluttet politikerne at også område B (B17) skulle være med. Dette er altså
en beslutning som ble tatt på bakgrunn av opp lysningers lik som nettopp A - o mrådet

og friluftsverdiene .
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Vår konklusjon etter dette er at det etter vedtatt arealdel blir nødvendig å igangsette

arbeid med detaljregulering. Det er i detaljreguleringen at plankart og bestemmelser
blir skreddersydd . Som e t ledd i dette vil grønnstruktur og behovet for korridorer opp

til friluftsarealet bli ivaretatt, hvilket er et viktig aspekt for å bevare attraktiviteten av å
bo i Heradsbygda/ Oppenåsen . S tøysonekartet v il trolig medføre at utnyttelsen blir

noe endret, m en dette blir marginalt og kun i forbindelse med noen få enkelttomter.
Det planfaglige grunnlaget ligger godt til rette for slik detaljregulering.

2.5. Foreløpig konklusjon

Vi registrerer altså følgende historikk:

I. Vi spilte inn områdene A, B, C og D.
II. Rådm annen påpekte friluftsinteressene og viktigheten av A - o mrådet

samt korridorer frem til friluftsområdet, samt støy fra pukkverket.
III. På denne bakgrunn foreslo Rådmannen å sløyfe område A og B slik

at kun område C og D ble videreført.

IV. Vi innsendte ny støysoner apport som viste at det kun er grunnlag for
å sløyfe område A. I tillegg kom de reelle hensyn rundt friluftsområdet

og å tilpasse planverket (detaljregulering) slik at korridorer for
adkomst til friluftsarealet sikres.

V. På bakgrunn av alt dette faktumgrunnlaget i saken vedtok politikerne
å videreføre område C og D iht. Rådmannens konklusjon. I tillegg

vedtok politikerne område B. Kun område A ble altså sløyfet. Område
B ble inkludert og hvor dette harmonerer med en forsvarlig i

varetakelse av net topp friluftshensynene.
VI. FMBU melder innsigelse mot bl.a. B1 7. Bakgrunnen er overordnede

nasjonale hensyn mtp. klimautslipp, transportplanlegging,
sentrumsfortettingm v.

VII. Rådmannen redegjør kort og konsist for at FMBUs innsigelse ikke har

reell gjennomslagsk raft o verfor B1 7.
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VIII. Rådmannen velger likevel å sløyfe B1 7. Dette under henvisning til

FMBUs innsigelse, men hvor FMBU ikke påberopte friluftshensyn
som grunnlag for sin innsigelse.

IX. Sløyfingen tuftes altså på kommunens egenvurdering vedrørende
friluftshensyn. Dette medfører imidlertid at Rådmannen snur om på

politikernes vedtak om å inkludere B1 7, hvilket i saksforberedelsen
klart og tydelig synliggjorde forholdet til friluftsområdet.

X. Rådmannen synes å legget il grunn at B1 7 ikke er forenlig med
friluftshensyn . Dette er en konklusjon det imidlertid ikke er grunnlag

for å ta, ettersom B1 7 og friluftshensyn vil harmonere – hvilket er en
forutsetning bak politikernes valg om å inkludere B1 7.

XI. Det er ingen nye forhold som tilsier at rådmannen har grunnlag for å
foreta en ny vurdering til overprøving av politikernes allerede fattede
beslutning.

XII. Korrekt planmessige håndteringer å meisle ut de konkrete
arealplankart og bestemmelser i detaljreguleringsfo rm , snarere enn

nå – i strid med politikernes tidligere beslutni ng – å sløyfe B1 7 på
arealplannivå.

Vi mener derfor at B1 7 bør bestå som areal med boligformål i kommuneplanens

arealdel.

3. Nærmere om FMBUs innsigelse

3.1 . Overordnet

Vi er som nevnt enige i Rådmannens argumentasjon mot FMBUs innsigelse mot B1 7.

Vi finner imidlertid grunn til å supplere dette for å belyse alle nødvendige forhold som
er av betydning, særlig med tanke på å foregripe mulige vurderinger i fremtiden som

vi ikke så lett vil fange opp eller som vi ikke får anledning til å uttale oss om. Vi mener

at Rådmannens v u rdering er kortfattet men samtidig både konsis og tilstrekkelig.
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Likevel vil vi foregripe risikoen for at noen skulle mene at begrunnelsen var for

kortfattet.

Det vi er opptatt av er at det foretas en forsvarlig og reell vu rdering av B1 7, o g at dette
tuf tes på riktig faktumgrunnlag slik at saken er tilstrekkelig opplyst. Som grunneier av
gnr 52 bnr 4 er våre merknader til dette både relevante og viktige.

3.2. F MBU: Generelt

FMBU mener altså at det blir feil om Ringerike kommune «legge[r] til rette for til dels

store utbyggingsområde r utenfor byområdet som er bilbaserte». Dette for å styre
utviklingen til Hønefoss iht. nasjonale føringer for samordnet bolig - areal - og

transportplanlegging, n asjonale mål om å redusere klimagassutslippen e og
nas jonal e mål om å redusere omdisponeringen av dyrka mark. Dette er det vanskelig

å være uenig i. Prinsippene er både rasjonelle og styrende i nasjonal målestokk.
Hvert lokalsamfunn må bidra.

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å vise til slike generelle pri nsipper når et konkret
område skal vurderes sløyfet. Det må forankres konkret for å unngå utslag av tilfeldig

myndighetsutøvelse og beslutninger fattet på grunnlag av feil eller utilstrekkelig
faktum.

Vi vil i den sammenheng bemerke at det ikke er snakk om «dels store

utbyggingsområde(r… ) som er bilbaserte». Krakstadmarka er et nytt
utbyggingsområdes om i tillegg er stort. I Heradsbygda er det, i

form av felt B1 5, B1 6 og B17, snakk om en nokså begrenset utvidelse / fortetting av
et allerede etablert boligo mråde.

Vi betvil er ikke FMBUs gode intensjon i form av å sløyfe B1 7 som følge av en

antakelse om bilbruk. Det kan ved første øyekast fremstå som naturlig å anse
Heradsbygdas om et «bilbasert» boligområde. Men i så måte vil også Haugsbygd,

T yristrand, Ask, Veienmarka, V eien , Follumbyen, Nordsiden, Sydsiden og

kjerneområdet i Hønefoss sentrum , i realiteten være «bilbaserte ». Bilen brukes mye,
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og det er tilrettelegging av kollektivtransport som er nøkkelen til å håndtere de

hensyn FMBU her vil sikre. I ytters te konsekvens må man etter et slikt prinsipp også
nedfelle utbyggings - og fortettingsforbud i Hønefoss sentrum frem til lokalsamfunnet

har fått Ringeriksbanen og ny E1 6, og hvor det har kommet ny innfartsåre, ny løsning
angående gjennomfartsveier , trafikka vvikling mv. Dette for å kombinere reduksjon av

bilbruk og kødannelse/tomgang med utvidelse av kollektivtilbud som alternativ til
bilbruken. En strategisk satsing på boligutbygging i visse områder fremfor andre

områder vil naturligvis være viktig, men her opplever vi at FM BU går alt for langt i å
tegne Heradsbygda som et område lite egnet for vekst.

Tvert imot mener vi at Heradsbygda har en unik posisjon og særstilling når det gjelder
dagens kollektivtilbud og gang - og sykkelvei koblet opp mot den fremtidi ge

Ringeriksbane n og stasjonen i sentrum. Allerede i dag har Heradsbygda et godt
utbygd kollektivtilbud med bussavgang hver halvtime slik rådmannen også

konstaterer. Elever både på barneskolen, ungdomsskolen og videregående baserer
seg i vesentlig grad på busstilbudet i forbindelse med skolegangen. D et er i tillegg et

svært godt gang - og sykkelstinettverk helt fra Hønefoss sentrum, samt opp til og
igjennom Heradsbygda/ Oppenåsen. E n sikker skoleveg og muligheten for å faktisk

bruke sykkel og føttene for å k omme til og fra byen og skolen stod sentralt for oss da
vår eiendom gnr 52 bnr 4 ga bort areal for å muliggjøre realisering av denne gang - og

sykkelveien.

Heradsbygda vil stå i en særstilling og være svært godt tilrettelagt for utnyttelse av

kollektivtrafi kk helt fra bygda, til Hønefoss sentrum og til byer som Oslo og Bergen.
Det er forståelig at fylkesmannen ikke kan inneha detaljkunnskap om lokalsamfunn

og utviklingen i hele fylket. Samtidig er det påtakelig at disse åpenbare styrkene helt
har uteblitt fr a FMBU sine vurderinger. Dette kommer vi tilbake til nedenfor.

3.3. F MBU: Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

FMBU trekker særlig frem Miljødirektoratets «Kunnskapsgrunnla g fo r

lavutslippsutvikling» fra 201 4, og uttaler i den sammenheng at kommunenes mulighet
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for å redusere klimagassutslipp spesielt knytter seg til bl.a. «veitrafikk (samordnet

areal - og transportplanlegging»).

Igjen viser vi til at det er et godt kollektivtilbud i Heradsbygda. D et ligger godt til rette
for bruk av andre tran sportformer enn bil, slik som også er tilfellet for Hønefoss
sentrum. Bruk av sykkel, herunder også fremveksten av el - sykler, bidrar positivt

ettersom Heradsbygda har den nødvendige gang - og sykkelveien på plass.

I tillegg til dette må det også ses hen ti l fremtiden. Med ny Ringeriksbane med stasjon
i Hønefoss sentrum vil dette være et sentralt knutepunkt for pendling.

Trafikksituasjonen og tilfartsårene inn til stasjonen er imidlertid ikke uproblematisk for
mange av boligområdene i distriktet. De må kjøre rundt Hønefoss , e ller gjennom

sentrum. Spesielt gjelder dette Haugsbygd. E n ny innfartsåre og trafikkløsning
fremstår som nødvendig og kan nok løse mye, men u ansett hv ordan dette løses vil

Heradsbygdas tå i en særstilling.

Nærmere bestemt vil Heradsbygda ha en direkte tilkomst rett ned til stasjonen.

Dermed vil kollektivtilbudet og bruk av sykkel (spesielt el - sykkel) bli desto mer aktuelt
for beboerne. Bruk av buss og sykkel vil være langt å foretrekke både økonomisk og

praktisk ettersom man da slipper å l ete etter parkeringsplass o g å betale avgift mens
man er på reise eller på jobb.

Vi mener at FMBU heller burde ha fremhevet Heradsbygdas om et satsningsområde

med tanke på kollektivtrafikk i form av buss og jernbane, herunder også gang - og
sykkelvei.

3.4. Statlig planretnin gslinje for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging

FMBU viser også til Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , area l - og
transportplanle gging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 201 4. Her uttales det at

utbyggings - og transportsystem skal fremme utvikling av «kompakte byer og
tettsteder». Til dette presiseres en viktig føring: «Fortetting» og transformasjon bør



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 63

utnyttes før «nye utbyggingsområder» ta s i bruk. Nye utbyggingsområde r b ør styres

mot «sentrumsnære områder».

Her vil vi presisere at Krakstadmarka kvalifiserer som «ny[tt] utbyggingsområde». D et
er et positivt grep i Ringerike at dette området utvikles. Men det er altså ikke snakk
om å marginalisere boligutvikling utenfor sentrumskjernen; i så måte går FMBU for

langt. Poenget her er at Heradsbygda ikke er et «nytt utbyggingsområde»; d et er
snakk om en videreutviklinga v et eksisterende boligområde. Heradsbygda li gger

ikke i sen trum, men i og med at Heradsbygda ligger så vidt nærmere Hønefoss by
(ca. 3,5 km) og med en god gang - og sykkelvei og et godt kollektivtilbud er det gode

grunner som taler for at bygda kan nærme seg e n identifikasjon med begrepet
«sentrumsnær[t] område».

3.5. F MBU: Nye omstendigheter etter areaplanrevisjonens oppstart i 2013

FMBU har også gjort et poeng av at det, siden revisjonsarbeide t med arealdelen
startet opp i 2013, har skjedd flere ting. Blant annet at Norge skrev under på

Parisavtalen, Meld. St. 13 (201 4 – 2015) ga ny utslippsforpliktelse, og hvor det ble
besluttet at Norg es kal bli et lavutslippsamfunn i 2050.

Som redegjort for ovenfor mener vi at B17 ikke strider mot disse forholdene, og at

B17 utgjør en rasjonell og riktig utbygginga v et lokalsamfunn.

Her vil vi spesielt vise til at Ringerike forventer en stor befolknin gsvekst , og at 70 % av
veksten skal komme i Hønefoss sentrum gjennom bl.a. fortetting. De resterende 30
% skal komme utenfor sentrum. Her er Heradsbygda et satsningsområde. F MBU

viser til at endringene kom etter 2013, men vi vil da vise til at denne nevnte
målsettingen om fortetting i bygdene rundt Hønefoss sentrum ble vedtatt så sent som

30. april 2015 i form av kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen, s om også
knesetter vekstprinsippene, er altså oppdatert pr et tidspunkt hvor Parisavtalen m v.

var kjent og tatt høyde for.
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Når FMBU har så vidt stort fokus på at den vesentlige delen av vekstens kal skje i

Hønefoss s entrum (fortetting og nye boligområder) så kan vi ikke se at Ringer i ke
kommunes plan – slik som også vist gjennom Samfunnsdelen ved tatt 30. april 2015 –

skulle stride mot dette. Hele 70 % (!) av veksten er vedtatt å skulle skje i sentrum. Kun
30 % skal skje utenfor sentrum, og da fordelt over flere bygder.

Heradsbygda e r im idlertid et vedtatt satsningsomr ådes om både har god kollektiv
t ilknytning, god gang - og sykkelvei helt ned til Hønefoss Stasjon og til Hønefoss

sentrum, det er god kapasitet både når det gjelder vann, avløp, strøm, fiber, og både
barnehagen og skolen mang ler barn og elever for å fylle ledige plasser.

Det å ikke utn ytte denne kapasiteten ved å nekte B17 fremstår som en feilslått

strategi for å sikre miljøhensyn. Det fremstår som langt mer rasjonelt å fylle den
ledige kapasiteten i allerede utbygde områder enn å kun tillate mindre flekkvis

fortetting og for øvrig krev e helt nye områder utviklet hvor all infrastruktur må
etableres på jomfruelig mark. Det må ikke uteglemmes at dersom det ikke er nok

barn i Heradsbygda til å fylle den ledige avdelingen i Heradsbygda barnehage eller
på Helgeruds kole så medfører det en unø dvendig miljøbelastning at foreldre som

bor i andre områder/bygder må kjøre barna sine til disse ledige plassene.

3.6. FMBU: Konklusjon

FMBU har kommet til følgende konklusjon:

« Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal - og transportplanlegging og
nasjonale føringer for å redusere klimagassutslippen e fremmer Fylkesmannen

innsigelse til områdene (…) B 17 ( …). V i ber om at områdene tilbakeføres til LNFR -
områder i tråd med gjeldende kommunep lan .»

På bakgrunn av ovenstående r edegjørelse , s om understø tter Rådmannens v urdering

av akseptable bussforbindelser og gjennomgående gang - og sykkelvei fra sentrum,
mener vi at FMBU ikke har faktumgrunnlag for sin konklusjon.
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Prinsippene som FMBU her søker å ivareta vil ikke bli negativt påvirket av B17 i

nevnever dig grad. Snarere tvert imot er dette en bygd som finnes, og hvor det
snarere vil være i tråd med FMBUs forfektede prinsipper å tillate utbygging.

Som nevnt er det viktig å presisere at arealdelen kan vedtas inklusive B17 avsatt til
boligformål. Dette vil ikke forsinke arealdelens vedtakelse; B17 vil i arealdelen bli

anmerket som et boligfelt med innsigelse, og i etterkant av arealdelens vedtakelse v il
det skje en mekling med FMBU. Vi mener at det på bakgrunn av ovenstående klart er

grunnlag for å gjennomf øre en mekling. Vi mener også at det kan være i Ringerike
kommunes interesse å utfordre FMBU når det er saklig grunnlag for det, og især når

i) FMBU har gått så vidt langt i å detaljstyre lokaldemokratiets handlerom, ii) dette
ikke er tuftet på konkrete fo rhold hvor det er gjort en grundig og forsvarlig vurdering

av faktum, og iii) dette i tillegg begrenser den ønskede utviklingen av lokalsamfunnet
– i strid med kommuneplanens allerede vedtatte samfunnsdel. Vi minner samtidig

om at FMBU ikke hadde slike innsigelser til samfunnsdelen, selv om de hadde alle
foranledninger til dette.

Derfor mener vi at B17 bør være en del av kommuneplanens a realdel dispon ert til

boligformål, slik faktum, reelle forhold og grunner tilsier.
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Forord
Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den
langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i
Ringerike kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
Samfunnsdelen g ir rammer for samfunnsutviklingen, mens arealdel en viser sammenhengen
mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Arealdelen angir rammer og betinge lser for tiltak og arealbruk, og hvilke hensyn som må
ivaretas ved disponeringen av arealene. De viktig ste dokumentene i kommuneplanens
arealdel er plankartet og kommuneplan bestemmelsene med retningslinjer. Disse
dokumentene er juridisk bindende. Dersom kart og bestemmelser ikke samsvarer , gjelder
kartet over bestemmelsene. Plankartet viser nåværende forho ld og fremtidige områder som
kan bygges ut, og bestemmelser og retningslinjer fastsetter rammer for områdene og videre
planarbeid. Planbeskrivelse og konsekvens utredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger
av byggeområdene. Konse kvens utredningen omta ler alle nye utbyggingsområder .

Ny plan - og bygningslov

Ny plan - og bygningslov trådte i kraft i 200 9 . Lovens formål er kort fortalt å fremme en
bærekraftig utvikling til det beste for den e nkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.
Dette gjør at område r som universell utforming, folkehelse, miljøvern og klimatilpa sning nå får
mer oppmerksomhet. Hensynssoner er et nytt plan grep som har kommet med den nye loven.
H ensynssoner kan sees på som et lag som legges på to ppen av de ulike arealformålene, og
viser til ulike hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. G jeldende
arealdel ble vedtatt i 2007, og er utarbeidet etter gammel plan - og bygningslov. Det er derfor
behov for en oppdatering til gjeldende lovverk.
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1 Sam m en drag

Kommuneplanens arealdel danner grunnlaget for forvaltningen av arealer og naturressurser i
kommunen. Arealdelen har et 1 2 - års perspektiv. Alle arbeider og tiltak som endrer det fysiske
miljøet skal være i tråd med arealdelen. Planmaterialet til arealdelen for Ringerike kommune
2 01 8 - 2030 består av følgende dokumenter:

P lankart

B estemmelser og retningslinjer

P lanbeskrivelse

K onsekvensutredninger m/ risiko - og sårbarhetsanalyse

Plankartet viser hvilke områder som kan bygges ut, mens bestemmelser og retningslinjer
fastsetter rammer for områdene og videre planarbeid. Disse er juridisk bindende.
Planbeskrivelse og konsekvens utredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger av
byggeområdene .

Utbyg gingsmønsteret er vurdert blant annet ut fra følgende kriterier: l ave samfunnskostnader t il
infrastruk tur, begrenset behov for privatbiltransport, mulighet for god kollektivtr ansport, bevaring
av produktive jordbruksarealer, bevaring av den "grønne" hovedstruktur o g god
landskapstilpasning, samt attraktivitet. De framtidige utbyggingsområdene består av :

20 boligområder

4 næringsområder

3 utvidelser av masseuttak

2 områder for fritidsbebyggelse

1 utvidelse av campingplass (fritidsformål)

Hensynssoner er et nytt plan grep som har kommet med den ny plan - og bygningslov .
Hensynssoner kan sees på so m et lag som legges på toppen av de ulike arealformålene, og
viser til ulike hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene. Hensynssonene
legger føringer for fremtidige detaljplaner eller tiltak som omfattes av disse sonene.
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2 B akgru nn

2. 1 Kom muneplanens arealdel og plansystemet
Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige
utviklingen i kommunen. Alle kommuner skal ha en kommuneplan med en samfunnsdel og en
arealdel. Planen skal avveie ulike samfunnsinteresser og ivareta overordnede hensyn.
Samfunnsdelen ble vedtatt i 201 5, og a realdelen følger blant annet opp målene i
kommuneplanens samfunnsdel med planer for den fysiske utformingen. Arealdelen skal
utarbeides med utgangspunkt i utviklingsstr ategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel,
nasjonale og regionale føringer samt innspill fra innbyggere og næringsliv.

Kommuneplanens arealdel skal også være et verktøy for saksbehandling av saker som berører
arealbruk eller bygningsmasse utenfor regul erte områder .

Figuren nedenfor illustrerer arealdelens plass i kommunens plansystem.

Arealdelen består av et plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse.

1 . Plankartet v iser hovedtrekkene i arealbruken ved hjelp av arealformål, symboler og
hensynssoner

2. Bestemmelsene u tfyller og utdyper den fastlagte arealbruken og innholdet i
hensynssonene

3. Planb eskrivelsen og konsekvensutredningen b eskriver planens formål, hovedinnhold og
virkninger, samt hvilke vurderinger som er gjort og hvilke rammebetingelser planen
bygger på

Plankartet og bestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av arealdelen, med
nærmere utdyping i planbeskriv elsen og konsekvensutredningen .

2. 2 Fakta om kommunen
Ringerike kommune ligger øst i Buskerud fylke, og strekker seg fra Tyrifjorden i sør til Ådal med
Sperillen i nord, Soknedalen i nordvest og Krokskogen mot øst. Ringerike kommune danner ,
sammen med kommunene Hole og Jevnaker , Ringeriksregionen. Med et areal på 1 555,08 km2

Kilde:
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er Ringerike en av de største bykommunene i landet, og fylkets største jord - og
skogbrukskommune.

Innbyggertallet i Ringerike kommune er på 30 283 (2. kvartal 201 8). Hønefoss er kommune - og
regionssenter, hvor over halvparten av kommunens innbyggere er bosatt (1 5 662 personer 1 .
kvartal 201 7). Rundt 30 % av kommunens sysselsatte innbyggere pendler ut a v kommunen for
arbeid. De viktigste utpendlingskom munene er Oslo, Hole og Bærum.

Det er forventet stor vekst i regionen i forbindelse med pågående planlegging av Ringeriksbanen
og ny E1 6, samt flere store datasentre. Det er tilrettelagt for at hoveddelen av vekst skal skje i
Hønefoss og prioriterte tettsteder (Haug s bygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og
Tyristrand).

Kommunen kan forvente en befolkningsøkning frem mot år 2040, se figur under . I forhold til
landsgjennomsnittet har Ringerike en hø yre andel eldre, og befolkningsframskrivingen viser til at
økningen vil være størst i de eldre aldersgruppene.
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3 Planprosessen

Tabellen under viser planprosessen fra oppstart i 201 3 til vedtak i 201 9. Innkomne innspill og
merknader fra de to høringsrundene etter 1 . - og 2.gangsbehandling er samlet i egne dokument,
« Høringer og offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (201 7 )» og «B egrenset høring og
offentlig ettersyn m/rådmannens kommentar (201 8) ». KS = behandling i kommunestyret, FS =
behandling i formannskapet.

201 8

• Forts. bearbeiding av planforslag, behov for begrenset høring
• 24. april: Begrenset høring og offentlig ettersyn, sak utsatt - FS
• 22. mai: Planforslag sendes på begrenset høring og
offentlig ettersyn

• Høringsperiode 01 .06 - 01 .07 - 1 9 innkomne merknader
• Ferdigstilling av planforslag etter begrenset høring.
• 1 1 . desember: Sluttbehandling - SP
• 31 . januar 201 9: Vedtak - KS

201 3

• 1 2. mars: Oppstart av planarbeid - FS
• 20. juni: Fastsetting av planprogram - KS
• Innspillsfase for arealbruksinnspill - 1 20 innkomne innspill mottatt
• 1 5. oktober: Fastsetting av metodikk for grovsiling av arealbruksinnspill - FS

201 4

• Utarbeidelse av planforslag, gjennomføring av grovsiling

201 5

• 1 8. august: Realitetsbehandling av grovsiling. 70 forslag videre til
finsiling/konsekvensutredning - FS

201 6

• 1 9. januar: Knestangåsen (bolig) utredes videre i kommuneplanarbeidet - FS
• 20 september: Sak om Åsa utsatt til revisjon av kommuneplanen - FS
• 1 5. november: Åsa tas med videre i kommuneplanarbeidet - FS

201 7

• 25. april: Høring og og offentlig ettersyn. Ikke åpning for
nye arealbruksinnspill

• Høringsperiode 1 9.05 - 1 7.08. 68 innkomne innspill
• Bearbeiding av planforslag

8
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4 R am m ebetingel ser

4. 1 Nasjonale føringer

4.1 .1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging blir utarbeidet hvert fjerde år.
Gjeldende utgave ble vedtatt ved kongelig resolusjon 1 2.06.201 5. Forventningene skal legges til
grunn for kommunens arbeid med planstrategier og annet planarbeid. Dokumentet har tre
hovedkategorier som beskriver de nasjonale forventningene:

I. G ode og effektive planprosesser

II. Bærekraftig areal - og samfunnsutvikling

III. Attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder

Gode og effektive planprosesser
Regjeringen vektlegger raskere prosesser for arealplanlegging, og styrker det lokale selvst yret i
planleggingen. Kommunen har ansvar for å sette av tilstrekkelige ressurser til planbehandling og
tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare overordnede føringer for areal - og
samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan behandl es raskere og mer forutsigbart.

Bærekraft ig areal - og samfunnsutvikling
For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig
omstilling til et lavutslippssamfunn. For å møte overgangen til lavutslippssamfunnet må det
legges stor vekt på effektiv arealbruk og samordning av arealbruken og transportsystemet.
Regjeringen legger også vekt på aktiv forvalt ning av natur og kulturminner.

Attraktive og klimave nnlige by - og tettstedsområder
Regjeringen er opptatt av et godt samarbeid med fylkeskommunene og kommunene om å få
ned klimagassutslippene, og å skape velfungerende byer og tettsteder for næring og befolkning.
God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem,
tilstrekkelig boligbygging og sunne, trygge omgive lser og gode levekår for alle.

4.1 .2 Parisavtalen

Ratifiseringen av denne avtalen 22.04.1 6 gjorde at Norge forpliktet seg til å jobbe med å
begrense klimaendringene. Avtalen gjelder fra 2020 og har flere overordnede målsettinger.
Noen av hovedmålsettingene er at temperaturen ikke skal stige mer enn to gra der og at vi skal
være klimanøytrale i andre halvdel av dette århundre.

For kommunen betyr dette at vi må jobbe mot å bli et lavutslippssamfunn hvor vi både har bedre
energieffektivitet og mindre utslipp. Dette kan oppnås blant annet ved å redusere
transp ortbehovet til innbyggerne med samordnet areal - og transportplanlegging. Kommunen
kan også tilpasse seg klimaendringene ved å ta hensyn til overvannshåndtering, flo m og skred i
planleggingen.

4.1 .3 Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU

I denne tilrådingen fra klima - og miljødepartementet legges det frem et tiltak i forbindelse med
Klimakonvensjonen av 201 3. Da det skulle forhandles frem en ny klimaavtale i 201 5
(Parisavtalen) ble alle land invitert til å sende inn sine indikative bidrag i avtalen innen første
kvartal 201 5. Formålet med denne meldingen er å orientere stortinget om hva Norges innspill til
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internasjonal forpliktelse for perioden 2021 - 2030 skal være. I meldingen står det at Norge vil
påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 % utslippsreduksjon i 2030 sammenliknet med
1 990. I tillegg står det at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppf yllelse
av klimaforpliktelsen.

4. 1 . 4 Statlige planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging (201 4)

Disse retningslinjene gjelder for hele landet, men praktiseringen av disse må tilpasses regionale
og lokale forhold. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Det er satt opp tre spesifikke mål:

1 . Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

2. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima - og miljøvennli ge
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

3. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på
boligm arkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.

4. 1 . 5 Nasjonal jordvernstrategi (201 5)

Begrepet jordvern knytter seg først og fremst til sikring av jordbruksarealer for varig fremtidig
matproduksjon, og i størst mulig grad unngå at mat jord omdisponeres til andre formål.

Stortinget gjorde 08.04.1 4 et anmodningsvedtak hvor de ba regjeringen fremme et forslag for
Stortinget om en jordvernstrate gi. Nasjonal jordvernstrategi (p rop. 1 27 S (201 4 - 20 1 5) ble
vedtatt desember 201 5.

I innstillinge n peker komiteen på flere mulige tiltak som bør vurderes for å styrke jordvernet
ytterligere, som blant annet nasjonale retningslinjer, jordflytting, jorderstatningsfond,
jordsmonnkartlegging, nye omdisponerings - og matjordmål, og egen vernehjemmel i jordl oven.

4. 1 . 6 Nasjonale mål for vann og helse

Den internasjonale protokollen om vann og helse ble fastsatt 1 7.06.1 999 og ble laget for å
oppnå tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle for å
kunne beskytte vann som b enyttes som drikkevannskilde. Norge rat ifiserte protokollen 06.01 .04.

I § 6 punkt 2 står det at alle parter skal etablere og offentligjøre nasjonale mål som skal dekke 1 4
ulike punkter definert i protokollen. Dette har Norge gjort i dokumentet "Na sjonale mål – vann og
helse".

4. 1 . 7 Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Hensikten med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av
tilstrekkelige mengder rent drikkevann. I forskriften blir kommunens ansvar for drikkevann
tyd eliggjort.
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4. 2 Regionale føringer

4.2.1 Regional plan for areal og transport i Buskerud

Formålet med planen er å sørge for at innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende
byer og tettsteder. Planen fremmer helse og trivsel ved å prioritere økt sykkel og g ange, og
tilgang til frilufts - og grøntarealer. Mennesket skal settes i fokus.

4.2.2 Samordnet areal - og transportstrategi for Osloregionen (201 6)

Osloregionen omfatter 78 kommuner og er et regionalt samarbeid hvor fokuset ligger på at
regionen skal være en kon kurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Økt
konkurransedyktighet er konkretisert i strategidokumentet gjennom delmålene om å utvikle en
flerkjernet region som er bundet sammen av et sterkt transportnettverk. En bærekraftig region vil
være en region hvor utviklingen er skjer med grunnlag i økonomisk vekst, sosiale frem skritt og
bevaring av miljøet. Det er tre overordnede mål i dette strategidokumentet:

1 . Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektiv basert på prinsipper om flerkjernet utvikling
og bevaring av overordnet grønnstruktur.

2. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til
resten av landet og til utlandet. T ransportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

3. Osloregionen skal oppfylle nasjonale og regionale klimamål. Persontransportveksten i
byområder skal tas med kollektivtransport, sy kkel og gange.

4.2.3 Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud

I fylkesdelplanen er Hønefoss er definert som et fylkessenter/regionssenter, dvs. et
dominerende hovedsenter for regionen. Planen er en veileder og inneholder ulike virkemidler
s lik som retningslinjer og prinsipper som kan være til hjelp i kommunens arbeid med handel,
service og senterstruktur.

4.2.4 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling (201 5 - 2020)

Formålet med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekr aftig næringsutvikling i
Buskerud med økt verdiskaping og produktivitet som hovedmål.

4.2.5 Kulturminnekompasset – regional plan for kulturminnevern

Planen skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer, og
hovedmålet er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling." .
Steinssletta - Norderhov og gravfeltet på Veien blir pekt ut som viktige kulturlandskap i Ringerike.

4. 3 Kommunale føringer
4.3.1 Folkehelseoversikt og kommunal planstrategi

Plan - og bygningsloven pålegger kommunene å vurdere revisjon av kommuneplanen en gang
hvert fjerde år. R evisjon av kommuneplanens areal - og samfunnsdel ble vurdert i kommunal
planstrategi for perioden 201 3 - 201 5 , og vedtatt av kommunestyret 20.06.201 3.

Planstrategi for perioden 201 6 - 2020 ble vedtatt av kommunestyret 29.09.201 6, og her vises det
til kommuneplanens samfunnsdel som førende for arealdelen. Folkehelse som tema er vurdert i
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kommuneplanens samfunnsdel med grunnlag i Folkehelsemelding 201 2 - 2030 ble vedtatt
21 .02.201 3 , jf . Lov om folkehelsearbeid § 6.

4.3.2 Mål og strategier fra k ommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.04.201 5. Samfunnsdelen inneholder
overordn ede mål og strategier, samt et eget kapittel om effektiv arealdisponering. Det er skissert
t re hovedmål i samfunnsdelen som er førende for arbeidet med kommuneplanens arealdel:

Befolkning Ringerike skal være en
attraktiv bokommune,
spesielt for unge og
familier i
etableringsfasen

Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune

Helse i alt vi gjør, og
aktivitet for alle i
Ringerike

Næring Økt verdiskapning og
produktivitet i
Ringerike, og et robust
næringsliv med god
bredde

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger

Ringerike skal ha
relevant kompetanse for
framtidas arbeidsliv

By - og
lokal -
samfunn

Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn

Ringerike skal være et
forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp

Hønefoss skal være
attraktiv som bosted,
handelsby og
regionhovedstad

Kilde : Mål fra kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 201 3

Samfunnsdelen varsler langsiktig satsning på befolkningsvekst, med en visjonen som sier at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Kommunen skal bruke
denne perioden til å legge til rette for en høyere vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030
legges det til rette for en høyere vekst når samferdselsprosjekter blir realisert. Kommunen skal
planlegge for en vekst på om l ag 2,5 % i denne perioden (ca. 800 nye innbyggere per år).

Hønefoss by skal være motoren i samfunnsutviklinga samtidig som det skal være et gjensidig
godt samspill mellom byen og lokalsamfunna rundt. Framtidig vekst skal være knytta til de
prioriterte lok alsamfunna for å styrke lokale tilbud her. I tillegg til Hønefoss er de prioriterte
lokalsamfunna Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.

4.3.3 Åsa ( vedtak i formannskapet)

Åsa er ikke blant lokalsamfunnene som er prioritert for v ekst , jf. kommuneplanens samfunnsdel.
Prosjektet «Åsa 2030» ble derfor startet opp vinteren 201 5 med økonomisk støtte fra
regionrådet, fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. Arbeidet med utviklingsmuligheter for
Åsa har vært gjennomført i lokalsamfunnet gj ennom folkemøter, heldags workshop og to dagers
plansmie i samarbeid med fagkonsulenter. Det er utarbeidet en rapport med illustrasjoner , som
anbefaler en langsom vekst på Åsas premisser.

«Åsa 2030» er behandlet i formannskapet og det er vedtatt at innspillet fra Åsa tas med i det
videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det er lagt ti l rette for utvikling i Åsa, selv om det
ikke er et av de prioriterte lokalsamfunnene i arealdelen. Dette kan vurderes endret ved neste
revisjon.
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5 B eskr ivelse av plan forslaget

I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at det skal planlegge s for 70 % av
befolkningsveksten i Hønefoss - området, og 30 % i de prioriterte lokalsamfunna: Haugsbygd,
Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/ Tyristrand. Den prosentvise fordelingen skal
ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger også andre steder i kommunen.
Innspillsrunden til kommuneplanens arealdel (201 3) ble gjennomført før kommuneplanens
samfunnsdel ble vedtatt, og prosentvis vekstfordeling var dermed ikke et kriterium på
daværende tidspunkt.

Innspillsrundene er mottatt uten forbehold fra kommunen, noe som vil si at det er vurdert svært
man ge nye utbyggingsområder. De fremtidige utbyggingsområdene består av :

20 framtidig boligområder

4 næringsområder

3 utvidelser av masseuttak

2 områder for fritidsbebyggelse

1 utvidelse av campingplass (fritidsformål)

Kommuneplanens arealdel skiller på nåværende og fremtidige arealformål. Fle re eksisterende
arealformål er markert i arealdelen (fra f. eks . gjeldende reguleringsplaner). Fremtidige
arealformål baserer seg i hovedsak på i nnspillsrunder , men også kommunale behov .

5. 1 Forhold til andre planer

5.1 .1 Kommunedelplaner

Kommunedelplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel. Alle kommunedelplaner vises
som hvite områder i planen, da de gjelder på samme plannivå.

5.1 .2 Reguleringsplaner

Områdeplaner og detaljreguleringsplaner vedtatt etter 01 .01 .2007 skal ved motstrid gjeld e foran
kommuneplanens arealdel. I tillegg er det trukket ut 21 eldre detaljreguleringsplaner hvor
utnyttelsesgraden ved motstrid skal gjelde foran kommuneplanens arealdel. Det er også trukket
ut 4 eldre detaljreguleringsplaner hvor utnyttelsen ikke skal o verstige 1 5 % BYA.

5. 2 Bebyggelse og anlegg

5.2.1 Boligbebyggelse

En stor del av områdene hvor det foreslås framtidig bolig er i allerede eksisterende tettsteder,
både i Hønefoss by og i de prioriterte tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby, Heradsbygda,
Haugsby gd og Ask/Tyristrand. Denne utbyggingen/fortettingen er etter kommunens oppfatning i
tråd med overordna føringer om samordna bolig - , areal - og transportplanlegging, herunder
statlige planretningslinjer og regionale planer. Dette gjelder i mindr e grad for o mrådene B28
(Åsa) og B1 (Nakkerud), som ligger utenfor de prioriterte tettstedene . Områdene ligger
imidlertid i tilknytning til eksisterende mindre tettsteder, og vil bidra til å opprettholde et
befolkningsgrunnlag .



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
PLANBESKRIVELSE

1 4

De resterende forslagene til boligområd er er i stor grad tilknyttet eksisterende tettsteder med
nødvendig teknisk og sosial infrastruktur. Der lagt opp til størst vekst i Hønefoss, Heradsbygda
og Haugsbygd.

5.2.2 Fritidsbebyggelse

Ringerike er en hyttekommune, med hovedvekten av hyttene lokalisert i Ådalsfjella som omfattes
av egen kommunedelplan. I foreliggende arealplan er det lagt inn fremtidig fritidsbebyggelse på
Nes og utvidelse av eksisterende hyttefelt på Langtangen ved Samsjøen .

5.2.3 Sentrums formål

Sentrums formål omfatter formål som er vanlige i et by - og tettst edssentrum : forretninger,
tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, samt nødvendig
grøntareal. Lokalisering av plasskrevende handel skal ikke etableres i sentrumsområdene , og
det tillates ikke etablering av k jøpesenter utenfor sentrumsområdene.

Store deler av Hønefoss sentrum vises som sentrumsformål , men også bydelssentrene
Eikli/Osloveien, Nordsida , Øvre Hønengata og Meieritomta. Meieritomta skal ikke vær e et nytt
tyngdepunkt for handel; her legges det opp t il fortrinnsvis boliger og kontor. Hønefoss sentrum
er under utvikling, o g en ny bystrategi ble vedtatt av kommunestyret 01 .1 1 .201 8. De tte legger
grunnlaget for en ny by plan (områderegulering Hønefoss). For å sikre at det ikke utarbeides
planer i strid med denne strategien, er det lagt en hensynssone over indre del av Hønefoss
sentrum. Dette er en hensynssone i påvente av områderegulering Hønefoss .

I fl ere av de priorite rte tettstedene er det også angitt sentrums formål ; Haugsbygd, Hallingby,
Nes i Ådal, Sokna og Tyristrand. Dette er nærsentre som skal inneholde servicefunksjoner.

5.2.4 Forretninger

Forretning sformål omfatter arealer og bygninger for detaljhandel . I planforslaget ligger det inne
to områder til forretningsformål, begge to på Hvervenmoen. Her legges p lasskrevende
varehandel . Detalj handel som ikke er plasskrevende skal lokaliseres i Hønefoss sentrum og
bydelssentre.

5.2.5 Offentlig eller privat t jenesteytin g

Formålet omfatter forskjellige former for offentlig eller privat tjenesteyting, som for eksempel
skole, barnehage, helseinstitusjoner, kulturtilbud, kirke/annen religionsutøvelse, administrasjon,
konsulentvirksomhet.

5.2.6 Fritids - og turistformål

Fritids - og turistformål omfatter konsentrerte områder for turistanlegg, som f.eks. utleiehytter,
campingplass, fornøyelsesplass osv. Kommunen har svært få områder avsatt til dette formålet,
men d et er flere områder langs vestsiden av Sperillen som ikke er realisert.

Det er lagt inn ett fremtidige område for frit ids - og turistformål på Buttingsrud camping .

5.2.7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak

Utnytting av eksisterende masseuttak er prioritert framfor å åpne nye områder, for å
imøtekomme krav om bærekraftig masseforvaltning. Ved utvidelse av eksisterende masseuttak
skal det utvides i areal, fremfor utvidelse i dybden.
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Det er tre områder til dette formålet; Nes i Ådal, Sokna og Hensmoen. Dette er eksisterende
uttak som skal utvides, i tråd med samfunnsdelen.

R ingerike kommune har store grusressurser av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en
videreutvikling av eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre
foreslåtte områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggel se, og for utvidelse av
masseuttak kreves reguleringsplan med konsekvensutredning.

5.2.8 Nærings virksomhet

Næringsvirksomhet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet , samt øvrige
næringsvirksomhet som ikke er angitt som eget formål.

I forslag til ny a realdel ligger det inne fire områder f or fremtidig næringsvirksomhet : Ringmoen ,
to områder på Hensmoen og Veienmarka .

5.2.9 Idrettsanlegg

Formålet omfatter større anlegg som skibakker, golfbaner, sta dioner, skytebaner og lignende.
Det er viktig at det ikke tilla tes tiltak i disse områdene som vil være til hinder for idrettsutøvelsen.
Idrettsanleggene er en viktig del a v tilbudet som stimulerer til aktivitet hos befolkning en , og en
videreutvikling av idrettsanleggene vil være et positivt folkehelsetiltak.

5.2.1 0 Andre ty per nærmere angitt bebyggelse og anlegg

Formålet omfatter kommunaltekniske anlegg etter pbl. kapittel 1 8, som vann - og avløpsanlegg,
støyvoller , godsterminal, godslager, energianlegg, fjernvarm eanlegg, vannforsyningsanlegg,
renovasjonsanlegg, øvrige tekniske anlegg, teleko mmunikasjonsanlegg , små vannkraftverk og
lignende.

5.2.1 1 Grav - og urnelund

Formålet omfatter gravplasser som går inn under lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven), samt nø dvendige bygg for anlegg av grav - og urnelund, herunder
krematorium.

5. 3 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Formålet omfatter samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Hønefoss er et viktig trafikk -
knutepunkt for bil, buss og tog. Her møtes to av hovedfarts årene mot Bergen - E1 6 (Valdres) og
r v . 7 (Hallingdal) , samt r v . 35 mot Drammen.

I tillegg har Bergensbanen stopp i Hønefoss. Ringeriksbanen og E1 6 er et viktig prosjekt for
Ringeriksregionen. Det vil knytte Hønefoss til intercity - nettet, og gjøre toget t il et viktigere og mer
attraktivt transportmiddel mot Oslo.

Det er lagt inn flere fremtidige gang - og sykkelveier i kommuneplanens arealdel, hovedsakelig i
Hønefoss - området.

5. 4 Grønnstruktur og friområder
Med g rønnstruktur menes et sammenhengende eller delvis sammenhengende
vegetasjonspreget område for å binde sammen de grønne områdene med friluftsområder
utenfor byggesonen. Dette kan bl.a. være naturdrag, friområder, parker o.l.
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Etter en kartlegging av bynære friluftsområder (201 4) er det registrert flere viktige
grønnstruktur er og friområder .

5. 5 Forsvaret
I arealdelen er det avsatt ett område til dette formålet: Eggemoen . Tiltak innenfor dette formålet
har en militær funksjon.

Utbygging og virksomhet på areal so m grenser til militære installasjoner eller virksomhet, kan
ikke gis en utforming eller ha en karakter som utfordrer eller gjør gjennomføring av den militære
virksomheten vanskelig.

5. 6 Landbruk - , natur - og friluftsområder
Størstedelen av arealene i plankartet utgjør landbruks - , natur - og friluftsområder (LNF - områder).
Ringerike kommune er en stor landbrukskommune med verdifulle jordbruks - , skog og utmarks - ,
og friluftsarealer. Kommunen har ansvaret for å følge opp forvaltni ngen av disse i tråd med
nasjonale mål og rammer.

Ved oppføring av tiltak innenfor formålet skal det lokaliseres i områder det ikke er dyrka mark.

5. 7 Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsone
Formålet omfatter b ruk og vern av vann og vassdr ag, med tilhørende strandsone , småbåthavn,
drikkevann og friluftsområde . F ølgende vassdrag er vernet i Ringerike kommune: Marka -
vassdragene, Tyrifjorden, Holleia, Sogna, Vassfaret inkludert Urula og Tørrsjøelva.

Vann under 1 0 daa er utelatt i kommuneplank artet, men ligger i grunnkartet. 1 00 - metersbeltet
langs vann og vassdrag gjelder dermed også for vann under 1 0 daa dersom ikke annet er
bestemt.
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6 H ensynssoner

K ommuneplanens arealdel kan gjennom hensynssoner vise til ulike hensyn og restriksjoner som har
betydning for bruken av arealene . Det er gitt egne bestemmelser til hensynssonene i
kommuneplanbestemmelsene kapittel 1 2. Hensynssonene legger føringer for fremtidige detaljplaner
eller tiltak innenfor disse område ne . Hensynssonene er delt inn i fire k ategorier, se tabell.

Hensynssoner etter PBL § 1 1 - 8 bokstav a) Sikrings - , støy - og faresoner

Sonene angir områder med angitte sikrings - , støy - og farehensyn. Det er knyttet
bestemmelser til de ulike hensynene.

Ras - og skredfare Omfatter områder i bratt terreng og kvikkleire soner .

Flomfare Omfatter områder som er beregnet til å være
innenfor sone for 200 - års flom.

Skytebane Viser til sikkerhetssone for fem skytebaner i
kommunen.

Høyspenningsanlegg (inkl.
høyspentkabler)

Omfatter områder med restriksjoner i forbindelse
med høyspenningsanlegg.

Nedslagsfelt for drikkevann Omfatter nedslagsfeltet for Væleren

Område for grunnvannsforsyning Omfatter grunnvannsforsyning på Kilemoen

Byggeforbud rundt veg, bane og
flyplass

Om fatter g enerelt byggeforbud

Andre sikringssoner Omfatter byggeforbud på Eggemoen som kan
komme i konflikt med militære installasjoner.

Hensynssoner etter PBL § 1 1 - 8 bokstav b) infrastruktur

Sonen angir krav til infrastruktur innenfor området.

Krav vedrørende infrastruktur Gjelder tilknytning til fjernvarme

Hensynssoner etter PBL § 1 1 - 8 bokstav c) angitte hensyn

Sonene angir ulike hensyn som skal ivaretas innenfor de ulike områdene. Det er knyttet
bestemmelser til de ulike hensynene .

Hensyn friluftsliv Omfatter LNF - områder som utgjør viktig
rekreasjonsområde

Bevaring kulturmiljø Omfatter områder med k ulturminner, historiske
hageanlegg og bygningsmiljøer, samt vegetasjon og
landskap med kulturhistorisk verdi som skal
vurderes/søkes bevart .

Hensyn mineralressurser Omfatter nasjonal viktig sand og grus forekomst på
Eggemoen.
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Hensynssoner etter PBL § 1 1 - 8 bokstav d) båndlagte områder

Sonene båndlegging arealer i påvente av vedtak etter plan - og bygningsloven eller områder
båndlagt etter Lov om naturvern, Naturmangfoldloven og kulturminneloven. Det er knyttet
bestemmelser til de ulike hensynene.

Båndlegging etter lov om naturvern Omfatter områder som er registrert som
naturreservater.

Båndlegging etter lov om
kulturminner

Omfatter alle registrerte kulturminner.

Båndlegging etter lov om
naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner
(Markaloven)

Omfatter Marka, med egne bestemmelser for
Ringkollen.

Båndlegging i påvente av ny plan Omfatter Ringeriksbanen og ny E1 6, og
områderegulering Høne foss.
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7 Virkni nger av planforslaget

7. 1 Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder
I henhold til plan - og bygningsloven § 4 - 2 skal planbeskrivelsen for kommuneplaner med
retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging inneholde en konsekvensutredning av
planens virkning på miljø og samfunn.

På kommuneplannivå er det virkning av foreslåtte utbyggingsstrategier og den samlede
virkningen av planens arealendring for miljø og samfunn som skal vurderes. Det skal utredes
konsekvenser av de delene av planen som f astsetter rammer for framtidig utbygging og som er
nye i forhold til gjeldende plan. Utredningen skal også inneholde opplysninger om forhold som
skal avklares og belyses nærmere ved senere regulering, og hva som kan gjøres for å tilpasse
tiltaket og avbøte på ulemper. Konsekvensutredningen skal videre redegjøre for hvordan statlige
planretningslinjer er ivaretatt og fulgt opp. Det vil si hvordan de nasjonale og regionale mål er
videreført i kommuneplanen.

Konsekvensutredning av behandlede arealer i planforslaget er utformet i eget vedlegg til
planbeskrivelsen, Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder .

7. 2 Risiko - og sårbarhetsforhold
Det er foretatt en bred risiko - og sårbarhetsanalyse av hele kommunen, se eget vedlegg til
kommuneplanens arealdel, «Risiko - og sårbarhetsanalyse». Flom - og skredfare utpeker seg
som et område som kommunen må ta særlig hensyn til ved arealplanleggingen. Videre er det i
noen områder en del utbredelse av alunskifer.

Det er utarbei det bestemmelser og retningslinjer som tar hensyn til forhold hvor det er avdekket
risi ko - og sårbarhetsforhold, for å forhindre uønskede hendelser.

7. 3 Arealregnskap
I tabellen under vises arealregnskapet (målt i dekar) av omdisponerte arealformål.

Boligbeby ggelse, fremtidig 292,909

Råstoffutvinning, fremtidig 328,433

Næringsvirksomhet, fremtidig 1 01 ,551

Grav - og urnelund, fremtidig 6,1 1 5

Fritidsbebyggelse, fremtidig 1 0,81

Fritids - og turistformål, fremtidig 1 52,61 5

Det er lagt opp til totalt 465 daa boligbebyggelse i Hønefoss (380 daa i kommunedelplan for
Krakstadmarka + 85 daa i kommuneplanens arealdelen) og 207 daa ellers i kommunen. Det gir
en vekst i boligbygging på 45 % for de prioriterte tettstedene, og 55 % fo r Hønefoss og
Krakstadmarka. Dette er ikke i tråd med målene i samfunnsdelen (70 % vekst i Hønefoss, 30 % i
de prioriterte tettstedene) og er et resultat av at innspillsfasen gikk før samfunnsdelen var
utarbeidet.
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Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet og
bestemmelsene er juridisk binden d e. Kommuneplanens a realdel skal tilrettelegge for mål i

Kommuneplanens s amfunnsdel, og tilrettelegge for satsningsområdene innen:
Befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune er utarbeidet i henhol d til plan - og bygnings -

lovens (p bl . ) kapittel 1 1 . Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel følger av pbl. § 1 1 - 6. Tiltak som
ikke e r i samsvar med bestemmelsene, behandles som dispensasjon ssøknader etter pbl. § 1 9 - 1 .

Retningslinjer tilknyttet paragrafer er vist til i ramme og kursiv. Retningslinjene er ikke juridisk
binden d e, men veiledende.

Bestemmelsene viser til enhver tids gjeldene kommunale normer , veiledninger og forskrifter . Disse

fungerer som et supplement til bestemmelsene , og er retningsgivende:

• B ryggeveileder Ringerike kommune

• Grønn plakat

• Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarme i Hønefoss, Ringerike kommune,

Buskerud

• Parkeringsforskrift for Ringerike kommune

• Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune
tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud

• Krav til l ekeplasser

• Jordfaglig vurdering

• Klima - og energiplan
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GEN ER ELLE B ESTEM M ELSER

§ 1 Forhold til andre planer (pbl. § 1 .5)

§ 1 .1 Forholdet mellom kommu neplan og kommunedelplaner
Kommunedelplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel.

§ 1 .2 Forhold til gjeldende reguleringsplaner
Områdereguleringsplaner vedtatt etter 0 1 . 0 1 .2007 skal ved motstrid gjelde foran

kommuneplanens arealdel.

Detaljreguleringsplaner vedtatt etter 0 1 . 0 1 .2007 skal ved motstrid gjelde foran

kommuneplanens arealdel.

Følgende planers utnyttelsesgrad skal ved motstrid gjelde foran kommuneplan en s arealdel:
• 44 - 09 Furuholtet Sokna

• 59 Hallingby/Bymarka
• 62 - 03 Eik li område B

• 64 - 23 Kvarta l 23
• 64 - 48 Kvartal 48

• 65 - 01 Haldenjordet
• 70 Heradsbygda 2

• 77 Teg e l verkstomten
• 82 - 01 Endr ing 86/28,349

• 89 - 02 Del av Heng s l e
• 1 07 - 02 Del av Ringerike sykehus

• 1 07 - 05 Del av K ongle f aret

• 1 57 Dagali
• 203 Oppen vest

• 203 - 03 Kantarellveien 1 5 - 1 7
• 206 Osloveien øst

• 206 - 1 Osloveien øst, B redalsveien
• 249 Omsorgsboliger Hallingby

• 261 Rabba og Storløkka
• 31 0 Fløytingen

• 31 9 Soknedalsveien 1 0 og 1 2

For følgende planer skal utnyttelse ikke overstige 1 5 % BYA.

• 1 92 Ringåsen 2
• 1 92 - 4 Ringåsveien 33 m.fler

• 1 92 - 5 Del av nordre Ringåsen
• 1 92 - 6 S - Ringåsen 1 6

§ 1 .3 Forhold mellom k ommuneplan og regulerte boligområder
Innenfor reguleringsplaner og detaljreguleringer eldre enn nevnt i § 1 .2, skal følgende
bestemmelser og planelementer vist i plankart gjøres gjeldende :

• Boligtype
• Delelinjer

• Utnyttelse , avstander , byggegrenser og høyder angis etter gjelden d e plan - og
bygningslov med forskrift (TEK) , jf. k ommuneplanens generelle føringer .

• Der reguleringsplan angir tillatt høyde i 1 eller 1 ,5 etasje, skal gesimshøyde ikke
overstige 4,0 meter. Knevegg i fasadelivet tillates ikke. Høyder s kal tilpasses

strøkets karakter; området skal ses under ett .
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§ 2 Plankrav (pbl. § 1 1 - 9 nr. 1 )

Innenfor områder avsatt til utbyggingsformål kan det ikke utføres arbeider eller tiltak som nevnt i pbl.
§ 20 - 1 før området inngår i reguleringsplan.

§ 2. 1 Unntak fra plankrav
Følgende tiltak i §§ 2.1 .1 til 2.1 .4 er unntatt fra krav om reguleringspla n .

§ 2.1 .1 Alle arealformål
Innenfor kommuneplanens arealdel er følgende tiltak unntatt fra krav om
reguleringsplan:

• Tiltak uten krav til ansvarlig søker
• Tiltak unntatt søknadsplikt (pbl § 20 - 5)
• Installasjoner og bygninger som er del av kommunalteknisk anlegg
• Riving etter pbl § 20 - 1 , bokstav a, med mindre det er del av kulturminner/del av

kulturmiljø, eller har verneverdi
• Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
• Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

§ 2.1 .2 Boligbebyggelse
Innenfor områd er avsatt til boligbebyggelse kan følgende tiltak unntatt s plankrav
for utsatt at bestem melsene i §§ 5 og 6 overholdes:

a) Oppføring av é n ene - eller tomannsbolig på eksi s terende boligeiendom
b) Fradeling av én eiendom til ene - eller tomannsbolig , jf. § 6.1 .8
c) Tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bolig

Retningslinje til §§ 1 . 2 og 1 . 3
Ved eldre reguleringsplaner (områdereguleringer og detaljreguleringer) enn 01 . 0 1 .2007 skal

kommuneplanens bestemmelser gjøres gjeldende der bestemmelser som både er nevnt i

kommuneplan og reguleringsplan , har motstrid. Dette er gjeldende for forhold nevnt i §§ 6.1 .2 til

6.1 .7 (utnyttelse, høyder, uteopphold og parkering). Reguleringsplanens bestemmelser for

utforming ( f.eks. takform, takv inkel) av bebyggelse og anlegg, samt punkter nevnt i § 1 .3 gjøres

gjelden d e av eldre plan.

Der reguleringsplan angir boligtype «e nebolig» tillates det frittliggende småhusbebyggelse:

enebolig, enebolig med sekundærleilighet på inntil 65 m2 eller tomannsbo lig.

Der reguleringsplan angir boligtype konsentrert småhusbebygg else, menes rekke - og kjedehus

med inntil tre målbare plan, innenfor høydebestemmelser i pbl. § 29 - 4.

I reguleringsplaner med krav om bebygge lsesplan vedtatt før 01 .07.1 986 kreves situasjonsp lan.

I reguleringsplaner med krav om bebyggelsesplan vedtatt etter 01 .07.1 987 kreves detaljregulering

jf. pbl. § 1 2 - 3 .

Der det i eldre reguleringsplan står eksempelvis «Bygningsrådet kan, i tilfeller hvor særlige grunner

taler for det, tillates unntak fr a bestemmelsene» kreves det søknad om dispensasjon.
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d) Bruksendring fra tilleggsdel til ho veddel, og hoveddel til tilleggsdel
e) Oppføring av garasje eller uthus
f) For eneboliger till ates opprettelse av en sekundærboenhet på inntil 65 m2 BRA
g) Endring av enebolig til tomannsbolig jf. §§ 6.1 .2 og 6.1 .5

§ 2.1 .3 Fritidsbebyggelse
Innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse er følgende tiltak unntatt krav om

reguleringsplan:

a) Tilbygg, påbygg, ombygging p å eksisterende fritidsbebyggelse
b) Oppføring av ett uthus

§ 3 Utbyggingsavtale (pbl. § 1 1 - 9 nr. 2 jf. § 1 7 - 2)

Kommunen kan inngå utby ggingsavtale med utbyggere og grunneiere i forbindelse med utbygging.

Utbyggingsavtale utarbeides der det er gjensidig nytte av at avtalen inngås. Utbyggingsavtaler kan
benyttes over hele kommunen. Der kommunen overtar teknisk infrastruktur skal utbyggings avtaler
benyttes.

Behovet for utbyggingsavtale avklares i reguleringsplanprosessen.

Utbyggingsavtalen utformes i henhold til pbl. § 1 7 - 3, og kan inneholde elementer som:

• Opparbeidelse av teknisk infrastruktur
• Grunnerverv
• Skilting
• Grønnstruktur
• Rekkefølge på utbygging
• Kvalitet på tiltak
• Boligsosiale forhold
• Kostnadsfordeling
• Refusjon

§ 4 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 1 1 - 9 nr. 4)

Ved regulering av om råder til utbygging skal det stille s rekkefølgekrav i henhold til enhver tids
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, for følgende :

• Teknisk infrastruktur, herun der v ei, vann og avløpsanlegg, brannvann, energiforsyning,
renovasjon og overvannshåndtering

• Trafikksikker adkomst for gående, syklende og kjørende
• Skolekapasitet og trafikksikker skolevei
• Uteopph oldsareal, lekeareal, idrettsområder og kulturelle funksjoner
• Samfunnssikkerhet, herunder flomfare, skredfare, radon og grunnforurensning

Teknisk infrastruktur, uteoppholdsarealer, lekearealer og løsning for overvannshåndtering skal være
opparbeidet fø r brukstillatelse gis.
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§ 4.1 Særskilte nye byggeområder

§ 4.1 .1 Ask
Før det kan tillates utbygging av fremtidi ge boligområder på Ask, skal følgende være
gjennomført :

1 . Etablering av ny avkjøringsvei (samlevei) fra nye boligområder vest for r v. 35.
Denne tilknyttes f v. 1 73 Sandakerveien.

2. Forbedring av kryss fv. 1 73 Sandakerveien – fv. 35 Askveien.
3. Ved regulering av s amlevei for nye boligområder skal avkjøringer til r v. 35 stenges.

Ny adkomst blir via Sandakerveien og ne vnte samlevei. Utkjøring fra A k l angveien
til r v. 3 5 s tenges .

§ 4.1 .2 Krakstadmarka
Innenfor byggeområdet i Hønefoss ø st kan utbygging ikke finne sted før det er

etablert ny atkomst til området fra fv. 241 Lisletta .
Før det gis igangsettingstillatelse for nye områder skal bygging av ny E1 6 mellom
Sundvollen og Stygg dalen være igangsatt.

§ 4.1 .3 Haugsbygd
Før utbygging av feltene B20, B26 og B27 i Haugsbygd, skal det utarbeides en
trafikkanalyse for kapasitet i krysset Hønengata/Vest e r n gata. Adkomst for B 20 skal

samlokaliseres med øvrige boliger i omr ådet i felles avkjørsel ut på fv. 241 .

§ 4.1 .4 Odda/Lien - Hallingby
Før arealet tas i bruk til råstoffutvinning (torvproduksjon) , skal det utarbeides

reguleringsplan med konsekvensutredning ihht . forskrift T - 1 446.

§ 4.1 .5 Sokna
Innenfor boligområdene på gnr. 1 67 b nr. 3 sørvest for Sokna sentrum kan utbygging
ikke finne sted før det er etablert trygg skolevei og sikker gang - og sykkeladkomst til

sentrum, og før det er ordnet veirett til boligområdene .

§ 4.1 .6 Norderhov
N ye byggetiltak ved Norderhov kirke kan ikke godkjenne s før reguleringsplan for hele

området med kirke, kirkegård, prestegård og omgivelser er utarbeidet.
Reguleringsplanarbeidet skal inneholde en landskapsanalyse for området.

§ 4.1 .1 Buttingsrud camping
Det må oppa rbeides planfri kryssing av E1 6 for intern kryssing mellom funksjoner på
campingplassen.

§ 4.1 .2 B6 Tryg stad
Før det gis igangsettingstillatelse for nye områder skal bygging av ny E1 6 mellom

Sundvollen og Stygg dalen være igangsatt.
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§ 5 Generelle bestemmelser til alle arealformål

§ 5.1 Kulturminner
Dersom det ved gjennomføring av tiltak forekommer automatisk fredete kulturminner, skal
arbeidet stanses umiddelbart i den utstrekning det berører kulturminnet.

Fylkeskommunen skal varsles umiddelbart, jf. Kulturminneloven § § 8 , andre ledd og 25.

§ 5.2 Støy

§ 5.2.1 Ge nerelt , støy
Ved vurdering av støy skal Klima - og miljødepar tementets Veileder til retningslinje r for

s tøy i arealplanlegging, T - 1 442 følges ved planlegging av ny bebyggelse eller
virksomhet.

Ved søknad om nye bygninger til støyfølsomme bruksformål (bolig, fritidsbolig,

sykehus, pleiehjem/institusjon, skole og barnehage) i rød eller gul støysone, stilles d et
krav til støydokumentasjon.

Ved planlegging av ny støyende virksomhet , stilles det krav til støydokumentasjon.

§ 5.2.2 Støy i sentrumsområder
I sentrums områder ved kollektivknutepunkt kan krav til støyforhold fravikes under

følgende forutsetninger:

• boenhetene er gjennomgående og har en stille side,

• flertallet av rom for støyfølsomt bruk, inkludert minst ett soverom, skal ha vindu i

fasade med støyfor hold i tråd med grenseverdiene.

Alle boenheter skal ha tilgang på både private og felles utearealer med
tilfredsstillende grenseverdier etter gjeldende retningslinjer i T - 1 442.

Nødvendige utredninger, avveininger og avbøtende tiltak skal foretas og fastsettes

gjennom reguleringsplan.

§ 5.3 Parkering
Parkeringsplasser for ny bebyggelse skal dekkes innenfor utbyggin gsområdet eller gjennom
frikjøp dersom ikke annet er bestemt gjennom reguleringsplan.

Krav til parkering skal følge enhver tids gjeldende Forskrift om park ering, Ringerike

kommune, Buskerud .

§ 5.4 Minste uteoppholdsareal (M UA)
Før det gis tillatelse til tiltak for nye bygninger som nevnt i pbl. § 20 - 1 , skal det foreligge en

utomhusplan for den aktuelle eiendommen. Utomhusplanen utarbeides i målestokk 1 :500.
Det skal ikke gis ferdigattest før opparbeidelse av godkjent utomhusplan er ferdig utført.

Uteoppholdsareal skal utformes etter følgende kriterier:

• Uteoppholdsareal tilknyttet bolig skal ha en sammenhengende og hensiktsmessig form,
og skal som utgangspunkt ligge på terreng.

• Areal brattere enn 1 :3 medregnes ikke i MUA.
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• Utforming av uteoppholdsareal skal ikke føre til uheldig utforming ved
planering/oppfylling av terreng.

• Terreng og stedstypisk vegetasjon skal søkes bevart.
• Uteoppholdsarealer skal ikke ha st øynivå som overskrider Lden 55 dB.

• Areal avsatt til kjøring, parkering og lignende skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet.

§ 5.5 Renovasjon
Renovasjonsløsning skal være i henhold til gjeldende forskrift «Forskrift om renovasjon for
innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike
avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud».

Ved alle planforslag og søknader om byggetiltak skal det avsettes plass til

renovasjo nsløsning i plankart eller situasjonskart og/eller utomhusplan . I reguleringsplan
skal renovasjonsløsning beskrives i egen bestemmelse , og det skal i plankart vises adkomst

og snuarea l for renovasjonsbil.

Boligkompleks med mer enn 20 boenheter bør ha nedgr avd renovasjonsløsning.

§ 5.6 Overvann
Overvann skal håndteres lokalt og innenfor hvert enkelt planområde. Naturlige flomveier skal
bevares , og man bør unngå bruk av offentlige veiarealer som flomveier. Ved regulering skal

det utarbeides plan og bestemmelser for fordrøyning og overvannshåndtering i samarbeid
med Ringerike kommune teknisk forvaltning .

§ 5.7 Teknisk infrastruktur
Krav til tilknytning til fjernvarmeanlegg skal følge enhver tids gjeldende Forskrift om vedtekt
om tilknytningsplikt til fjernvarme i Hønefoss , Ringerike kommune, Buskerud .

Det skal være minimum 4 meters avstand mellom fast konstruksjon (bygning) og
kommunale vann - og avløpsledninger .

Der nye bygninger planlegges oppført over kommunalteknisk infrastruktur, som f.eks.

hovedledninger for vann og a vløp , skal disse legges om av utbygger for utbyggers kostnad.

§ 5.8 Visuelle kvaliteter
Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å bevare særpreg og/eller tilføre nye

visuelle kvaliteter til området. I reguleringsplaner og byggesaker skal det inngå en
redegjørelse for , og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv,

omgivelsene og fjernvirkning.

Tiltak skal tilpasses landskapskarakteren; fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform,

helningsgrad og helningsretning.

§ 5.9 Tilgjengelighet og universell utforming
Fellesarealer skal være universelt utformet med tilgjengeli ghet for alle.

I boligbygg som omfatter mer enn 4 nye boenheter, og ved regulering av ny bebyggelse skal
minst 50 % av de nye boenhetene være utforme t som ti lgjengelige boenheter.

§ 5.1 0 Gang - og sykkelvei
I alle plansaker for nye utbyggingsområder skal det tilrettelegges med effektive

sykkelforbindelser til hovedsykkelveinettet der dette finnes eller er planlagt.
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Det skal være trafikksikre gangforbindelser til vikti ge målpunkter, herunder lokale

tjenestetilbud, skole, barnehage og kollektivholdeplass .

Det skal legges til rette for sykkelparkering og gode gang - og sykkelforbindelser til

holdeplasser, offentlig tjenestetilbud (skole og barnehage), sentrumsområder og st asjon.

§ 5. 1 1 Fradeling
Fradeling til boligbebyggelse tillates jf. § 6.1 .8 .

Følgende fradeling uavhengig av arealformål tillates ikke:

• Fradeling av anneks tilknyttet fritidsbolig
• Fradeling av kårbolig
• Der det i reguleringsplan er viser tomter til fradeling, ti llattes ikke fradeling av ytterligere

tomter uten uta rbeidelse av ny reguleringsplan .

§ 5. 1 2 Naturskader
Bebyggelse skal sikres mot skade fra skred og flom. I forbindelse med arealplanlegging og

søknad om tiltak innenfor flom - og skred fareområder og innenfor om råder vist som
sekundære flomveier, jf . Ringerike kommunes kartdatabase, skal det redegjøres for

nødvendige sikringstiltak.

§ 5.1 2.1 Kvikkleire
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder uten dokumenterte stabile

grunnforhold skal undersøkelser i henhold til N VEs retningslinjer gjennomføres før
planen går til 1 .gangsbehandling. Det skal legges særlig vekt på vurdering av

områdestabilitet.

Før behandling av søknad om tiltak som ligger under marin grense (200 moh.) og hvor

forholdene på stedet tilsier det, skal det foreligge geoteknisk vurdering.

§ 5.1 2.2 Flom
For bebyggelse i flomutsatte områder skal det fastsettes sikkerhetsklasse i tråd med

byggeteknisk forskrift. For områder uten flomsoneberegninger eller annen
flomsonekartlegging, skal det i forbindelse med arealplan legging og søknad om tiltak

nær vassdrag redegjøres for nødvendige sikringstiltak. Nær vassdrag defineres som:

• 20 meter fra bekker
• 1 00 meter fra elver

§ 5. 1 3 Vesentlig terrenginngrep
Terrenginngrep i byggeområder som avviker mer enn 1 ,5 meter i forhold til opprinnelig

terreng , eller som samlet har et omfang på mer enn 500 m2, er søknadspliktige .
I tettbygde områder (konsentrert bebyggelse) , rekke - eller kjedehus, vil et terrengavvik på

mer enn 0,5 meter og 500 m2 i utstrekning være søknadspliktig.

I LNF - o mråder må terrengavvik uten søknad på inntil 3,0 meter , eller med et omfang på

mindre enn 1 000 m2, sees i sammenheng med tiltakets totale omfang , innvirkning på
omgivelsene og grunnforhold . Dersom tiltaksområdet er under marin grense skal det

foreligge ge oteknisk vurdering.
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All tilkjøring av eksterne masser anses som massemottak. Det er krav om reguleringsplan for

massemottak med volum på mer enn 10 000 m3, jf. § 6.7.

§ 5.1 4 Jord vernplan
Det skal i re guleringsplan som berører dyrka mark utarbeides jordvernplan, herunder
kompenserende tiltak og håndtering av matjord.

§ 5.1 5 Kollektivtransport
I alle plansaker skal god framkommelighet for kollektivtransport sikres på alle hovedveger.

B ESTEM M ELSER TI L AR E ALFO R MÅL

§ 6 Bebyggelse og anlegg

§ 6.1 Boligbebyggelse ( pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Innenfor områder avsatt til boligbebyggelse skal ikke tiltak finne sted før det inngår i
reguleringsplan, jf. § 2. Se unntak i § 2.1.2.

§ 6.1 .1 Boligbebyggelse i uregulerte områder og i eldre reguleringsplaner
I områder avsa tt til boligbebyggelse skal nye tiltak tilfredsstille krav i §§ 6. 1. 2 til 6. 1.6 ,

inntil det foreligger ny reguleringsplan for området. Bestemmelsene er ikke til hinder
for at kommunen kan kreve ny reguleringsplan før nye tiltak kan tillates.

Rekkefølgebest emmelser i § 4 er gjeldende .
Det tillates ikke bruk eller innredning til varig opphold i garasjer eller uthus.

§ 6.1 .2 Tomtestørrelse
Boligtomter skal være minimum 700 m2 for enebolig og 900 m2 for tomannsbolig.

§ 6.1 .3 Boligtype
Boligtomter kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse; en enebolig, en
enebolig med sekundærleilighet på inntil 65 m2, eller en tomannsbolig, derso m ikke

annet fremgår av reguleringsplan jf. § 1.3.

§ 6.1 .4 Utnyttelse og høyde
Total utnyttelse skal ikke overstige 25 % BYA.

Bebyggelse tillates med maksimal gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter.

Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.

§ 6.1 .5 Minste u teoppholdsareal for bolig (MUA)
Der annet ikke er bestemt i gjeldende plan, skal det på eiendommer avsatt ti l

boligbebyggelse avsettes MUA etter følgende krav og kriterier i § 5 . 4 .

Kravene skal også legges til grunn ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner:

• Minimum 200 m2 MUA for enebolig
• Minimum 150 m2 MUA per boenhet i tomannsbolig
• For sekundærleiligheter avsettes 50 m2 MUA per boenhet



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREALDEL
PLANBESTEMMELSER

1 2

• For boligkomplekser med flere enn to boenheter, avsettes 50 m2 MUA per
boenhet

• En andel på 30 % av total MUA kan løses på private balkonger, terrasser
eller takterrasser

• Innenfor sentrumsformålet skal det avsettes 20 m2 MUA per boenhet (kan i
sin helhet løses privat)

• Felles lekeareal inngår ikke i beregningen av MUA

§ 6.1 .6 Parkering
Krav til parkering skal følge enhver tids gjeldende Forskrift om parkering, Ringerike
kommune, Buskerud .

§ 6.1 .7 Lekeareal
Ved utarbeidelse av reguleringsplan for boligbebyggelse, skal det tilrettelegges for

lekeplass(er). Det skal som utgangspunkt avsettes 25 m2 lekeareal pr boenhet.

I sen trumsområder og tettbygde strøk skal det fremfor etablering av nye lekeplasser,
priori teres opprustning og utvidelse av eksisterende lekeplasser . Størrelse og

kvaliteter avklares i reguleringsplan.
Lekeplass bør være i umiddelbar nærhet, maksimalt 200 m fra bolig.

Lekeplassene skal være av tre ulike typer:

• Sandlekeplass 2 - 6 år
• Nærlekeplass 5 - 1 3 år
• Strøkslekeplass 1 0 år og oppover

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm Krav til Lekeplasser .
Lekeplassen skal være skjermet mot biltrafikk, og følge retningslinjer for støy i T - 1 442.

§ 6.1 .8 Fradeling til boligbebyggel se
Ved fradeling av eiendom til frittliggende småhusbebyggelse skal boligtomt være
minimum 700 m2 for enebolig og minimum 900 m2 for tomannsbolig.

Ved i nnsendelse av søknad til fradeling skal det på situasjonskart vises forslag til :

• Plassering av bolig, g arasje og parkering
• Adkomst
• Snuareal
• Uteoppholdsareal jf. § 6.1 .5

§ 6.2 Fritidsbebyggelse (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse skal ikke tiltak finne sted før det inngår i
reguleringsplan, jf. § 2. Se unntak i § 2.1 .3 .

Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for fritidsbebyggelse, skal følgende hensyn ivaretas:

• Det skal tas hensyn til eksisterende terreng. Skj æringer og fyllinger bør unngås
• Fritidsbolige ne skal fortrinnsvis plassers samlet, for en hensiktsmessig løs ning av

infrastruktur
• Det skal avsettes 1 ,5 parkeringsplass per hytte i felles parkeringsareal

• Det bør tilrettelegges for felles vann - og avløpsløsning, ikke privat løsning
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§ 6.2.1 Areal til fritidsbebyggelse
Fritidsboligens areal skal ikke overstige 1 20 m2 BRA. Det kan i tillegg til fritidsbolig
oppføres et enkelt uthus på 20 m2 BRA. Uthus skal ikke benyttes til varig opphold.

Uthusets mønehøyde skal ikke overstige 4,0 meter.

§ 6.2.2 Infrastruktur
Fritidsbolig med innlagt vann plikter å tilkobles til offentlig avløp der det te foreligger.

Innenfor byggeområder hvor infrastruktur som strøm, tele og fiber legges frem eller
endres skal dette legges som jordkabler. Luftstrekk tillates ikke.

§ 6.3 Sentrumsformål (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter forretninger, tjenesteyting, bo ligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og

bevertni ng, samt nødvendig grøntareal.

Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i Hønefoss, skal bygge opp under Hønefoss
som bosted, handelsby og regionhovedstad.

I Hønefoss sentrum skal estetiske løsnin ger f or nybygg og ombygging vektlegges høyt. Det
skal etterstrebes aktive, åpne fasader. Privatiserende løsninger som s valganger og

innglassing av balkonger bør unngås.

Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i kommunens tettsteder skal bygge opp und er
tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels - , service - og kulturtilbud skal

lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål.

P lasskrevende handel skal ikke etableres i sentrumsområdene.

Det tillates ikke etablering av kjøpesenter utenfor sentrumsområdene.

§ 6.4 Forretninger (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av
eksisterende forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens

arealdel.

Ved regulering kan d etaljhandel for dagligvarer med inntil 8 00 m2 BRA salgsareal etablere s i

større områder for boligbebyggelse med minimum 200 boenheter, innen en radius på 2,0
km.

§ 6.5 Offentlig eller privat tjenesteyting (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter forskjel lige former for offentlig eller privat tjenesteyting, som for eksempel
skole, barnehage, helseinstitusjoner, kulturtilbud, kirke/annen religionsutøvelse,

administras jon og konsulentvirksomhet .

Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og dokumente res tilstrekkelige, gode og
solfylte leke - og oppholdsareal er egnet for variert fysisk aktivitet for aktuelle alders - og

brukergrupper.

Terreng og stedtypisk vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, og hoveddelen av

arealene skal være sammenhengende o g ha en hensiktsmessig form.
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§ 6.6 Fritids - og turistformål (pbl. § 1 1 - 9 nr. 1 )
For områder avsatt til fritids - og turistformål kreves det utarbeiding av reguleringsplan
dersom vi rksomheten endres eller utvides.

For campingplasser avsatt i kommuneplanens arealdel som ikke er regulert i egne planer

gjelder følgende: E nhetene (campinghytte/ - vogn) skal ha en minimumsavstand på 3 meter.

§ 6.7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Ved etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseutta k og - mottak skal det
utarbeides reguleringsplan. Reguleringsplanen skal inneholde omfang, utførelse og

tidsbegrensninger. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner, både i plan og
snitt. Det skal også foreligge dokumentasjon på massebere gning, geoteknisk vurdering,

biologisk mangfold (naturkva liteter), kulturminner, støy, støv og trafikk. Andre tema som kan
være aktuelle vurderes særskilt i hver sak. Uttaksvolumet s kal vises og angis i

reguleringsplan . For større masseuttak og mottak kan det kreves kompensasjon for
utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav om

rekkefølgebestemmelse.

Fortrinnsvis skal utvidelse av eksisterende masseuttak prioriteres fremfor å åpne nye.
Ved utvidelse av eksisterende mass euttak skal det utvides i areal, fremfor utvidelse i dybden.

§ 6.8 Næringsvirksomhet (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet som

ikke er angitt som eget formål.

Treningssentre kan etableres in nenfor næringsområder.

§ 6.9 Idrettsanlegg (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter større anlegg som skibakker, golfbaner, stadioner, skytebaner og

lignende.

§ 6.1 0 Andre typer bebyggelse og anlegg (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter kommunaltekniske anlegg etter pbl. kapittel 1 8, som vann - og
avløpsa nlegg, støyvoller , godsterminal, godslager, energianlegg, fjernvarmeanlegg, vann -

og avløpsanlegg, vannforsyningsanlegg, renovasjonsanlegg, øvrige tekniske an legg,
telekommunikasjonsanlegg , små vannkraftverk og l ignende.

§ 6.1 1 Grav - og urnelund (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter gravplasser som går inn under lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven), samt nødvendige bygg for anlegg av grav - og urnelund, herunder

krematorium.

§ 7 Samferdsel og teknis k infrastruktur (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)

§ 7.1 Bane
Formålet omfatter ulike baneformål som trase for jernbane, stasjons - /terminalbygg,

holdeplass/plattform, tekniske bygninger/konstruksjoner samt annen banegrunn ( tekniske

anlegg og grøntareal).
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§ 7.2 Lufthavn
Formålet omfatter lufthavn med landingsbaner, terminalbygg, hangarer, samt landingsplass
for helikopter.

§ 7.3 Parkeringsanlegg
Formålet omfatter rasteplass, parkerings plass og parkeringshus/ - anlegg.

§ 8 Forsvaret

Forsvaret kan selv fatte vedtak om utbygging og virksomhet in nenfor eget arealformål.

§ 9 Grønnstruktur og friområder (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)

I områder avsatt til grønnstruktur tillates kun bygge - og anleggstiltak som bygger opp under formålet.

Søknad om tiltak ved elvekanten, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med statlige
myndigheter og organisasjoner som blir berørt. Bestemmelsene i § 1 1 .1 .1 (Småbåthavner) gjelder.

Eksisterende grønnstruktur bør bevares. Ved ny utvikling i områder bør det etterstrebes å tilrettelegge
for sammenhengende grønnstruktur so m naturområder, parker, turdrag og friområder.

Fri lufts områder skal utformes så de tilrettelegges for alle. De skal ha en hensiktsmessig beliggenhet,

og skal ha kvaliteter som sikrer rekreasjon og lek. Det kan oppføres bygninger som er i tråd med
formål o g som er tilrettelagt til bruk for allmennheten.

§ 1 0 Landbruks - , natur - og friluftslivsformål ( LN F)

(pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 1 )

§ 1 0.1 Bygge - og anleggstiltak i LN F (§ 1 1 - 7, nr. 5)
I landbruks - , natur - , og friluftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge - og

anleggstiltak som er nødvendige for landbruks - , natur - og friluftsformål, samt for
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden

næring . Fo rhold beskrevet i § 5.1 4 skal hensynstas.

Det ti llates ikke n edbygging av dyrka mark.

Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, kan det tillates

oppføring av é n kårbolig, om det ikke finnes på gården fra før.

Oppføring av ny bolig - eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbude t gjelder også utvidelse
av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.

Det tillates etablering av mindre kraft - /telefonledninger for boliger og stedbunden næring,
kommunikasjons master og tiltak i forbindels e med kommunaltekniske anlegg.

Utspillstill atelse for avløpsanlegg til godkjent bolig/fritidsbolig krever ikke dispensasjon.
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§ 1 1 Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsone

(§§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 1 )

§ 1 1 .1 Byggeforbud i 1 00 - meterssonen (pbl. § 1 - 8)
I 1 00 - metersonen o g ved angitt byggegrense mot vann og vassdrag tillates ikke tiltak jf. p bl.
§ § 1 - 6 etter 20 - 1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, i, j, k, l og m, 20 - 4 og 20 - 5.

Retningslinje til § 1 0.1
Alle søknader om tiltak som er i strid med § 1 0.1 ( i LNF - områder ) skal behandles som

dispensasjonssøknader. Det skal foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon,

og det er en forutsetning at tiltakene ikke vil være til ulempe for landskaps - , natur - , og

frilufts verdier.

Dersom det gis dispensasjon for utv idelse og ombygging av eksisterende boliger i LNF - områder

(gjelder ikke boliger tilknyttet gårdstun) , er det en forutsetning at samlet areal ikke overstiger 200

m2 BYA, og at utnyttingsgraden til boligeiendommen ikke overstiger 1 5 % BYA.

Dersom det gis di spensasjon for ny bebyggelse eller utvidelse av bebyggelse på

fritidseiendommer i LNF - områder, er det en forutsetning at samlet størrelse på bebyggelse ikke

overstiger totalt 1 20 m² BRA. Inkludert i dette arealet kan det bare være totalt to bygninger, ei

h ytte og inntil ett uthus på maksimalt 20 m² BRA.

Det tillates ikke bruk, eller innredning til varig opphold i garasjer eller uthus.

Ved gjennomoppbygging etter brann kan det åpnes opp for at utnyttelsesgrad en til tidligere lovlig

bebyggelses legges til grunn.

I husklynger med overvekt av boliger, kan det vurderes å tillates bruksendring fra fritidsbolig til

bolig. Ved bruksendring skal forhold som adkomst og skoleveg vurderes spesielt.

Det tillates ikke bruksendring mellom fylkesvegen i Åsa og Steinsfjor den.

Innenfor LNF - formålet kan det gis dispensasjon for etablering av spredt ervervsbebyggelse,

dersom denne har funksjon som binæring i landbruket eller vurderes å ha stor betydning for

sysselsetting i området.

Det tillates ikke etablering av spredt erv ervsbebyggelse langs hovedvegnettet.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREALDEL
PLANBESTEMMELSER

1 7

§ 1 1 .1 .1 Småbåthavn
Landfaste brygger og flytebrygger/badebrygger som er åpne for allmennheten og
til rettelagt for allmenn bruk og fe rdsel, kan tillates. Brygger og flytebrygger/

badebrygger kan tillates etter godkjent byggesøknad eller reguleringsplan. For
brygger med mer enn to båtplasser eller flate større enn 1 ,8 x 4,0 m, kreves det

reguleringsplan. I behandling av byggesøknaden eller i reguleringsplanprosessen
skal prinsippene og retningslinjene i «Bryggeveileder Ringerike kommune» følges,

herunder soneinndelingene for ulike bryggetyper langs elvene i Hønefoss.

§ 1 1 .1 .2 Vann og vassdrag
I vann og vassdrag till ates det ikke utført tiltak jf. pbl. §1 - 6. Det kan ikke oppføres

anlegg eller igangsettes virksomhet som kan gi fare for forurensning.

§ 1 2 Hensynssoner (pbl. § 1 1 - 8)

§ 1 2.1 Hensynssoner (pbl. § 1 1 - 8 a)

§ 1 2.1 .1 Nedslagsfelt for drikkevann H1 1 0 (Væleren)
I sone H1 1 0 er all aktivitet og tiltak som kan medføre fare for forurensning av
d rikkevannskilden , ikke tillatt.

§ 1 2.1 .2 Område for grunnvannsforsyning H1 20
Innenfor nedbørsfeltet for drikkevann er det forbudt med tiltak som kan forurense

drikkevann.

§ 1 2.1 .3 Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass H1 30
Innenfor området angitt som sikringssone H1 30 skal det ikke oppføres bebyggelse .

Retningslinje til § 1 1 .1
Alle søknader om tiltak i strandsone behandles som dispensasjonssøknader. Det skal foreligge

svært tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon . F orutsetning er at tiltakene ikke vil

være til ulempe for allmennheten, landskap - , natur - , og friluftsverdier.

Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av e ksisterende boliger i 1 00 -

meterssonen langs vann og vassdrag med årssikk er vannføring , er det en forutsetning at samlet

areal ikke overstiger 1 50 m2 BYA. Det kan ikke tillates mer enn ett uthus på 20 m2 BRA, og en

garasje på 50 m2 BRA.

Dersom det gis dispensasjon utvidelse av fritidsboliger i 1 00 - meterssonen, er det en forutsetning

at bygget ikke overstiger 50 m² BRA. Tilsvarende for ett uthus på maksimalt 1 0 m² BRA.

Utvidelse av bygningsmasse bør legges bort fra vannet.

Retningslinje til § 1 2 .1 .1
Som aktivitet og tiltak innebefattes vegutbygging, masseuttak og planering selv om det

måtte være ledd i landbruksnæringen.
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§ 1 2.1 .4 Andre sikringssoner H1 90
Innenfor omr ådet angitt som sikringssone H1 9 0 skal det ikke oppføres bebyggelse.
På Eggemoen gjelder et generelt byggeforbud om å bygge så høyt at det kan komme

i konflikt med militære installasjoner. Det tillates ikke etablering av byg g med direkte
innsyn til Forsvarets bygninger eller tekniske insta llasjoner. Generell hensynssone er

1 00 m eter , med tilleggskrav for spesielt utsatte eller kritiske områder. Det er f orbud
mot etablering av virksomhet som i seg selv kan utgjøre e n trussel f or Forsvaret . Det

tillates ikke etablering av virksomhet som er spesielt sensitiv i forhold til Forsvarets
virksomhet.

§ 1 2.2 Faresoner (pbl. §§ 1 1 - 8 a og 28 - 1 )

§ 1 2.2.1 Ras - og skredfare H31 0
Innenfor områder angitt som hensynssone H31 0 skal det , i forbindelse med

arealplanlegging og søknad om tiltak , redegjøre s for nødvendige sikringstiltak av
fagkyndig i t råd med byggeteknisk forskrift.

§ 1 2.2.2 Flomfare H320
Innenfor område angitt som hensynssone H320 skal det , i forbindelse med
arealplanlegging og søkn ad om tiltak , redegjøres for nødvendige sikringstiltak, av

fagkyndig i henhold til byggeteknisk forskrift (TEK1 7 § 7 - 2, sikkerhet mot flom).

§ 1 2.2.3 Skytebane H360
Sikkerhetssoner skal avgrenses jf. forskrift om anlegg av, kontroll med og
god kjenning av sivile sky tebaner.

§ 1 2.2.4 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370
Innenfor område angitt som hensynssone (H370 ) må eventuelle bygninger etableres
med avstander til kraftledningen , slik at en overholder krav etter regelverk under el -

tilsynsloven (LOV - 2009 - 06 - 1 9 - 1 03) , forvaltet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap.

§ 1 2.2.5 Krav vedrørende infrastruktur H41 0
Følgende tiltak som ligger innenfor område for fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6.

november 2002 etter energiloven, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget:

• Nye og e ksisterende bygninger over 1 000 m² bruksareal (BRA),

• Områder med samlet utbygging eller ombygging på
over 1 000 m2 bruksareal (BRA)

Tilknytningsplikten innebærer ikke at en kunde trenger å kjøpe eller bruke fjernvarme .

§ 1 2.3 Retningslinjer for s one med angitte særlige hensyn
(pbl. §§ 1 1 - 8 og 1 1 - 9 nr. 6)

§ 1 2.3.1 Hensyn friluftsliv H530
Innenfor h ensynssone H530 bør det, av hensyn til sikring av viktige friluftslivskvaliteter,
ikke tillates tiltak som hindrer tilgang og bruk av området til friluftsliv.
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§ 1 2.3.2 Bevaring kulturmiljø H570
Innenfor hensynssone H570 skal det l egges særlig vekt på å ivareta kulturmiljøenes
særpreg. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene skal det dokumenteres at

kulturmiljøets kvaliteter og stedsidentitet blir ivaretatt.

I plansaker so m berører registrerte kulturminner , bør det utføres en kulturhistorisk

stedsanalyse som dokumenterer områdekarakter, bebyggelsesstruktur og
karakteristiske trekk ved bebyggelsesmønster, høyder og volum.

I plansaker som berører registrerte kulturminner , bør det utarbeides ulike prinsipielle

alternativer for vern som en del av planforslaget.

§ 1 2.3.3 Hensyn mineralressurser H590
Innenfor hensyns sone H590 er det forbudt å bygge og/eller anlegge tiltak som

ødelegger eller vanskeliggjør fremtidig utnyttelse av mineralfor ekomster .

§ 1 2.4 Båndleggingssoner

§ 1 2.4.1 Båndlegging etter lov om naturvern H720_N
Områdene er båndlagt etter lov om naturvern og naturmangfoldloven. Tiltak (arbeid,
anlegg eller virksomhet) innenfor båndlagte områder skal, før de iverksettes,

forelegges til uttalelse for vedkommende myndighet.

§ 1 2.4.2 Båndlegging etter lov om kulturminner H730_N
Bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved vedtak etter kulturminneloven , skal

forvaltes iht. bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan -
og bygn ingsloven.

§ 1 2.4.3 Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner
(Markalova) H735_N

Innenfor Marka kan det kun tillates tiltak som er ledd i tradisjonell landbruksdrift.
Øvrige bygge - og anleggstiltak er forbudt. Det tillates ikke oppføring av nye bygg eller

fradeling til slikt formål.

I området rundt Ringkollen tillates mindre tiltak som er ledd i videreutvikling av
friluftsanleggene. Ved større og vesentlige tiltak kreve s planprosess.

Retningslinje til § 1 2.4.3
Dersom det skal gis dispensasjon for bygge - og anleggstiltak i marka, må sak en forelegges

fylkesmannen og eventuell annen direkte berørt statlig eller regional myndighet til uttalelse.

Etter vurdering, og d ersom overordnet myndighet ikke uttaler seg mot dispensasjon for å

utvide hytter i marka, kan det gis dispensasjon. Hytte skal ikke overstige 60 m² BRA.

Tilsvarende kan det tillates ett uthus på maksimalt 1 0 m² BRA. Det kan etter en konkret

vurdering tillates at uthusfunksjoner som lagring av blant annet ved og utstyr og toalett,

legges inn i hytte.

I de deler av Marka som er tilnærmet uberørt av hytter, tillates det ikke å øke bruksareal eller

å endre byggestil.
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§ 1 2.4.4 Båndleggingssone i påvente av ny plan (pbl. §1 1 - 8 d)
I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med
båndleggingen. Aktuell myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk.

Båndleggingssone for vedt ak etter plan - og bygningsloven H 71 0_F1 - 2:

H71 0_F1 : Fellesprosjektet - Ringeriksbanen og E1 6
Hensynssone i påvente av reguleringsplan.

H71 0_F2: Område regulering Hønefoss
Hensynssone i påvente av reguleringsplan.
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1 Sam la vu rdering
I denne rapporten er alle innspill med samla konsekvensvurdering «liten/ingen negativ
konsekvens» presentert . I tillegg presenteres områder som etter en ny vurdering av
kommunens administrasjon er vurdert til å ha så negative konsekvenser at vi har valgt å ta
dem ut. De står presen tert i denne rapporten for å synliggjøre grunnlaget for den nye
vurderinga. Av alle forslagene som presenteres i rapporten er 2 0 forslag om framtidig bolig,
fire forslag om framtidige næringsområder, t re forslag om utvidelse av masseuttak, to
forslag om fr itidsbebyggelse, og ett forslag om utvidelse av camping plass (fritids - og
turist formål) .

1 . 1 Konsekvensutredning

Bolig

En stor del av områdene hvor det foreslås framtidig bolig er i allerede eksisterende
tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioriterte tetts tedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby,
Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne utbyggingen/fortettingen er etter
kommunens oppfatning i tråd med overordna føringer om samordna bolig - , areal - og
transportplanlegging, herunder statlige planretningslinj er og regionale planer. Dette gjelder
i mindre grad for områdene B28 «Åsa» og B1 «Nakkerudgata». Områdene ligger imidlertid i
tilknytning til eksisterende mindre tettsteder, og vil bidra til å opprettholde et
befolkningsgru nnlag. Forslag B1 «Nakkerudgata» ligger i nærheten av Rv. 35 med god
kollektivforbindelse mot Hønefoss og Drammen. B28 «Åsa» har et mer begrenset
kollektivtilbud mot Hønefoss, hvilket betyr at reiser til og fra dette området i større grad vil
være bilbasert.

De resterende forslagene til boligområder er i stor grad tilknyttet eksisterende tettsteder
med nødvendig teknisk og sosial infrastruktur. For områdene der støyproblematikk kan
være en utfordring må dette løses som en del av en eventuell reguleringsprosess. De fleste
boligforslagene h ar samlet sett begrensede konsekvenser, med lite dyrk bar mark som
foreslås omdisponert . Alt i alt gir det totale antallet innspillsområder for framtidig bolig med
liten eller ingen negativ konsekvens en god fordeling av nye boligområder og fortetting.

Nær ing

De tre forslagene til framtidige næringsområder ligger i tilknytning til eksisterende
næringsområder , og har overordnet sett få negative konsekvenser. Områdene skaper ikke
nye transportbehov til områder som ikke har dette i dag, utover en økning av arbeidsplasser
i de angitte områder og transport til og fra disse. For området i tilknytning til
«Miljøregistrering i skog» ( MiS ) vil avgrensning reduseres s lik at dette området ikke berøres,
samt at buffersone sikres .

Masseuttak

De tre forslagene om utvidelse av masseuttak er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel,
hvor det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. Ringerike kommune har store
grusress urser av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en videreutvikling av
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eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre foreslåtte
områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av masseuttak
kreves reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser vil da behandles i større
detalj .

Fritidsbebyggelse

Forslaget om fritidsbebyggelse innebærer utvidelse/fortetting av et allerede eksisterende
hytteområde. Forslaget anses å ha få negative konsek venser.

Forslag FT1 «Utvidelse Buttingsrud camping» vil bidra til økt sikkerhet mot flom ved å flytte
og utvide virksomheten høyere i terrenget og dermed redusere sjansen for at viktig
infrastruktur for anlegget går tapt ved eventuelle flomhendelser.

Trafi kk og kollektivtransport

Når det gjelder trafikkbelastningen på veinettet i kommunen er i nnspillsområdene r elativt
jevnt fordelt på de ulike tettstedene , og d en totale trafikkøkningen for alle boligområdene er
beregnet til omtrent 1 800 ÅDT . Ringerike kommune tar forb ehold om at beregningene er
gjort på et detaljnivå som er tilpassa kommuneplannivå, basert på størrelsen på de enkelte
innspillsområdene. Detaljregulering av de enkelte områder vil kunne føre til avvik fra
beregnet økning i ÅDT .

Den økte t rafikken vil i varierende grad belaste riks - og fylkesveinettet, i hovedsak Fv. 241 og
1 63 for Haugsbygd, Fv. 1 74 for Heradsbygda, E1 6 for Hallingby, Nes i Ådal og Ringmoen,
R v. 35 for Ask, Tyristrand og Nakkerud , samt kommunalt lokalveinett innenfor de ul ike
områdene. Trafikk fra Haugsbygd, som får den største veksten i trafikk med en økning på
560 ÅDT , vil i stor grad ledes mot krysset Vesterngata/Hønengata, og kommunen har derfor
foreslått rekkefølgebestemmelse for dette krysset i planbestemmelsene. Nye områder i
Heradsbygda, samt områder i tilknytning til Hønengata, genererer også samlet sett en del
trafikk (1 08 ÅDT for Heradsbygda og 1 91 ÅDT for Hønengata), men denne fordeles på flere
kryss og vil ikke gi den samme økning i trafikkbelastning på enkeltkryss som trafikken fra
Heradsbygda.

Ask, Tyristrand, Nakkerud, Hallingby, Nes i Ådal og Åsa har sparsomt kollektivtilbud p.t. og
legger i stør re grad opp til bilbasert transport, men h ovedvekten av de foreslåtte
boligområdene ligger imidlertid i områder som i dag enten er sentrumsnært eller har gode
bussforbindelser . Flertallet av foreslåtte boligområder utenfor Hønefoss ligger i Haugsbygd
og He radsbygda , og begge disse tettstedene har p.t. to bussavganger i timen til og fra
Hønefoss mesteparten av dagen . I mange av områdene er det også godt utbygd gang - og
sykkelveinett. I tillegg vil Ringerike kommune benytte seg av muligheten til å stille krav om
rekkefølgebestemmelser for gang - og sykkelvei der d ette ikke allerede er på plass og
vurderinger tilsier at det må opparbeides. Ringerike kommune mener på bakgrunn av disse
vurderingene at målet om å begrense vekst i persontrafikk med bil og begrense ø kning i
CO2- utslipp er oppnåelig også med utbyggingen som presenteres i denne utredninga.

Alt i alt vurderes i nnspillene samla sett å være i tråd med overordna føringer og planer, og
uten særskilte overordna konsekvenser utover det som gjelder enkeltvis f or hvert område.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

3

1 . 2 Risiko - og sårbarhetsanalyse

Støy

Fortetting i sentrale områder innebærer i mange tilfeller at områdene er berørt av støy fra vei
og bane i mindre eller større grad. Dette vil i de fleste tilfeller la seg løse gjennom avbøtende
tiltak, me n det er viktig at støyfaglige utredninger blir gjort ved detaljreguleringer, slik at
nødvendige sikringstiltak gjennomføres.

Grunnforhold

Mange av de vurderte områdene ligger under marin grense og på marine avsetninger.
Grunnforholdene er i flere områder uavklarte, og i enkelte områder er det usikkerhet rundt
områdestabiliteten. Ved detaljregulering må det gjøres vurderinger av grunnforhold, og der
vurderingene tilsier det må det gjøres geotekniske grunnundersøkelser.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet for myke trafikanter er også gjennomgangstema for mange områder, og
vurderinger av gode, trafikksikre forbindelser for gående og syklende må gjøres i
reguleringsprosessene. Dette vil også bidra til å øke andelen gående og syklende.

Utover de nevnte forhold ha r det ikke blitt identifisert alvorlige overordna risiko - og
sårbarhetsforhold i tilknytning til innspillene.
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2 I nn ledn ing
Ringerike kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen for perioden 201 8 - 20 30 .
Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel bl e påbegynt i 201 3 . Det ble da sendt
inn 99 innspill til ulike arealformål. Kommunen engasjerte COWI AS i arbeidet med grovsiling
og konsekvensutredning av innspill ti l nye utbyggingsområder. I COWIs grovsiling ble 65
områder utvalgt til en grundigere konse kvensutredning. På bakgrunn av COWIs
konsekvensutredning, innkomne merknader, innsigelser og egne vurderinger er 4 2 av
områdene tatt ut. I tillegg er noen av innspillsområdene delt opp, hvorav noen deler er tatt ut
og andre deler er med videre.

I etterka nt av høring og offentlig ettersyn har kommunen mottatt merknader på kvaliteten av
ROS - analysen som er gjort i forbindelse med konsekvensutredningen av innspillsområder.
Kommunen har derfor revidert konsekvensutredningen og gjort en grundigere analyse av
r isiko og sårbarhet for alle innspillområdene som ble videreført etter
konsekvensutredningen. I forbindelse med denne revisjonen har kommunen tatt ut
ytterligere noen områder, med bakgrunn i nye vurderinger og informasjon som ikke
framkom i opprinnelig kons ekvensutredning.

For konsekvensutredningene og ROS - analysene er det benytta et metodeopplegg som
sikrer at plan - og bygningslovens krav til utredninger er tilfredsstilt. Fokus har vært på
vesentlige virkninger på det overordna nivået kommuneplanen er på.

Alle arealendringene som inngår i konsekvensutredninga er gitt en vurdering når det gjelder
naturmessige og samfunnsmessige konsekvenser, samt en overordna ROS - analyse med
fokus på naturfare, teknisk og sosial infrastruktur og virksomhetsrisiko. Vurdering ene som er
gjort bygger på kunnskap i tilgjengelige databaser som beskrevet i kildelista. Kommunen
har i tillegg vurdert innspillene opp mot egen arealbruksstrategi.

Merk: avgrensningene som er vist i denne konsekvensutredning a er ikke endelige. Endelige
o g tilpassa avgrensninger er vist i plankartet.
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2. 1 Metodikk

2.1 .1 Generelt

I henhold til p lan - og bygningsloven skal planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn konsekvensutredes. På kommuneplannivå er det særlig virkningene av foreslåtte
utbyggingsstrategier og av de samlede virkninge ne av planens arealendringer som skal
utred es. Men også alle nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende
byggeområder må utredes.

2.1 .2 Konsekvensvurdering

Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpassa plannivået, være
beslutningsrelevant og basere seg på foreliggende kunnska p. I tråd med forskrift om
konsekvensutredning skal planer som har vesentlig virkning konsekvensutredes, og dermed
er det også planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. Kommuneplanens
arealdel har ikke til hensikt å beskrive konkrete løsning er for detaljutforming og effektene av
disse.

Drøftinger av konsekvenser av forslag til endra arealbruk er gjort med utgangspunkt i
relevante nasjonale retningslinjer, fylkesplaner, sam t kommuneplanens samfunnsdel.

De enkelte innspillene er vurdert ut fra temaene som er listet opp i tabellen under. Disse er
basert på temaer som er omtalt i planprogrammet, samt en videreføring av temaer og
vurderinger fra grovsili ngen. For hvert tema er det under de enkelte innspillene gjort en
vurdering for å komme fram ti l hvilken konsekvens tiltaket vil ha. Tabellen under beskriv er
hva som betegnes som liten/ ingen, middels og negativ konsekvens for temaene.

Tema Liten/ ingen negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Forhold til
overordna planer :
kommuneplanens
samfunnsdel og
øvrige regionale
og nasjonale
føringer

I tråd med føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og
øvrige overordna
planer.

Delvis i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og /
eller øvrige overordna
planer.

Ikke i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen
eller øvrige
overordna planer.

T eknisk og sosial
infrastruktur

God kapasitet / ingen
store kostnader knyttet
til infrastruktur som
følge av tiltaket.

Krever noe utbygging
av infrastruktur.
Omfang for
infrastruktur må
vurderes i forhold til
behov for tiltaket som
foreslås.

6

Tiltaket medfører
større utbygging av
teknisk og / eller
sosial infrastruktur,
som ikke står i
forhold til størrelsen
eller behovet for
tiltaket.

Trafikksituasjon Med fører min dre
økning i trafikk (< 1 0 0
ÅDT) , og/eller utløser

Medf ører økning i
trafikk ( 1 00 – 300
ÅDT), og/eller kan

Medfører stor økning
i trafikk (> 300 ÅDT),
og/eller vil utløse



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

6

ikke behov for
utbedring av vei, G/S -
vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT

medføre behov for
utbedring av vei og
G/S - vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT

b ehov for utbedring
av vei og G/S - vei.
Beregningsgrunnlag:
ant. dekar × 6 = ÅDT

Landskapsbilde L iten eller ingen nær /
fjernvirkning. Små
terrenginngrep.

Terrenginngrep og /
eller tiltak som gir noe
negativ
landskapsvirkning.

Stor negativ
landskapsvirkning .

Naturmangfold
og vassdrag

Ingen kjente lokaliteter
blir berørt.

Noe inngrep i viktige /
verdifulle lokaliteter.

Viktige / verdifulle
lokaliteter får store
negative virkninger
eller går tapt.

Kulturmiljø Ingen kjente
kulturminner blir
berørt.

Noen kjente mindre
viktige kulturminner
går tapt.

Kjente viktige
kulturminner /
kulturmiljø får store
negative virkninger
eller går tapt.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet.
Ikke dyrka mark.

Mindre områder dyrka
eller dyrkbar mark går
tapt. Vanskelig
tilgjengelig skog av
høy bonitet.

Dyrka eller dyrkbar
jord og / eller skog av
høy bonitet går tapt.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsl iv/barn og
unge/universell
utforming

Gangavstand til
sentrum / skole.
Nærhet til friområder.
Gode boforhold.
Universelt utformet.
Ingen negativ virkning
for eksisterende
friområder.

Litt lengre avstander,
forhold som er noe
negativt for bomiljø og
/ eller negative
konsekvenser for
eksisterende
friom r åder.

Tiltaket vurderes som
negativt med tanke
på folkehelse /
bomiljø / nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Bussholdeplass
og – tilbud

Kort vei til
bussholdeplass (<400
meter) og/eller
busstilbud som
muliggjør f.eks.
pendling til og fra jobb
med buss

Noe lenger vei til
bussholdeplass (400 -
600 meter) og/eller
busstilbud som
vanskeliggjør pendling
til og fra jobb.

Lang vei til
bussholdeplass
(>600 meter)
og/eller få
bussavganger, ikke
mu lig å pendle med
buss til og fra jobb.

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Ingen kjente faktorer
som utgjør en
naturfare. God avstand
til vassdrag, fravær av
marin leire i grunnen,

Marin leire i grunnen,
ukjent stabilitet. Bratte
skråninger. Nærhet til
elv. Behov for
ytterligere

Kjente fareområder
for kvikkleire eller
skred i bratt terreng.
Innenfor flomsone for
200 - årsflom. Stor



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

7

slake skråninger, ikke
påvist radon.

undersøkelser ,
avbøtende tiltak .

radonfare. Høy risiko
for ulykker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Lite trafikk ( < 4000
ÅDT) , god sikkerhet
for alle trafikanter –
f.eks godt G/S - veinett,
oversiktlige kryss, god
veistandard, ingen
ulykker

Middels trafikk (4 -
8 000 ÅDT) ,
akseptabel sikkerhet
for biler og myke
trafikanter – f.eks god
veistandard, G/S - vei,
få ulykker

Høy (8 - 1 2000 ÅDT)
eller svært høy
( > 1 2000 ÅDT) trafikk
kombinert med lite
sikkerhet – f.eks
smale veier, farlige
kryss,
ulykkesstrekning,
mangel på G/S - vei

V irksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Utenfor støysone,
ingen påvirkning.
Ingen fare for grunn -
/vann -
/luftforurensning,

Innenfor gul støysone.
Ukjent/middels fare for
grunn - /vann -
/luftforurensning.

Innenfor rød
støysone, stor
støypåvirkning. Stor
far e for grunn - /vann -
/luftforurensning.

Basert på de temavise konsekvensvurderingene er det gitt en samlet vurdering for hvert
innspill. Tabellen under beskriver hva som legges til grunn for samlet sett å v urdere at et
tiltak har liten/ ingen, middels eller stor negativ konsekvens.

Liten/ ingen negativ
konsekvens

Positivt tiltak for Ringerike kommune. I tråd med føringene i den
vedtatte samfunnsdelen av kommuneplan. Ingen eller få negative
konsekvenser.

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Middels eller uavklarte konsekvenser innenfor flere tema.

Stor negativ
konsekvens

Viktige verdier går tapt.
Tiltaket er ikke i tråd med overordna planer .
Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.

Beslutningene knyttet til kommuneplanens arealdel gjelder i hovedsak avklaring av
arealformål, og denne konsekvensutredningen baseres derfor på kunn skap som er
tilstrekkelig for å avklare hva de aktuelle arealene skal brukes til. Vurderingene som er gjort
er tilpassa det overordn a nivået, og det vil være mange nyanser innenfor de ulike fargene.
Dette synliggjøres i beskrivelsene av de enkelte områdene. Stor negativ konsekvens for ett
av temaene kan gi stor negativ konsekvens for innspillet som helhet, avhengig av områdets
størrelse og del av området som bl ir berørt.

Ved reguleringsplaner er det dokumentasjonskrav knytta til flere av de ovennevnte temaene.
Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap. II og
kulturminnelovens § 9, samt at det skal utarbeides risiko - og sårbarhe tsanalyse med omtale
av blant annet flom - og skredfare. Det betyr at temaer som vurderes i denne utredningen,
uavhengig av utfall, også skal beskrives i nærmere detalj ved en eventuell reguleringsplan.
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Avbøtende tiltak

Som en del av en planprosess kan det gjø res tilpasninger av et prosjekt for å redusere
eventuelle negative konsekvens er. Denne konsekvensutredningen på kommuneplan nivå
har ikke lagt til grunn eller gått i detalj på mulige avbøtende tiltak. For innspill som tas inn i
kommuneplanens arealdel, må man i det videre planarbeidet vurdere avbøtende tiltak som
kan redusere de negative virkningene som er påpekt i denne konsekvensutredningen .
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2. 2 Kunnskapsgrunnlag

Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og faglige databaser. Temakart på
kommunens nettside har vært brukt, samt temautredninger som er utarbeidet i forbindelse
med kommuneplanrevisjonen. Det er i tillegg brukt faglig skjønn og lokalkunnskap.
Vurde ringene baserer seg i all hovedsak på eksisterende kunnskap. Gjeldende
kommuneplan er også en viktig del av kunnskapsgrunnlag et i planprosessen.

F ølgende datagrunnlag blitt brukt:

Aktsomhetskart for jord - og flomskred (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet

Aktsomhetskart for radon (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/

Aktsomhetskart for flom (som WMS - tjeneste i kommunens karttjeneste):
http://www.kart.ringerike.kommune.no

Kvartærgeologisk kart (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/

Kart over marin grense og kartlagte kvikkleiresoner (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire

Kart over skredhendelser (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=SkredHendelser

Kommunens kart over støysoner langs veinett:
http://www.kart.ringerike.kommune.no samfunnssikkerhet støy

Statens vei vesens vei kart (for trafikkmengder, ulykkespunkter etc.):
https://www. vei vesen.no/ vei kart/ vei kart

Ringerike kommune - Kommuneplanen s samfunnsdel
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /Gjeldende - kommuneplan/

Ringerike kommune - Gjeldene kommuneplan, arealdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /Gjeldende - kommuneplan/

Ringerike kommune - Masseforvaltning – temautredning
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Utredninger - og - analyser/Masseforvaltning --- temautredning/

Ku lturminnesøk, Riksantikvaren
http://www.kulturminnesok.no

NIBIO – Kilden
http://kilden.skogoglandskap.no/
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Miljøstatus
http: //www. miljostatus.no/kart/

Artsdatabanken
http: //artskart. artsdatabanken.no/Default. aspx

Statens kartverk – Norgeskart
http: //www. norgeskart.no/

Ringerike kommune, kart
http: //kart.ringerike.kommune.no
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3 Vu rdering av forsl ag til arealbru ksendringer

3. 1 Nes i Ådal

3.1 .1 01 – Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal (F1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Fritidsbebyggelse
1 2 daa
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse: Området ligger mellom E1 6 og Begna, rett sør for bebyggelsen i Nes.
Avstand til Begna ca . 1 00 m, og avstand til E1 6 ca . 230 m.

Samla vurdering
Området innebærer utbygging av hyttefelt i nærheten av Nes sentrum, i et
område som ikke er bebygd fra før. Nes i Ådal er et prioritert lokalsamfunn.
Utbygging beslaglegger skog av høy bonitet. Det mangler noe G/S - vei langs
E1 6. Negativ virkning for jord - og skogbruk. Kan være utfordring knytt et til
nærhet til renseanlegg.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Relativt nært Nes sentrum.
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T eknisk og sosial
infrastruktur

Planlagt nytt vannverk og renseanlegg vil gi
tilstrekkelig V /A - kapasitet. Nytt renseanlegg bygges
nordøst i det foreslåtte hytteområdet. Mangler G/S -
forbindelse ca. 1 70 m langs E1 6, retning Nes. Dette
er ikke vurdert som nødvendig pga. formål som
fritidsbebyggelse.

Trafikksituasjon Antas å gi en økning på ca. 3 0 ÅDT (hyttefelt,
genererer ik ke like mye trafikk som boligområder) .
Adkomst fra Ådalsveien (privat). Trafikken ledes ut på
Ådalsveien , så E1 6 som pr. i dag har ÅDT 2600.

Landskapsbilde Vurderes å gi liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente store verdier.

Kulturmiljø Ingen kjente.

Jord - og
skogressurser

Skog, høy og særs høy bonitet . D yrkbar jord, A -
område i jordfaglig vurdering.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til elv og friluftsområder. Flatt. Ca. 1 ,5 km til
sentrum , skole, butikker mm . Utenfor gul støysone.
Nærhet til renseanlegg kan gi luktproblemer.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 500 meter gangavstand. Lite busstilbud – få
daglige avganger, betjenes av Brakar og
Valdresekspressen.

ROS - analyse

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetninger (sand, grus, blokk). Det er
ingen kjent skredfare. Området er vist med usikker
aktsomhetsgrad for radon. Området ligger i nærhet til
elv og delvis innenfor aktsomhetssone for flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Manglende G/S - vei langs E1 6 mot Nes, 1 70 meter –
lite trafikksikkerhet for myke trafikanter. Ellers ingen
kjente farer.

Vi rksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.1 .2 08 – Masseuttak nord for Nes i Ådal (R 3 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere masseuttak og skog
LN F
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Jesper B. Henriksen
305/1

Beskrivelse: Forslagsstiller foreslo 4 områder til uttak av masser. Fra grovsiling er det vedtatt
at område A skal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor kun område A.

Området ligger nord for Nes i Ådal, vest for E1 6.
Forslagsstiller opplyser at det har vært drevet grusuttak her siden tidlig på 1 900 - tallet.
Usikker avgrensning av innspill.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utvidelse av grustak nord for Nes i Ådal, i en
r egistrert viktig ressurs. Uttaksvirksomhet er allerede etablert, men i et
terreng hvor det er vanskelig å skjule terrenginngrepet. Utvidelse er i tråd
med føringer i kommuneplanens samfunnsdel om å prioritere eksisterende
uttak, men vil beslagl egge noe skog av høy bonitet.

Ved detaljregulering må avgrensning vurderes med tanke på landskapsbilde.
Støy må utredes nærmere. Sikker adkomst må utredes og eventuelt
utbedres (ligger i dag nærme sving på E1 6).

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Allerede åpna uttak priorit eres framfor etablering av
nye. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
Registrert som viktig grusforekomst med lokal
betydning hos N GU.
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Teknisk og sosial
infrastruktur
Trafikksituasjon

A dkomst direkte fra E1 6 m. ÅDT på 2250 . Nærhet til
EL. Avkjøring er ikke tilpass a tungtrafikk (ikke
svingfelt), dette må utbedres ved detaljregulering.

Landskapsbilde Ligger i skråning ut mot dalen, nært bebyggelse.
Allerede uttak. Vanskelig å skjerme terrenginngrepet
ved utvidelse.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte verdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Der det ikke er tatt ut masser er det skog av høy
bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærmeste bolighus er nord for E1 6 , ca . 1 30 m fra
området. Flere bolighus mellom 3 - 500 m fra området.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ingen bussholdeplasser innen rimelig avstand.

ROS - analyse

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , løsmassene består
av breelvavsetning og tykk morene . Det er i ngen kjent
skredfare. Aktsomhetsgrad for radon er vist som
usikker . Det er god høydeforskjell ned mot elv, og
dermed utenfor aktsomhetssone flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Risiko knytta til avkjørsel. Dagens løsning ikke egna
for økt trafikk. Veien har lite trafikk, men E1 6 er
stamvei og mye tungtrafikk må påregnes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Kan føre til økt anleggsstøy og økt trafikkstøy.
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3. 2 Hallingby og Ådal

3.2.1 1 4 – Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal (FT1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og dyrka mark
LN F
Næring
1 40 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse: Området ligger ved E1 6 og Buttingsrud camping i Ådal. Forslagsstiller ønsker å
utvide dagens virksomhet til motsatt side av E1 6. Bakgrunnen er bl.a. at da gens camping er
sårbar for flom.
Området ønskes omdisponert til næring, i form av kro/motell, camping og fyrhus.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av en etablert campingplass. Det er nært
etablert infrastruktur. Utbygging i skråninga vil være synlig i landskapet, og
det beslaglegger skog og dyrka mark. Landskapsbilde må derfor vurderes
ved videre regulering, samt naturma ngfold i området mot bekken i øst. Ved
detaljregulering må også trafikksikkerhet og støy vurderes nærmere , samt
plassering av kryss for adkomst og sikker kryssing av vei .

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Økt verdiskaping og produktivitet er et mål i
kommuneplanen, og flere arbeidsplasser i
besøksnæringene er en av strategiene for dette.
Dagens virksomhet har behov ut fra etterspørsel og at
området er flomutsatt.
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Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær E1 6 og kollektivtilbud. Ikke G/S - vei langs E1 6 –
heller ikke aktuelt pga. lang avstand til annen
infrastruktur . Sikker kryssing for fotgjengere må
utredes ved detaljregulering. Ikke kommunalt V/A -
anlegg i området. Adkomst fra E1 6 . Utbyggingen vil
medføre økt trafikk, og behovet for sikker/planfri
kryssing (evt. svingfelt) av E1 6 mellom områdene nord
og sør for veien må utredes , ref. vegnormal N1 00 .

Trafikksituasjon E1 6 passerer gjennom området, og har i dag en ÅDT
på 2800.

Landskapsbilde Utvidelse av campingplassen oppover skråningen vil
være synlig i landskapet, og skiller seg ut fra øvrig
bebyggelse som i hovedsak ligger nede langs
Sperillen.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk øst for området. MiS - områder i nordøst, langs
med bekken. (MiS – miljøregistrering i skog )

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet. Deler av området er fulldyrka jord
(ca . 1 4 daa).

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Sperillen. Støy fra E1 6.
Foreslått område ligger i terreng med stigning.

Bussholdeplass
og - tilbud

Bussholdeplass ved inngangen til campingplassen.
Sparsomt busstilbud, få avganger pr. dag. Betjenes
av Brakar og Valdresekspressen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består i hovedsak av breelvavsetninger, samt noe tykk
morene . Den nord - østlige delen av området ligger
svært nære utløpsområde for snøskred, men området
er dekket av skog . Radon moderat til lav
aktsomhetsgrad. Sørøstlige hjørne av tomt innenfor
aktsomhetsområde flom pga. nærhet til bekk , ellers
utenfor.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Kan være risiko knyttet til trafikk. E1 6 har lite trafikk i
ÅDT, men ettersom veien er stamvei mellom Øst - og
Vestlandet er det mye tungtrafikk. Det mangler GS
langs E1 6.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Dagens camping har lokal avløpsløsning. Ved
utvidelse må framtidig løsning ha nok kapasitet for å
hindre forurensning av grunn og vann.
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3.2.2 1 7 – Næring, Ringmoen skole (N3)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Nedlagt skole med uteområder, næringslokaler
Offentlig bygning
Næring
8 daa
Vikerfjell Eiendom AS
282/34

Beskrivelse: Sentral beliggenhet mtp . E1 6 og adkomst til Ådalsfjella via Fv. 1 72. Det er gitt
dispensasjon til næringslokaler på eiendommen. Forslagsstiller beskriver ønsket arealbruk
slik: Kontorer, salg og service av utstyr, lokalmat og forbruksvarer knytta til Vikerfjell. Ønsker
også å ha mulighet for å ha midlertidig visningsh ytte.

Samla vurdering
Forslaget innebærer næring i nedlagte lokaler, som er et positivt tiltak. Få
negative konsekvenser.

Ved videre detaljregulering må ny bebyggelse tilpasses omgivelsene
(byggehøyder, utnyttelse, etc.). Det bør vurderes om deler av eiendommen
skal settes av til lekeareal.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Næringsutvikling er et satsingsområde i
kommuneplanen. Positivt med ny virksomhet i
nedlagte lokaler.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Eksisterende infrastruktur. Nytt avløpsanlegg.
Nytt og utbedra kryss mot Vikerfjell. Adkomst fra Fv.
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1 72 Fjøsvikveien . Krysset Fv. 1 72/E1 6 har
venstresvingfelt fra sør, og G/S - vei i forbindelse med
bussholdeplasser.

Trafikksituasjon Traf ikken ledes videre på Fv. 1 72 (ÅDT 460) eller ut på
E1 6 med ÅDT 3800.

Landskapsbilde Etablert bebyggelse i et ellers bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente forhold.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Skolegården kan i dag ha funksjon som balløkke og
lekeareal for nærmiljøet. Ved utbygging av
eiendommen kan dette forsvinne.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 200 meter gangavstand til bussholdeplass. Lite
busstilbud – tre daglige avganger til og fra Hønefoss
(Brakar), samt noe tilbud med Valdresekspressen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består av breelvavsetninger . Ingen kjent skredfare.
Området er vist med h øy aktsomhetsgrad for radon ,
og ligger utenfor a ktsomhetssone flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Kan generere noe økt trafikk ut mot kryss v E1 6. Dette
krysset er utbedra fra tidligere situasjon for å håndtere
økt trafikk.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Foreslått utnytting vil ikke gi merkbar støyendring.
Ellers ingen kjente forhold. Tidl. bruk indikerer liten
sannsynlighet for grun nforurensning.
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3.2.3 1 8 – Hytter Langtangen, Samsjøen (F2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LN F
Fritidsbebyggelse
Hele tangen er noe over 200 daa
Peter Lie
282/1

Beskrivelse: Langtangen ligger nordvest i Samsjøen. Det er i dag 30 bebygde og 3
ubebygde fritidseiendommer på Langtangen. Forslagsstiller ønsker å skille ut ytterligere 2
tomter for fritidsbebyggelse mellom eksisterende bebyggelse og Samsjøveien. Området er
allerede utbygd, og bærer preg av relativt konsentrert fritidsbebyggelse.

Samla vurdering
Mindre utvidelse/fortetting av etablert hytteområde. Ingen kjente natur eller
kulturverdier innenfor området, få negative konsekvenser.
Tomter må plasseres med hensyn til eksisterende hyttetomter.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til etablert hyttefelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Ikke kommunalt V/A - anlegg eller strøm i området.
Adkomst fra eksisterende p rivat, lite trafikkert vei. Ikke
G/S - vei, heller ikke hensiktsmessig på bakgrunn av
lang avstand til annen infrastruktur.
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Trafikksituasjon Liten økning i trafikk. Trafikken går ut på lite trafikkerte
skogsveier før de til slutt går ut på E1 6 m. ÅDT 2600.

Landskapsbilde Innspillet foreslår flere tomter i et allerede utbygd
område.

Naturmangfold og
vassdrag

Registrerte rødlistarter i området ved Samsjøen, men
ingen registreringer innenfor avgrensningen.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav og middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Samsjøen.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ingen busstilbud.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består av tynn morene . Det er i ngen kjent skredfare.
Området ligger utenfor aktsomhetssone flom, og er
vist med usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Foreslått utbygging vil ikke gi stor økning i trafikk.
Adkomst som i dag.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Økt trafikkmengde antas å være liten. Liten forskjell i
støynivå.
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3.2.4 21 – Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby (B29)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LN F
Boligbebyggelse
4 daa
Gamle Ådalsvei 66 AS v/ Stig Andre Meyer og Nils Olav Sætheren
274/84 og 98

Beskrivelse: Deler av gnr/bnr 274/84 er avsatt til boligformål, og det foreslås nå at en større
del av eiendommen avsettes til bolig. Foreslått avgrensning følger skråning mot vest.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av eksisterende boligbebyggelse i prioritert
tettsted (jfr. kommuneplanens samfunnsdel). Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Kort avstand til infrastruktur, samt skole og andre tjenestetilbud.
Nedbygging av skog av høy b onitet og buffersone mot dyrka mark.
Nærliggende tomter vil bli mer innebygd. Ellers få negative konsekvenser.

Ved detaljregulering bør behov for G/S - vei vurderes. Noe av bufferet mot
dyrka mark bør beholdes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.
Del av et større sammenhengende boligområde.

T eknisk og sosial
infrastruktur

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S - vei .
På bakgrunn av lav trafikkmengde, i hovedsak i lav
hastighet til og fra boliger, er det usikkert om det er
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behov for en egen G/S - vei her. Må vurderes ved
detaljregulering. Adkomst fra Gamle Ådalsvei. Ikke
nødvendig å krysse E1 6 for å komme seg til skolen.

Trafikksituasjon Området vil generere ca. 2 4 ÅDT ut ti l Gamle
Ådalsvei . Denne veien drenerer ut til E1 6 med ÅDT på
ca. 3800.

Landskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i deler av naturlig buffersone /
ve g etasjonen mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet. Bygger ned deler av buffersonen
mot dyrka mark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til
skole , butikk, barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud .
Utenfor registrerte støysoner, ca . 200 m til E1 6.
Etablerte bolighus øst for foreslått utvidelse vil bli
" klemt " mellom vei og n y e boliger, i stedet for å grense
mot LNF.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 km gangavstand med planfri kryssing av E1 6 til
nærmeste busstopp v. E1 6. 8 - 9 daglige avganger til
og fra Hønefoss, betjent av Brakar. I tillegg noe tilbud
med Valdresekspressen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger u nder marin grense , og løsmassene
består i hovedsak av marin leire, samt noe torv/myr .
Det er i ngen kjent skredfare. Området ligger utenfor
aktsomhetssone flom, og er vist med m oderat til lav
aktsomhet sgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området mangler G/S - vei , men f oreslått utbygging
antas ikke å medføre signifikant økning i trafikk.
Trafikkmengden i området er beskjeden, med lav
hastighet.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger langt utenfor støysoner for E1 6. Liten
trafikkøkning vil ikke gi merkbar endring av støybilde.
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3.2.5 22 – Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby (B30)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LN F
Boligbebyggelse
9 daa
Gudbrand Bergsund
274/2

Beskrivelse: Området ligger ved Gamle Ådalsvei, nord for eksisterende boligområde på
Hallingby. Området består i dag av skog, og grenser mot fulldyrka jord og boliger.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av eksisterende boligbebyggelse i prioritert
tettsted (jfr. kommuneplanens samfunnsdel). Utvidelse av eksisterende
boligbebyggelse. Ingen kjente natur - eller kulturverdier. Kort avstand til
infrastruktur, samt skole og andre tjenestetilbud. Nedbygging av skog av høy
bonitet og dyrkbar mark, og buffersone mot dyrka mark. Ellers få negative
konsekvenser.

Ved detaljregulering må n aturmangfold utredes nærmere, særlig i tilknytning
til elv i nord. Behov for G/S - vei må og så utredes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Del av et større
sammenhengende boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei og i sløyfa
Røsslyngveien. Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og
mangler G/S - vei . På bakgrunn av lav trafikkmengde, i
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hovedsak i lav hastighet til og fra boliger, er det
usikkert om det er behov for en egen G/S - vei her. Må
vurderes ved detaljregulering. Adkomst fra Gamle
Ådalsvei. Ikke nødvendig å krysse E1 6 for å komme
seg til skolen.

Trafikksituasjon Genererer ca. 54 ÅDT, som drenerer ut på Gamle
Ådalsvei og videre ut på E1 6 med ÅDT 3800.

Landskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i naturlig buffersone / ve g etasjonen
mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv like nord for området. Leveområde for elvemusling
nedstrøms. Ingen kjente registrerte naturverdier
innenfor foreslått område.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet. Dyrkbar jord (ca . 4,5 daa).
Bygger ned deler av buffersonen mot dyrka mark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Ca. 1 ,5 km til skole ,
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Gode solforhold.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 ,2 km gangavstand til nærmeste busstopp. 8 - 9
daglige avganger til og fra Hønefoss, betjent av
Brakar. I tillegg noe tilbud med Valdresekspressen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger u nder marin grense, på marin leire.
Det er i ngen kjent skredfare. Området er d elvis
innenfor aktsomhe tssone flom pga. kryssende bekk,
og er vist med l av til moderat aktsomhet sgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området mangler G/S - vei , men foreslått utbygging
antas ikke å medføre signifikant økning i trafikk.
Trafikkmengden i området er beskjeden, med lav
hastighet.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger langt utenfor støysoner for E1 6. Liten
trafikkøkning vil ikke gi merkbar endring av støybilde.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

25

3. 3 Sokna

3.3.1 26 – Masseuttak Djupdalsmoen , Sokna ( R2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.

Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak
LN F
Råstoffutvinning
340 daa (forslagsstiller ønsker også at områder øst for Fv. 1 78
vurderes)
Andres Lundesgaard
1 48/1

Beskrivelse: Det har vært uttak av masser her siden 1 940 - tallet, og det tas i dag ut stein, grus
og sand. Det er en ambisjon om et årlig uttak på minst 50 000 tonn steinprodukter. Ringerike
kommune ga midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med forutsetning om driftsplan.
Driftsplan ble godkjent i 2002, og mobilt asfaltverk i 201 2. Bergart av høy kvalitet , fri for rado n.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av et etablert pukkverk på en registrert meget
viktig forekomst av høy kvalitet. Utvidelsen gir liten landskapsvirkning. Det er
ingen kjente kulturverdier i området. Negative konsekvenser kan være
nærhet til Sogna, samt beslag legning av noe skog og dyrkbar jord.

Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredning for utvidelse av masseuttaket. Dette sikrer at
konsekvenser og avbøtende tiltak blir vurdert på detaljnivå. Det anbefales
derfor a t området avsettes til råstoffutvinning i arealdelen. Dette er i tråd med
kommunens strategi om å prioritere eksisterende uttak fremfor å etablere
nye.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser
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Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Av hensyn til naturmangfold og
landskap er det positivt å utnytte allerede åpna
områder, framfor å starte uttak i nye områder. Behov
for uttak som kan dekke lokalt og regionalt behov.
Registrert som meget viktig sand - og grusforeko mst
av N GU , og fjell av høy kvalitet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Uttaket grenser direkte mot Fv. 1 78 Strømsoddveien,
med etablert avkjørsel . Skogsbil vei gjennom uttaket.

Landskapsbilde Etablert pukkverk langs lokal vei / dalsøkk. Lite
bebyggelse i nærheten. Omgitt av skog og kupert
terreng. Synlig for forbipasserende mens fjernvirkning
vurderes som liten.

Naturmangfold og
vassdrag

Elva Sogna renner øst for området, og er registrert
leveområde for fredet elvemusling. Ingen kjente
registrerte naturverdier innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet. C a . 20 daa dyrkbar jord i
området (i hovedsak øst for Fv. 1 78).

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca .
500 m i sør. Medfører trafikk forbi f lere boliger langs
Strømsoddveien.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ingen busstilbud innen rimelig avstand.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetninger, samt morene i ulike
tykkelser. Det er ingen kjent skredfare i området, og
det ligger utenfor aktsomhetssone for flom. Unntak er
i umiddelbar nærheten til bekken sør i området.
Aktsomhetsgraden for radon er vist som usikker og
moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ligger inntil Fv. 1 78, avkjørsel er etablert. Fv. 1 78 har
lite trafikk (ÅDT). Pro blematisk med uttak på østsiden
av vei mtp. traf ikkavvikling og kryssing av vei – det er
derfor ikke ønskelig med utbygging på denne siden.
Økt uttak kan føre til økt belastning på vei.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Økt uttak medfører risiko for økt støy og
støvforurensning. Utbygging mot øst medfører økt
risiko for forurensning av Sogna - elva.
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3. 4 Heradsbygda

3.4.1 27 – Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen ( område B1 5 og B1 6 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
Friområde ( C) og LN F (D)
Boligbebyggelse
1 8 daa
Asle Oppen
52/4

Beskrivelse: Forslag om 4 områder for utvidelse av boligområde i
Bålerudmarka/Oppenåsen. Fra grovsiling er det vedtatt at område C og D skal vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun disse områdene.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting/utvidelse av eksisterende boligfelt i prioritert
tettsted. Nærhet til infrastruktur og tjenestetilbud. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Utvidelsen beslaglegger noe skog og grøntområder, og kan gi
redusert adkomst til friområdene for dagens boligområde.
På grunn av bratt terreng må man vurdere mulighet for adkomster.
Bebyggelse må tilpasses terrenget.

B1 6 (D i kart ovenfor) – Det går m ange stier gjennom området , her bør
grøntkorridor bevares for å gi forbindelse mot g røntområder videre oppover
(mot øst og nord) og bryte opp bebyggelsen noe.
B1 5 (C i kart ovenfor) – Må avgrenses med tanke på høyspent.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende
boliger.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Eksisterende infrastruktur i området. Godt utbygd
G/S - veinett, underganger, trygge skoleveier. Område
B1 5 får adkomst fra Helgerudveien, Kremleveien,
Fjellveien eller Feltspatveien (ko mmunale), område
B1 6 får adkomst fra Fv. 1 74 Heradsbygdveien.
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Trafikksituasjon Genererer ca. 1 08 ÅDT ut på Fv. 1 74, som har en ÅDT
på 2800.

Landskapsbilde I tilknytni ng til eksisterende boligområde.
C og D vurderes å gi liten landskapsvirkning, forutsatt
utforming tilpasset nærliggende boliger.
B kan gi fjernvirkning da det strekker seg til / over
toppen på åskammen.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor
områdene.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole, barnehage og tjenestetilbud.
Områdene øverst i Bålerudmarka kan være støyutsatt
under visse forhold, pga. Vestsiden pukkverk.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i
kartlegging av bynære friluftsområder 201 4.
Foreslåtte områder berører stier og inngangsporter til
friområdet.

Bussholdeplass
og – tilbud

B1 5 har ca. 350 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass, mens B1 6 har 1 00 meter
gangavstand. Halvtimesavganger til og fra Hønefoss
m. Brakar.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Områdene ligger delvis under marin grense (B1 5
under, B1 6 og 1 7 over), og i stedvis bratt terreng. For
B1 6 og 1 7 er det lite løsmasser, stort sett tynt dekke
og bart fjell. For B1 5 finner vi tynn hav -
/strandavsetning. Det er ingen kjent skred - eller
flomfare i området, og det er vist med lav til moderat
aktsomhetsg rad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Eksisterende infrastruktur i området, og kort vei til
skole. Område C og D vil sannsynligvis ikke generere
signifikant økning i trafikk , og Fv. 1 74 gjennom
Heradsbygda har lite trafikk (ÅDT) . Kan være
utfordrende med bratt terreng i noen områder mtp.
utbygging/vei. For B1 6 vil støy fra Fv. 1 74 kunne bli en
utfordring – må utredes ved detaljregulering.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Lite sannsynlig med sig nifikant økning av støynivå.
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3. 5 Haugsbygd og Åsa

3.5.1 33 – Boliger Harehaugveien - Bølgenveien, Haugsbygd (B27)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LN F
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Øren og Tyri Hus AS v/Otto Vaule Olsen
1 31 /1 og 1 06/1

Beskrivelse: Tyri Hus AS har vært i kontakt med grunneier av 1 31 /1 Øren som er positiv.
Øren har også sendt inn eget innspill om eiendommen. Eier av 1 06/1 hadde ikke besvart
henvendelse fra Tyri Hus AS da innspillet ble oversendt til kommunen. Tyri Hus mener det er
naturlig å se området under ett, og inkluderer derfor begge eiendommene i innspillet.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av boligområder i prioritert tettsted.
Gangavstand til skole mm. Ingen kjente natur - eller kulturverdier.
Beslaglegger noe skog og dyrka mark. Kan gi negativ landskapsvirkning, og
beslaglegge friområde for eksisterende boliger.

Friområde for eksisterende og eventuelt nye boliger må sikres.
Beb yggelse på de høyeste punktene bør unngås fo r å redusere
landskapsvirkning, og må tilpasses bratt terreng for å redusere behov for
terrenginngrep. Tilknytning til G/S - veg fra Lostajet mot bygdesentrum må
utredes ved detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser
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Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Nærhet til eksisterende
boligfelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur

I tilknytning til eksisterende bebyggelse og
infrastruktur. Grenser mot kommunal vei . Kommunalt
V/A - nett i området. G/S - veg fra Lostajet mot
Haugsbygd sentrum, går ikke helt opp til foreslått
område. Påkobling til denne vil gi trygg skolevei uten
kryssing av trafikkerte veier.

Trafikksituasjon Adkomst fra Bølgenveien (kommunal). Gener erer ca.
2 4 0 ÅDT, i første omgang ut på lite trafikkert
kom munal veg før trafi kken ledes ut på Fv. 1 81 med
ÅDT 400 eller Fv. 241 med ÅDT 3800 .

Landskapsbilde Området er et element i kulturlandskapet . Bratt
terreng gjør at bebyggelse vil bli synlig både på nært
hold og på avstand. Grenser mot eksisterende
boligfelt, og vil være en utvidelse av et allerede
bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet, samt ca. 2 daa fulldyrka jord.
Skog som del av boli g område, og dyrka mark delt fra
større jord med vei.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca . 1
km), barnehage, tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Utbygging vil legge beslag på skog / friområde for
eksisterende boligfelt. Det mangler ca. 200 meter for
å få sammenhengende G/S - vei til sentrum.

Bussholdeplass
og – tilbud

Flere bussholdeplasser i umiddelbar nærhet langs
Bølgenveien. Halvtimesavganger til og fra Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og grunnen består
av forvitringsmateriale i tynt dekke. Det er ingen kjent
skred - eller flomfare i området. Aktsomhetsgrad for
radon er satt til moderat/lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utryknin gsetater)

Ingen kjente forhold utover allerede nevnte.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.5.2 34 – Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd (B26)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog/jordbruksområder
LN F
Boligbebyggelse
Ca. 8 daa
Jon Ragnar Rønneberg
1 05/1

Beskrivelse: I utkanten av tettbebyggelsen i Haugsbygd, men i tilknytning til eksisterende
eneboliger.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utbygging i tilknytning til eksisterende boliger, i
utkanten av tettbebyggelsen i Haugsbygd. Haugsbygd er et prioritert tettsted.
Området har gangavstand til skole, butikk mm, og det er ingen kjente natur -
eller kulturverdier. Forslaget beslaglegger no e skog og dyrkbar jord.
Utbygging må tilpasses omgivelsene, og buffer mot dyrka mark bør bevares.
Ved detaljregulering må tilknytning til G/S - veg og undergang v.
Hadelandsveien vurderes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Offentlig og privat vei . V/A - anlegg krysser
eiendommen. Mangler G/S - vei langs Gamle
Ringkollvei og Gjermundboveien – dette må utredes
ved detaljregulering . Adkomst fra Gamle Ringkollvei
(privat).
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Trafikksituasjon Genererer ca. 50 ÅDT. Drenerer videre ut på
Gjermundboveien (kommunal vei) som er lite
trafikkert, før trafikken ledes ut på Fv. 241 med ÅDT på
ca. 2800.

Landskapsbilde I et område preget av kulturlandskap, med spredte
eneboliger. Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene.
Relativt flatt, og en del ve g etasjon (randsoner) skjuler
bebyggelse i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk nord for området. Ingen kjente registrerte
naturverdier innenfor området som er foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.
Automatisk fredet kulturminne (gravfelt) på
naboeiendommen i vest.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak innmarksbeite, samt noe skog av høy
bonitet og noe uproduktiv skog. Dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca.
1 ,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud.
Ikke sammenhengende G/S - vei til sentrum.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 50 meter gangavstand til bussholdeplass.
Halvtimesavganger til og fra Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av forvitringsmateriale. Det er ingen kjent
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er
usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ikke G/S, men kort vei til skole. Fv. 241 har middels
trafikk (ÅDT). Kort avstand til G/S - veg ned mot
Haugsbygd sentrum, uten å måtte krysse vegen. Her
kan det vurderes en påkobling til innspillsområdet for
å skape go d trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

33

3.5.3 50 – Boliger Borgerenga, Haugsbygd (B20)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LN F
Boligbebyggelse
45 daa
Johan Bergsund
1 01 /1

Beskrivelse: Forslagsstiller opplyser at en viktig grunn for etablering av boliger her er ønske
om bygging av bioenergianlegg/flisfyring på Borger gård, og antyder årlig varmeproduksjon i
størrelsesorden 2 M W. Forslagsstiller skisserer at friareal kan ligge sørvest i området.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for u tbygging i tilknytning til eksist erende boliger og
infrastruktur i Haugsbygd, som er et prioritert tettsted. Utbyggingen bidrar til å
knytte sammen fragmentert bebyggelse. Avstand til skole og andre tjenester
er ca . 2 km, med sammenhengende G/S - vei . Utbygging vil beslaglegge skog
av høy bonitet , men ellers få negative konsekvenser. Støy reduserende tiltak
mot Fv. 241 må vurderes nærmere v ed eventuell detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn, i tilknytning til eksisterende
boligfelt Borgergrenda.

T eknisk og sosial
infrastruktur

Ny G/S - vei forbi området, sammenhengende fram til
skole, butikk osv. i Haugsbygd. N y avkjøring fra Fv.241
til Borgergrenda. V/A - anlegg i området.
Strømledninger i luftstrekk på tvers av området.
Adkomst via eksisterende adkomst til gnr/bnr 1 01 /1 .
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Trafikksituasjon Genererer ca. 2 70 ÅDT, ut på lite trafikkert kommunal
vei (Borgergrenda) og videre ut på Fv. 241 med
middels ÅDT på ca. 4800.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt. Videre utbygging
av boliger i området vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Viktig viltpassasje i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca. 2
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 350 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. Fem daglige avganger til og fra
Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av forvitringsmateriale. Det er ingen kjent
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er
moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykning setater)

Nærhet til Fv. 241 med lav trafikk (ÅDT).
Sammenhengende G/S - vei helt til Haugsbygd
sentrum .

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Støy fra Fv. 241 i deler av området nærmest veien.
Avbøtende tiltak må vurderes v. reguleringsplan.
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3.5.4 55 – Boliger Åsa (B28)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LN F
Boligbebyggelse
1 0 daa
Espen Hval
21 /1 , 21 /3, 21 /4

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å legge til rette for at flere kan bo i nærmiljøet lenger, på
attraktive tomter med livsløpsstandard. Forslagsstiller beskriver området som fjellknaus og
udyrka krattskog.

Samla vurdering
For slaget tilrettelegger for boligutbygging i et område med etablert
bebyggelse. Stor avstand til sentrumsfunksjoner/offentlig tjenestetilbud, men
det ligger en ny privat skole på naboeiendommen mot øst. Ingen kjente natur
eller kulturverdier. Beslaglegger noe dyrkbar mark/beite, men ellers få
negative konsekvenser.

Buffer mot vest bør bevares pga. landskapsvirkning.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Ikke prioritert lokalsamfunn , men i tilknytning til
etablert bebyggelse i Åsa.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.
Kommunal V/A løsning i området er under
planlegging. Ikke G/S - vei i området. Mulig å lage
sti/stikkvei t il skole uten å gå via hovedvei. Adkomst
fra Fv. 1 56.
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Trafikksituasjon Genererer ca. 6 0 ÅDT, ut på Fv. 1 56 som er lite
trafikkert i dag (ÅDT 850).

Landskapsbilde I e t område med spredte
eneboliger/skog/ kulturlandskap. Mot vest er det
skråning, og bebyggelse lengst vest vil kunn e bli godt
synlig fra Åsa vei en og Steinsfjorden.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite.
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nær fjord og friluftsområder. Mulighet for attraktive
tomter. Ikke gan gavstand til
sentrumsfunksjoner/ offentlig tjenestetilbud
(Sundvollen, Hønefoss, Haugsbygd ). Skolen i Åsa er
en privat Montessorri - skole.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 200 meter gangavstand til nærmeste busstopp.
Brakar kjører 6 til 7 avganger om dagen mot
Sundv ollen og Hønefoss , men lite busstilbud i helger
og skoleferier.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av marine avsetninger. Beliggenheten er noe
høyere enn aktsomhetssone for flom. Det er ellers
ingen kjent skred - eller flomfare. Området er vist med
lav til moderat aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ikke G/S, men kort vei til privat skole. Fv. 1 65 har lite
trafikk (ÅDT).

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 6 Hønefoss

3.6.1 56 – Masseuttak Heen Sand (R1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende uttak og skog
LN F
Råstoffutvinning
1 25 daa
Knut Waagaard
271 /1 37

Beskrivelse: Hensmoen, nord for Hønefoss, nær industriområde og friluftsområde. Ca. 2,5
km fra E1 6. Uttaket har vært i drift siden 1 940 - tallet. Totalt ca. 1 ,5 mill m3 / 2,7 mill tonn
reserver sand ifølge forslagsstiller. Med maksimalt uttak på 20 000 tonn per år, vil
forekomsten ha en varighet på 1 35 år.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende uttak, som er i tråd med
føringene i kommuneplanens samfunns del. Vil gi økt tilgang til byggeråstoff i
regionen. Beslaglegger skog, og nærhet til elv kan gi negative konsekvenser.
Kan medføre ul emper for nærliggende boliger.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Klassifisert som delvis nasjonalt og delvis viktig ressurs
av N GU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for
framtida, og hindre nedbygging av denne. Allerede
åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye uttak.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Tr afikksituasjon.

Adkomst fra E1 6, via kommunal vei i Hensmoen
industriområde og videre på privat vei (Tajegata) . Nær
jernbane. Vil kunne gi økning i anleggstrafikk.
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Landskapsbilde Flatt område med tett skog, bort sett fra eksisterende
uttak og litt boligbebyggelse. En utvidelse av
masseuttaket vurderes å ha liten fjernvirkning.
Nærvirkning for forbipasserende på privat vei .

Naturmangfold og
vassdrag

Elv nord for området.
Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels og høy bonitet. Anna jorddekt
fastmark i eksisterende uttaksområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter
og miljøulemper for beboere. Hensmoen er
klassifisert som B - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 201 4.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 km gangavstand til bussholdeplass med 7
daglige avganger til og fra Hønefoss og
Hallingby/Ringmoen/Nes i Ådal.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger stort sett over marin grense, på
breelvavsetninger. Det er ingen kjent skred - eller
flomfare i området, som ligger utenfor
aktsomhetssoner for flom. Området er avmerket med
usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Mulig økt anleggstrafikk på veinett. Ellers ingen kjente
forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Mulig økt støy og økt støvforurensning på ve inett.
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3.6.2 58 – Næring ved jernbane Hensmoen ( N2 A)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LN F
Næring
95 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse: Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næringsområde. Forslag om
næringsområde med jernbanen som et viktig grunnlag for næringsutvikling.

Samla vurdering
Forsl aget innebærer utvidelse av eksisterende industriområde. Vil føre til flere
arbeidsplasser i regionen, og er i tråd med kommunens ønske om vekst i
arbeidsmarked. Få negative konsekvenser, utenom M i S - område og
beslaglegg ing av skog. Avgrensning er derfor justert i plankartet for å unngå
nedbygging av dette området.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Utvidelse i tilknytning til eksisterende industriområde. I
tråd med samfunnsdelens mål om økt verdiskaping og
flere arbeidsplasser. Kan styrke Hensmoen som
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Jernbane gjennom området.
Det er etablert infras truktur i næringsområdet på
Hensmoen. Adkoms t fram til området må etableres,
fortrinnsvis ved å bruke eksisterende privat og
kommunalt vegnett (Hensmovegen).
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Trafikksituasjon Trafikken drenerer ut på E1 6 via kryss tilpassa tyngre
trafikk (venstresvingfelt fra sør, avkjøringsrampe fra
nord). E1 6 v. krysset har 4650 ÅDT i dag.

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde.
Liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området.
MiS - registrering delvis innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet, samt noe myr. Høy
bonitet sør for jernbane. Noe dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4. Forslagsstiller
forutsetter at traktorvei gjennom området legges om,
og opplyser at det ellers ikke er noen brukte turstier.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 8 5 0 meter gangavstand til bussholdeplass. 7
daglige avganger til og fra Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger delvis under marin grense, men
løsmassene domineres av breelvavsetninger, ellers
tynt dekke eller bart fjell. Det er ingen kjent fare for
hverken flom eller skred i området, og
aktsomhetsgraden for radon er definert som moderat
til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Hensmobanen går tvers gjennom området.
Byggegrense mot bane på ivaretas.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger i god avstand til støyfølsom
bebyggelse.
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3.6.3 60 – Næring ved Spenncon, Hensmoen (N2 B)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Furuskog
LN F
Næring
27 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse: Hensmoen, i tilknytning til Spenncon og eksisterende næring. Arealet ønskes
avsatt til næring, for å legge til rette for mer areal til Spenncon.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende industriområde. Vil føre til flere
arbeidsplasser i regionen, og er i tråd med kommunens ønske om vekst i
arbeidsmarked. Få negative konsekvenser, annet enn at området
beslaglegg er skog av middels bonitet og nærhet til en bolig.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Utvidelse i tilknytning til eksisterende industriområde. I
tråd med samfunnsdelens mål om økt verdiskaping og
flere arbeidsplasser. Kan styrke Hensmoen som
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Nærhet til jernbane. Adkoms t fram til området må
etableres, fortrinnsvis ved å bruke eksisterende
kommunalt og privat vegnett (Hensmovegen).

Trafikksituasjon Trafikken drenerer ut på E1 6 via kryss ti lpassa tyngre
trafikk (venstresvingfelt fra sør, avkjøringsrampe fra
nord). E1 6 v. krysset har 4650 ÅDT i dag.
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Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde.
Liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav og middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4. Enebolig sørvest for
området. Nærhet til eksisterende boliger kan medføre
konflikter og miljøulemper for beboere.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 600 meter gangavstand til bussholdeplass. 7
daglige avganger til og fra Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassedekke
er tynt eller fraværende. Mye bart fjell. Det er ingen
kjent skred - eller flomfare. Området er avmerket med
moderat til lav aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomh etsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger i god avstand til støyfølsom
bebyggelse.
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3.6.5 68 – Boliger Rundtom (område sør) , Hønefoss (B1 2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Industri (nord for vei en) / Friområde (sør for vei en)
Boligbebyggelse
50 daa (20 sør for vei en)
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
87/575 og 50/2

Beskrivelse: Fra grovsiling er det vedtatt at kun området sør for Hovsmarkaveien skal
vu rderes nærmere. KU her omhandler derfor kun dette området.

Samla vurdering
Forslaget innebærer boligbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt. Få
negative konsekvenser. Buffer mot industriområde må sikres. Li te sikkerhet
for myke trafikanter nedover mot Hønefoss langs Hovsmarkveien. Ved
reguleringsplan må rekkefølgekrav om G/S - vei vurderes for å sikre trygg
skolevei.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder ,
sentrumsnært.

Teknisk og sosial
infrastruktur

V/A - nett i området. Grenser mot offentlig vei . Ingen
G/S - veg i området – ved detaljregulering må gangvei
fra H ov ungdomsskole til Tyrimyra forlenges opp til
Rundtom for å sikre trygg skolevei .

Trafikksituasjon Genererer ca. 1 2 0 ÅDT som ledes ut på kommunalt
vegnett (Hovsmarkveien og Rabbaveien), til slutt ut i
Rv. 35 Hønengata litt sør for «gummikrysset» ( Rv.
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35 /E1 6). Hønengata har i dag en ÅDT på 1 7700 v.
kryss mot Hovsmarkveien.

Landskapsbilde Relativt flatt område i tilknytning til eksisterende
boligfelt. Vurderes å ha liten nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Noe s kog av høy bonitet, men dette er et mindre
område, mellom boliger / industri / næring.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Nærhet til Hovsmarka
friområde. Arealene er i hovedsak regulert til
grønnstruktu r i gjeldende reguleringsplan. Nærhet til
industriområde kan medføre miljøulemper. Mangler
noe G/S - vei mot skole / sentrum.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 300 meter til nærmeste holdeplass nede på
Haldenjordet (Morgenbøen), men det er ikke
tilrettelagt gangvei. Halvtimesavganger hele dagen,
kvartersavganger i morgen - og ettermiddagsrush.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
domineres av elveavsetning, sannsynligvis oppå
marine avsetninger. Området som ønskes utbygd
omkranses av bratte skråninger. Det er ingen kjent
flomfare. Aktsomhetsgrad for radon er usikker.

Teknisk og sosial
infrastrukt ur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området bør tilknyttes dagens atkomstvei fra
Hovsmarkveien. G/S - vei mangler – bør vurderes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.6.6 69 – Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss (B1 4)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Industri/lager
Erverv
Boligbebyggelse
1 5 daa
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
50/333

Beskrivelse: Industriområdet ligger "inneklemt" i eksisterende boligområde i Hønefoss.

Samla vurdering
Forslaget innebærer boligutvikling i tilknytning til eksisterende boligfelt. Bidrar
til å knytte sammen eksisterende boligområder øst og vest for området. Få
negative konsekvenser, men nærhet til E1 6 kan gi støyulemper. Ved
detaljregulering må støyforhold utredes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Adkomst fra Hofsfossveien eller Begnaveien
(kommunalt). V/A - nett i området. Grenser mot
offentlig vei og jernbane (lite trafikkert bane). Kryss v.
E1 6 er dimensjonert for høy trafikkmengde med
venstresvingfelt fra sør og høyresvingfelt fra n ord.
G/S - veg sørover langs Hofsfossveien.
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Trafikksituasjon Genererer 90 ÅDT, som drenerer ut på Hofsfossveien ,
Fv. 1 72 med ÅDT på 1 200 og til slutt E1 6 med ÅDT på
8200.

Landskapsbilde Lagerområde mellom eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

C a . 3,5 km til skole , barnehage, diverse tjenestetilbud
og kollektivtilbud . Nær het E1 6 og jernbane som kan
medføre støyulemper.

Bussholdeplass
og – tilbud

Bussholdeplass for skolebuss i umiddelbar nærhet
langs Hofsfossveien. Ca. 1 50 meter gangavstand til
bussholdeplass med ordinær rutebuss med tre
daglige avganger til og fra Hønefoss.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av elveavsetninger, sannsynligvis oppå marine
avsetninger. Topografien er flat og ukomplisert, men
store deler av området ligger innenfor
aktsomhetssone for flom. Aktsomhetsgrad for radon
er moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ligger tett mot jernbane. Byggegrense må
overholdes. Ellers ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold. Jernbanen er ikke trafikkert pr. i
dag, kan utgjøre kilde til støy hvis trafikk øker.
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3.6.7 72 – Næring Veienmarka ( N1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Friområde
Næring
1 2 daa
Ringerike kommune
49/256

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker at eiendommen settes av til næringsformål.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende næringsområde , og vil bidra til
flere arbeidsplasser nært Hønefoss by . Få negative konsekvenser, annet enn
at området beslaglegger skog av høy bonitet, samt nærhet til boligområder
og skole. Lokal - og områdestabilitet må vurderes ved en eventuell
detaljregulering mtp. kvikkleire/skred. Utforming av kryss mot fv. 35 må også
vurderes ved detaljregulering avhengig av hvor mye trafikk
reguleringsfor målet vil generere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Foreslår næring i relativt kort avstand til Hønefoss
sentrum , i tilknytning til eksisterende næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Hovedvannledning på tvers av området. Teknisk
infrastruktur må opparbeides for området. Adkomst
løses ved tilknytning til eksisterende lokalveinett
(Birkebeinerveien, kommunal ), og videre ut på Fv. 35
Soknedalsveien.
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Trafikksituasjon Området vil føre t il begrensa økning i trafikk, som
drenerer ut på F v. 35 Soknedalsveien, med ÅDT på
5600.

Landskapsbilde Foreslår næring på et slakt skrånende område , omgitt
av brattere skråninger og skog , samt eksisterende
bebyggelse, hovedsakelig næringsbygg . Vurderes å
ha liten negativ nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Veienmarka er klassifisert som D - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4 , og regnes ikke som
friluftsområde tross regulering som friområde . Nærhet
til eksisterende boliger og ungdomsskole kan
medføre konflikter og miljøulemper for beboere. Bratt
skråning sør for området gir en naturlig barriere mot
boligbebyggelsen her.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 250 meter gangavstand til bussholdeplass.
Plassen betjenes av flere bussruter, svært godt
rutetilbud med halvtimesavganger hele dagen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
elveavsetninger som sannsynligvis ligger oppå marine
avsetninger. Det er kjent fare for kvikkleire i området,
med klassifisering i risikoklasse 4 som er nest høyeste
risiko . Den bratte skråningen i sør er skjerpende.
Utredninger gjort av Bane N OR i forbindelse med
reguleringsplan for Fellesprosjektet
Ringeriksbanen/E1 6 viser derimot at stabiliteten for
Veienmarka er tilfredsstillende, og at lokale tiltak for å
ivareta stabilitet også vil ivareta områdestabilitet.
Ingen kjent flomfare, område ligger ikke innenfor
aktsomhetssone flom. Radonfare er moderat til lav .

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger nær F v. 35 , som er middels trafikkert
(ÅDT). G/S - vei i området.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området er innenfor rød eller gul støysone fra
F v. 35 , ellers ingen kjente forhold.
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3.6.8 72 – Bolig/næring Hønengata 59, Hønefoss (B9)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gamle Shell - tomta. Lager.
Erverv
Bolig/næring
6 daa
Hønengata 59 AS
31 7/200

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker at eiendommen avsettes til senterområde, med mulighet
for oppføring av boliger og salg av handelsvarer.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boliger , dette er i tråd med ønsker om
fortetting i sentrumsnære områder. Få negative konsekvenser. Ved
detaljregulering må støyforhold vurderes, samt grunnforhold/forurensning.
Trafikksituasjon og avkjørselsforhold ved endret bruk av eiendommen må
avklares nærmere. Reguleringsplan for området er under behandling pr.
1 1 .1 0.201 8. Statens ve g vesen er trafi kkmyndighet for Rv. 35 Hønengata.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur

VA - nett i området . Grenser mot offentlig vei . Adkomst
fra Ullerålsgata (kommunal).
Manglende G/S - vei i Asbjørnsens gate. Fortau og
sykkelfelt langs hele Hønengata.

Trafikksituasjon Genererer ca. 1 61 ÅDT (46 boenheter, basert på
reguleringsplan under arbeid) som ledes ut i
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Ullerålsgata før trafikken drenerer ut i Rv. 35
Hønengata med svært høy ÅDT på 1 7700.

Landskapsbilde Foreslår bolig - /nærings bebyggelse i sentrum, i
tilknytning til eksisterende bebyggelse. Området har i
dag noe næring / lagerbebyggelse, og en helhetlig
omarbeiding av tomta kan gi positiv
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen negative konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole, barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Støy må avklares da
eiendommen grenser mot jernbane og Hønengata.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 50 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass (Regnorgården), 250 meter
gangavstand til bussholdeplass Gullagata med enda
bedre tilbud. Begge holdeplasser har
halvtimesavganger hele dagen med kvartersavganger
i morgen - og ettermiddagsrush.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av fyllmasse (nært bykjerne). Det er ingen kjent
flom - eller skredfare, området ligger utenfor
aktsomhetssone flom. Aktsomhetsgrad for radon er
usikker, men området ligger nært område med særlig
høy aktsomhetsgrad, ca. 1 00 meter.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Mye trafikk i området, Hønengata er svært trafikkert
( 1 7700 ÅDT). Fortau og fotgjengerfelt for myke
trafikanter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området har vært disponert som bensinstasjon, med
lagring av bensin og diesel, i tidligere år. Det er derfor
stor fare for forurensning i grunnen. Området er
umiddelbar nabo til Hønengata og Roa -
Hønefossbanen, og er dermed støyutsatt.
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3.6.9 73 – Bolig Rabba Storløkka 1 , Hønefoss (B1 0)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
4 daa
Knut Gullingsrud
86/41 6

Beskrivelse: Forslagsstiller har inngått avtale med eierne av eiendommen.
Forslagsstiller opplyser at eiendommen er gjengrodd og ikke blir brukt som friluftsområde,
samt at det er store friområder i samme reguleringsplan.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde. Bebyggelse i
skråninga beslaglegger mer av friområdet, og kan være uheldig med tanke
på landskap og grunnforhold . Dette må utredes ved en eventuel l
detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Regulert friområde. I tråd med plan om fortetting i
sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur. Adkomst fra
Lageshallveien . Ikke G/S - vei i området, men veinettet
preges av trafikk i lav hastighet til og fra boliger, ikke
gjennomgangstrafikk. Fra kryss
Trulserudveien/Fossekallveien går det fortau ned til
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Rv. 35 Hønengata. Fra foreslått utbyggingsområde
går det tråkk/sti opp til strekning med fortau. Stien, og
området stien går gjennom, er regulert som turveg og
friluftsområde.

Trafikksituasjon Genererer ca. 2 4 ÅDT som ledes ut på kommunalt
veinett ( Lageshallveien) og til slutt ut i Rv. 35
Hønengata med ÅDT på 1 7700 .

Landskapsbilde Foreslår bolig i et lite utnyttet område i sentrum. Deler
av foreslått eiendom er bratt, og bebyggelse i
skråninga vil kunne bli mer synlig og medføre større
terrenginng rep enn bygging i flatere terreng.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet, og registrert som dyrkbar jord,
men ligger inneklemt i boligområde og er regulert
som friområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 ,5 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Beslaglegger deler av friområde.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 200 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. Halvtimesavganger hele dagen,
kvartersavganger i morgen - og ettermiddagsrush.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marine
avsetninger, i en skråning på ca. 1 5°. Det er ingen
kjent flomfare, men kombinasjonen marine
avsetninger og skråning kan utgjøre en fare, spesielt
under byggearbeider. Området er avmerket med
usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.6.1 0 74 – Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss (B1 1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
1 daa
Håvard Skogmo. Grunneier er Ringerike kommune.
87/205

Beskrivelse:

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde. Tilgang til
friområde må sikres ved en eventuell detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Regulert friområde . I tråd med plan om fortetting i
sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur. Adkomst fra
Trulserudveien. Ikke G/S - veg, men f ortau langs
Fossekallveien ned til Rv. 35 Hønengata.

Trafikksituasjon Genererer ca. 6 ÅDT som ledes ut på kommunalt
veinett (Fossekallveien) og til slutt ut i Rv. 35
Hønengata med ÅDT på 1 7700.

Landskapsbilde Fortetting i eksisterende boligfelt. Vurderes å ha liten
nær - eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.
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Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet, og registrert som dyrkbar jord,
men ligger inneklemt i boligområde og er regulert
som friområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 ,5 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud . Beslaglegger
deler av friområde.

Bussholdeplass
og – tilbud

Bussholdeplass i umiddelbar nærhet.
Halvtimesavganger hele dagen, kvartersavganger i
morgen - og ettermiddagsrush.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marine
avsetninger. Det er ingen kjent skred - eller flomfare.
Området er avmerket med usikker aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Nærhet til kryss. Ellers i ngen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.6.1 1 78 – Boliger Tolpinrud, Hønefoss (B8)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kontor/lager
Erverv
Boligbebyggelse
9 daa
Sparmax AS
47/85

Beskrivelse:

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boliger i tilknytning til eksisterende
boligfelt, sentrumsnært. Få/ingen negative konsekvenser.

Når det gjelder risiko og sårbarhet kan jernbane og høyspent være
utfordringer. Støy fra jernbane og E1 6 må utredes ved en eventuell
detaljregulering. Vurdering av lokal - og områdestabilitet må også vurderes
ved detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nær eksisterende infr astruktur. V/A - nett i området.
Adkomst fra Tungaveien. Ikke G/S - vei ved foreslått
utbyggingsområde, men fortau og sykkelfelt et stykke
langs Rv. 35 Askveien i retning Hønefoss – avløses av
G/S - veg fra Tolpinrudveien ned til sentrum.
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Trafikksituasjon Genererer ca. 54 ÅDT, som ledes ut på privat og
kommuna l vei (Østmoveien) før trafikken går ut på Rv.
35 Askveien, med ÅDT på 4000. Østmoveien er lite
trafikkert, stort sett trafikk til og fra boliger samt
idrettsbaner.

Landskapsbilde Lagerområde nært eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Ca. 3 km avstand til skole og diverse tjenestetilbud .
Nært barnehage og idrettsanlegg. Jernbane og
høyspent i nærheten.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 550 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 1 0 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marin l eire .
Skredfare er ikke kjent, men utredninger gjort i
nær området av Bane N OR i forbindelse med
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E1 6 vurderer
stabiliteten i nærliggende områder til å ikke være
tilfredsstillende. Det er ingen kjent flomfare i området.
Området er avmerket med moderat til lav aktsomhet
for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger svært nærme jernbane, og vil være
nærmeste nabo til hensettingsspor for ny
Ringeriksbane. Områdets avgrensning mot jernbane
er mindre enn 30 meter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Nærhet til jernbanespor og hensettingsspor vil være
en kilde til støy.
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3.6.1 2 83 – Boliger Trygstad, Hønefoss (B6)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Bolig
LN F
Boligbebyggelse (sekundært LN F for spredt boligbebyggelse)
21 daa
Elen Bumse Stene og Ståle Hansteen
44/6 og 44/6/1

Beskrivelse: Ringerike kommune har tinglyst forkjøpsrett til eiendommen.
Forslagsstiller viser til at forslaget ikke innebærer noen faktisk endring av arealbruk, men gir
mulighet for flere boliger på eksisterende bo ligeiendom.

Samla vurdering
Forslaget innebærer f ortetting i nærheten av eksisterende boligfelt. Ca. 3 - 4
km til skole og diverse tjenestetilbud. Få negative konsekvenser. Forlengelse
av G/S - vei eller fortau fra E1 6 Osloveien bør vurderes ved detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eksisterende boligområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Eksisterende boliger har privat avløpsanlegg.
Kommunalt vann, privat vei . Adkomst fra Trygstadveien
(privat). Kort avstand til boligfelt nærmere sykehuset.
Veinettet i tilknytning til E1 6 er svært trafikkert, og det er
ingen planfrie kryss utover bru over E1 6 mellom
Hvervenkastet og Hvervenmoen. Manglende G/S -
forbindelse. G/S - vei langs E1 6 Osloveien fram til
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rundkjøring, som fortsetter mot Hvervenmoen. Smalt
fortau langs Rv. 35 Osloveien i retning sentrum.

Trafikksituasjon Genererer ca. 1 26 ÅDT. Trafikken ledes ut på
Trygstadveien (kommunal) før den går videre ut på E1 6
Osloveien (ÅDT 8000) og E1 6 (ÅDT 1 5700).

Landskapsbilde Fortetting i område med spredt boligbebyggelse, nært
eksisterende boligfelt. Slak skråning. Vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ca. 2 daa innmarksbeite (nyttes til frukttrær og
kjøkkenhage).
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse /
bomiljø / nærmiljø
/ friluftsliv / barn
og unge /
universell
utforming

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud.
Kollektivtilbud i nærheten.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 1 km gangavstand til nærmeste bussholdeplass.
Halvtimesavganger hele dagen, kvartersavganger i
morgen - og ettermiddagsrush. Også busstilbud mot
Oslo.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
breelvavsetninger. Stor sannsynlighet for leire i
underliggende lag. Det er ingen kjent skredfare eller
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er satt til
usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 7 Tyristrand / Ask og Nakkerud

3.7.1 86 – Boliger Nakkerudgata , Nakkerud (B1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde / skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
1 3 daa (sør) + 4 daa (nord)
Lars Thomasrud
262/22

Beskrivelse: Fra grovsiling er det det vedtatt at området nord for Nakkerudgata kan vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun dette omr ådet.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for boliger på Nakkerud, som ikke er et prioritert
tettsted. Få negative konsekvenser, men utbyg ging av området vil
beslaglegge skog av middels bonitet. Mulighet for adkomstvei må utredes ,
samt G/S - vei opp til fv. 35 .

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn. Nakkerud har
ubebygde boligområder i gjeldende kommuneplan.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Nakkerudgata er kommunal, og det er teknisk
infrastruktur i området. Usikkerhet rundt løsning med
tanke på adkomstvei fra Nakkerudgata. Ikke G/S - vei i
området, unntatt i kryss mot Rv. 35 hvor det er
gangvei og undergang i tilknytning til
bussholdeplasser.

Trafikksituasjon Genererer ca. 2 4 ÅDT, først ut på kommunal veg
(Nakkerudgata) og deretter Rv. 35 med ÅDT på 3600.
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Landskapsbilde Område med spredt bebyggelse og jordbruk.
Vurderes å være liten landskapsvirkning dersom det
åpnes for noe mer utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

S kog av middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Nakkerud sentrum og
kollektivforbindelse. Ikke gangavstand til skole og
barnehage.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 750 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 1 0 daglige avgang er til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, i skråning ned
mot Tyrifjorden. Løsmassene er marine avsetninger,
stedvis tynt og stedvis tykt dekke, samt noe bart fjell.
Området ligger utenfor aktsomhetssone flom.
Aktsomhetsgrad for radon er satt til moderat til lav,
stedvis usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.7.2 90 – Boliger Nedre Fegriveien, Tyristrand (B4)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Område A er et jorde, område B består av skog.
LN F
Boligbebyggelse
7 daa (område A) + 1 3 daa (område B) = 20 daa
Helge Bakken
244/1 60 og 244/ 5 5

Beskrivelse: Fra grovsiling er det vedtatt at område B kan vurderes nærmere. KU her
omhandler derfor kun dette området. Området ligger nordøst for sentrum. Antall tomter må
vurderes nærmere.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for boliger ca. 1 ,5 kilometer fra Tyristrand sentrum.
Tyristrand er et prioritert lokal samfunn . Få negative konsekvenser, men
utbygging vil beslaglegge skog av middels bonitet.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Flere mulige adkomst vei er , fra Støaveien (kommunal)
eller Nedre Fegriveien (privat) . V/A - ledninger i
nær området. Kraftlinje over området. Ikke G/S - vei
langs Støaveien, men sammenhengende G/S - vei
langs Rv. 35 mot Tyristrand sentrum.

Trafikksituasjon Genererer ca. 78 ÅDT som ledes ut i Støaveien
(kommunal) før trafikken til slutt drenerer ut på Rv. 35
med ÅDT på 5000.

Landskapsbilde Område med spredt bebyggelse og jordbruk.
Vurderes å være liten landskapsvirkning dersom det
åpnes for noe mer utbygging i området.
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Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage (ca. 1 ,5 km), med sammenhengende
G/S - forbindelse.

Bussholdeplass
og – tilbud

Ca. 450 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 1 0 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, stort sett på bart
fjell, delvis tynt dekke med marine avsetninger. Det er
stor høydeforskjell ned til Tyrifjorden og ingen kjent
flomfare. Området er avmerket med aktsomhetsgrad
moderat til lav for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3.7.3 93 – Boliger Justisveien, Tyristrand (B2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

2 eneboliger, vei og skog
LN F
Boligbebyggelse
20 daa (inkl. eksisterende vei og 2 eneboliger)
Odd Skarvhellen
255/5

Beskrivelse: Forslagsstiller antyder 6 - 9 enheter. Alt er ikke utbyggbart, da eiendommen er
bratt . Forslagsstiller opplyser at ca 1 ,5 daa kan dyrkes, men at det er leire og grunt
jordsmonn. Dette har ligget brakk i 25 år. Området ligger sør for sentrum, ved nedkjøring til
fengselet.

Samla vurdering
Forslaget legger opp til f ortetting av boligområde i utk anten av Tyristrand,
som er et prioritert lokalsamfunn. Få/ ingen negative konsekvenser.
Ved en eventuell detaljregulering må s tøy forhold vurderes nærmere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur

Enebolig i vest har i dag atkomst via Justis vei en som
er kommunal, og videre på privat vei Tyristien.
Enebolig i øst har atkomst via Justis vei en og videre
om vei en Haga bru, som er kommunal. Det er V/A -
ledninger i Justisveien som går gjennom området.
Sammenhengende G/S - vei mot Tyristrand sentrum.

Trafikksituasjon Genererer ca. 32 ÅDT (basert på foreslått ant.
boenheter sett i lys av topograf i) , som ledes ut på
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Justisveien (kommunal) før trafikken ledes ut på Rv.
35 med ÅDT på 3600.

Landskapsbilde I et område med spredt boligbebyggelse i utkanten av
Tyristrand sentrum. Fortetting av bebyggelse på dette
området vurderes å ha liten landskapsvirkning. Areal
vest for Justis vei en er relativt flatt, mens den østlige
delen er bratt og vil kreve en del terrenginngrep.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet, og noe anna jorddekt fastmark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage (ca. 1 ,5 km), med sammenhengende
G/S - forbindelse. Mulig støy fra Rv. 35 på øvre del av
området.
Det planlegges et større masse deponi ved Kind gård,
som vil medføre betydelig tungtrafikk i området.

Bussholdeplass
og - tilbud

Ca. 250 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 1 0 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, men stort sett på
bart fjell eller tynt løsmassedekke. Høydeforskjell til
Tyrifjorden er god og det er ingen bekker i området;
det er derfor ingen kjent flomfare. Området er
avmerket med moderat til lav aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Foreslått utbygging vil medføre økt trafikk i krysset mot
Rv. 35. Sikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt
med G/S - vei og undergang for kryssing av Rv. 35.

Virksomhetsr isiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området er innenfor gul støysone pga. Rv.
35. Støytiltak bør vurderes.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

65

3.7.4 97 – Boliger Ask sentrum (B5)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og jorde, ubebygd
LN F
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Ødegaard
80/6 og 80/1 2

Beskrivelse: Området ligger s entralt på As k, litt vest for eksisterende boligfelt.

Samla vurdering
Forslaget legger opp til fortetting og utvidelse av boligområde på Ask, som er
et prioritert tettsted. Utbygging beslaglegger skog av høy bonitet, i tillegg til at
det bryter opp kulturlandskapet. Det er ikke gangavstand til offentlig skole
eller øvrig tje nestetilbud, men Montessori - stiftelsen driver privat grunnskole i
lokalene til den tidligere offentlige barneskolen på Ask, i kort avstand fra
foreslått område.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand/ Ask er prioritert område, men dette er
ikke ønsket utbyggin gsmønster pga. avstand til
skole/ sentrumsfunksjoner.

Teknisk og sosial
infrastruktur

I tilknytning til eksisterende infrastruktur.
Kraftlinjer på tvers av området. Rekkefølgekrav om
ny adkomst til boligområde. Denne er ikke bygd.
G/S - vei i området, sammenhengende mellom Øvre
Egge, forbi Ask og fram til Snyta. I reguleringsplan
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(på høring) for FRE1 6 ligger det inne
sammenhengende G/S - vei fra Snyta til Hønefoss.
Ringerike montessori (privat grunnskole) på Ask er
tilknyttet G/S - veien.

Trafikksituasjon Området genererer ca. 2 4 0 ÅDT. Uansett løsning
for lokalveinett /adkomst vil trafikken til slutt ledes ut
på Rv. 35 med en ÅDT på 5000.

Landskapsbilde I områ de med spredt boligbebyggelse/ skog.
Utbygging midt på dyrka mark vil bryte opp
kulturlandskapet og gi negativ virkning. Noe mer
spredt bebyggelse i den nedre delen av det vestre
området vurderes å ha liten landskapsvirkning, men
bolig lengst opp i terrenget vurderes som negativt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området som
er foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høy bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Ikke gangavstand til skole eller øvrig tjenestetilbud .
Støy fra Rv . 35 (nedre del av området) .

Bussholdeplass og
– tilbud

Ca. 450 meter gangavstand til nærmeste
bussholdeplass. 8 - 1 0 daglige avganger til og fra
Hønefoss og Drammen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Størsteparten av området ligger under marin
grense. Nordre del ligger på stort sett bart fjell/tynt
dekke, mens søndre del ligger på marine
avsetninger. Det er ingen kjent skredfare. Søndre
deler av området ligger innenfor aktsomhetssone for
flom pga. en b ekk som renner gjennom området, fra
tjernet Øgardsbakken og ned til Tyrifjorden.
Aktsomhetsgrad for radon er satt til moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Dagens kryssløsning er ikke tilpassa utbygging. Bør
løses før bygging av boliger. Ellers G/S - vei i
området.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området ligger innenfor gul støysone for
Rv. 35.
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4 Om råder som er tatt u t
Sted Område Kode Årsak
Nes i Ådal Boliger Østsida Ikke i kart Egen vurdering

Smørhølkollen Ikke i kart Egen vurdering
Utmarksturisme ved Begna FT2 Innsigelse
Masseuttak Gravlimoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Veslesetermoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Lindelia Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Veltelia Ikke i kart Egen vurdering

Ådal Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Storvika Vestre
Bjonevatnet

Ikke i kart Egen vurdering

Masseuttak Gråbeinbekken Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Buttingsrud Ikke i kart Egen vurdering

Heradsbygda Boliger Bålerudmarka/Opp enåsen B1 7 Innsigelse
Haugsbygd Boliger Nedre Klekken B1 9 Vedtak i FS*

Østre Berg/Klekken økogrend B21 Innsigelse
Boliger Gamle Ringkollvei øst Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Gjermundboveien A Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Gjermundboveien B Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Bergstjern B23 Innsigelse
Østre Berg/Klekken økogrend Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ringkollveien B25 Innsigelse
Boliger Andersløkkeveien B24 Innsigelse
Boliger Putten A Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Putten B Ikke i kart Egen vurdering

Hønefoss Næring Geiteryggen, Hensmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Vågård Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ulvenåsen, Vågård B1 8 Innsigelse
Næring Eggemoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Eggemoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Børdalsmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ve Ikke i kart Egen vurdering
Boliger ved Veien skole Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Kilemoen nord Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Tandberg Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Trygstadveien B7 Innsigelse
Bolig/næring Rua gård B1 3 Egen vurdering

Tyristrand
Ask
Nakkerud

Boliger Hovli, Tyristrand Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Kindsåsveien, Tyristrand B3 Innsigelse
Boliger Vælerenveien, Tyristrand Ikke i kart Egen vurdering

Andre
områder

Masseuttak Prestmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Knestangåsen Ikke i kart Egen vurdering

*Formannskapet















Formål Arealets størrelse (daa)

Nakkerud:
Boligbebyggelse, fremtidig (1110-F) 4,407

Tyristrand:
Boligbebyggelse, fremtidig (1110-F) 23,158

Boligbebyggelse, fremtidig 14,632

37,79

Ask:
Boligbebyggelse, fremtidig (1110-F) 33,558

Hønefoss:
Boligbebyggelse, fremtidig (1110-F) 23,158

Boligbebyggelse, fremtidig 9,713

Boligbebyggelse, fremtidig 8,399

Boligbebyggelse, fremtidig 7,326

Boligbebyggelse, fremtidig 2,092

Boligbebyggelse, fremtidig 21,692

Boligbebyggelse, fremtidig 14,176

Boligbebyggelse, fremtidig 379,196

465,752

Boligbebyggelse, fremtidig 7,244

Boligbebyggelse, fremtidig 12,277

19,521

Boligbebyggelse, fremtidig 46,41

Boligbebyggelse, fremtidig 9,004

Boligbebyggelse, fremtidig 34,119

Boligbebyggelse, fremtidig 10,486

100,019

Bebyggelse og anlegg, fremtidig (1001-F) 6,106

Offentlig eller privat tjenesteyting, fremtidig (1160-F) 8,963

Råstoffutvinning, fremtidig (1200-F) 89,18

Næringsvirksomhet, fremtidig (1300-F) 81,702

Næringsvirksomhet, fremtidig (1300-F) 13,874

95,576



Sokna:
Råstoffutvinning, fremtidig (1200-F) 239,253

Hallingby:
Boligbebyggelse, fremtidig (1110-F) 4,541

Boligbebyggelse, fremtidig 6,517

11,058

Grav- og urnelund, fremtidig (1700-F) 6,115

Nes i Ådal:
Fritidsbebyggelse, fremtidig (1120-F) 10,81

Annet:
Næringsvirksomhet, fremtidig (1300-F) 5,975

Fritids- og turistformål, fremtidig (1170-F) 152,615

Områder ved breien tilbakeført til LNF 56,039



Felt navn Omdisponert fra

B1 LNF

B2 LNF

B4 LNF

B5 LNF

B6 LNF

B8 Erverv

B9 Erverv

B10 Friområde

B11 Friområde

B12 Friområde

B14 Erverv

Krakstadmarka (KDPL)

B15 Heradsbygda Friområde 378m2,resten LNF

B16 Heradsbygda Friområde

B20 Haugsbygd LNF

B26 Haugsbygd LNF

B27 Haugsbygd LNF

B28 Åsa LNF

Krakstadmarka (KDPL)

Krakstadmarka (KDPL)

R1 Hensmoen LNF

N2 Hensmoen LNF

N1 Vest for Leiv Vidar(Kommunens forslag) Friområde



R2 Utenfor Soneplanen (Nord) LNF

B29 LNF

B30 LNF

GU Kommunens forslag til utvidelse av kirkegård. LNF

F LNF

N3 Ringmoen Offentlig bygning (tidligere Ringmoen skole)

FT1 Buttingsrud camping LNF

Bolig og annet byggeområde





Offentlig bygning (tidligere Ringmoen skole)



30 Boliger Harehaugveien A, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
1 ,8 daa
Erik Skogmo
13 0 /51

Kriterier Begrunnelse Konsekvenser

Lokalisering Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

-

Infrastruktur Adkomst må etableres. Ikke sammenhengende G/S - vei til
sentrum. V/A - nett i Harehaugveien. -

Landskap,
natur og
kulturmiljø

Skog av høg bonitet.
-

Aktivitet for
alle

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.

+

Behov Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd. Noe

Konklusjon Anbefales ikke av hensyn til utbyggingsmønster og
manglende G/S . -



Fra: Simona Brazauskaite []
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Magne Lohre [Magne.Lohre@ringerike.kommune.no]
Sendt: 23.08.2017 14:41:34
Emne: Overvann i kommuneplan arealdel
Vedlegg: Overvann i kommuneplan arealdel.docx

Hei

Jeg vedlegger retningslinjer for overvannshåndtering.
De bør ligge et sted under Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet eller samfunnssikkerhet.

Med vennlig hilsen
Simona Brazauskaite
Saksbehandler VA

Ringerike kommune
Teknisk forvaltning

Mobil 40804247



Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet

§ 17 Overvann (pbl § 11 - 9 nr 3, 6 og 8)

Retningslinjer

Overvannet skal håndteres innenfor det området det produseres.

Treleddsstrategi (infiltrere – fordrøye – avlede) benyttes for overvann og grønnstruktur i
arealplanlegging.

o Bor tleding skal være sikret i samsvar med forurensningsloven.
o Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår

oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

Planleggingen skal ta hensyn til overordnet grønnstruktur og forsvarlig overvannshåndtering .

o Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og risikoen for
overvannsflom reduseres.

o Overvannstiltak skal planlegges som bruks - og opplevelseselementer i utearealer.
o Blå - grønnstruktur, som naturlige vannforekomster, kunstige vannspeil, vegetasjon og

parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse gis.
o Åpne strekninger for elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes.

Det kan stilles k rav til utforming av blå - grønnstruktur slik at strukturen ikke hindrer infiltrasjon
og fordrøyning.

o Krav til avrenningshastighet (l/s), avrennin gsfaktor eller fordrøyningskapasitet (m3) for
områder kan stilles .

o Krav om at grunnforhold med naturlig infiltrasjon opprettholdes kan stilles .

Krav til utbygger om maksimal påslippsmengde til ledningsnett/resipient kan stilles. Dette vil
være områdeavhengig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utbygger/tiltakshaver må
bekoste nødvendige tiltak for å holde seg innenfor de gitte krav.

Alle overvannshåndteringer i nye utbyggingsområde r og rehabilitering skal bruke
bærekraftige prinsipper .









Fra: Ole Ragnar Dihle [Ole.Ragnar.Dihle@veidekke.no]
Til: Kari Gustavson [Kari.Gustavson@ringerike.kommune.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Trond Henriksen [trondhen@yahoo.no]; Jan Erik Gulbrandsen [jeg@hadeland - energi.net]
Sendt: 25.08.2017 23:03:26
Emne: Arealplaner for Ringerike Kommune
Vedlegg: Brev til RiR 030717.jpeg

Hei Kari,

Ønsker å oversende brevet som HSK og HHK felles har oversendt til Idrettsrådet i forbindelse med Beachhåndballbaner i Schjong slunden.
Om dette er rele vant i forhold til høring om ny arealplan, ber vi om at dere vurderer.

Klubbene ønsker å beholde de nyetablerte beachbanene i Schjongslunden også etter at skoleutbygging på Ullerål Skole og Hov Sk ole er sluttført.
At det er gjort et vedtak på at banene e r midlertidige, er klubbene er klar over, men ser ingen fornuftig grunn til at de skal flyttes tilbake igjen til Hovsmarka.
De positive synergiene ved at håndballen i så stor grad som overhodet mulig er samlet på ett område, er mange.

Vi kommer selvfølgel ig til å følge opp denne saken fremover.

Ønsker deg samtidig en riktig god helg Kari.

Ole Ragnar Dihle
Nestleder HSK Håndball
Tlf: (+47) 902 34 014
ole.ragnar.dihle@veidekke.no
www.honefoss - sk.no





Fra: Miljøvernforbundet Hønefoss [nmfhonefoss@hotmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 25.08.2017 09:10:47
Emne: INNSPILL TIL AREALPLANEN - HENSMOEN
Vedlegg: Kjensmo1967%2c rapport om Vesletjern og Storetjern.pdf; Limnolog dr. philos.
Dag Hongve.docx; Fylkesmannens vernekart.JPG; Sollid1969.pdf; SE SIDE 45.pdf; Kåre
Elgmork 1974 (2).PDF; Hensmoen rapport 2014.pdf
Til areal - og byplankontoret
Fra Miljøvernfo rbundet Hønefoss

Viser til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel.

Hensmoen består av mange verneverdige naturelementer, og summen
av disse gjør dette levende naturdokumentet til en verdi som Ringerike
kommune har et ansvar å ivaret a.

Hensmoen er i tillegg et svært populært friluftsområde for
lokalbefolkningen.

Arealplanen for Hensmoen er kun et forslag fra 1990, som har fulgt
alle kommuneplaner siden 1994. Arealplanen ble ikke engang
miljøfaglig behandlet.

Arealplaner etter p lan - og bygningsloven er ikke statiske og skal
revideres og àjourføres med jevne mellomrom i lys av
samfunnsutviklingen. For arealdelen av kommuneplanen går dette
direkte fram av loven, og medfører at arealdisponering ikke er bestemt
en gang for alle.



He nsmoen må derfor settes av til landskapsvernområde i den
nye arealplanen.

Videre drift av grusuttak må opphøre innenfor våre foreslåtte
grenser i vedlagte rapport 2014 på side 7.

Dokumentasjon vedr. naturområdets store verdier ligger også vedlagt.

M iljøvennlig hilsen

Miljøvernforbundet Hønefoss

Eva Liell

https://www.youtube.com/watch?v=q1pFtHh512c

https://www.youtube.com/watch?v=33tdpxkTxkA

https://www.youtube.com/watch?v=7yFudjlhNC8

https://www.youtube.com/watch?v=ni2BdNAe10M



Hensmoen

www.youtube.com

Istidslandskapet på Hensmoen er et
populært turområde utenfor Hønefoss. Den
lille landskapsperlen viser oss hvordan
istidsbreene formet landskapet for ti tus...

Hensgonga

www.youtube.com

Fjellpartiet ovenfor Ådalselva og
Randsfjordbanen kalles Stasjonsberget.
Dette fjellpartiet danner en naturlig
avgrensing av Hensmoen, s om er Norges
geologis...

Trollskogen på Hensmoen

w ww.youtube.com

I folkeminnetiden ble flyttblokker kalt for
kampesteiner, og ble tilskrevet kamper
mellom troll. Senere ble flyttblokker forklart
med at de var fraktet dit u...



Blomsterdalen - Hensmoen

www.youtube.com

Bli med på en botanisk vandring i det
særpregede landskapet på Hensmoen, som
ble dannet av issmeltingen under siste istid.
I det ravinerte terrenget mellom Å...



Fra: Miljøvernforbundet Hønefoss [nmfhonefoss@hotmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 25.08.2017 09:13:38
Emne: Innspill arealplan - geopark Hensmoen
Vedlegg: The Heen Mineral Mines.JPG
Hei,

Viser til e - post sendt Buskerud Fylkeskommune 1.12.15, se under.

I svaret fra Fylkeskommunen sto det av vi først og fremst skulle "være aktive i planprosessen i
Ringerike kommune, det er her det viktigste arbeidet pågår."

Videre:

Dersom Miljøvernforbundet ønsker å verne d e de geologiske verdiene som de beskriver her, så må
dere sørge for komme med innspill i kommuneplanprosessen.

Her er derfor vårt innspill til kommuneplanens arealdel:

I Ringerike - hvis geologi har vakt internasjonal oppsikt - må det sørges for å v erne om de
geologiske naturressursene, og det er ikke akseptabelt at de geologiske ressursene i det
verneverdige glasiallandskapet på Hensmoen kun blir sett på som en industriell og
økonomisk faktor.

Videre må det etableres geoparker i Ringerike kommune, og vi foreslår dødislandskapet på
Hensmoen. Gruvene i Skjerpåsen ovenfor Hensmoen bør også innlemmes i geoparken, se
vedlagte reportasje.

Miljøvennlig hilsen
Miljøvernforbundet Hønefoss
Eva Liell

Fra: Eva Liell [ mailto:eva.liell@hotmail.no ]

Sendt: 1. desember 2015 16:34
Til: sven.dahlgren@online.no ; Sven Dahlgren < svend@vfk.no >
Kopi: Georg N. Smedhus < Georg.Smedhus@bfk.no >; BFK Postmottak Sentraladmini strasjonen
< postmottak@bfk.no >
Emne: AD Regiongeologi - Hensmoen i Ringerike

Hei, viser til strategiplan 2013 - 2016 regiongeologien.

Her står det at ett av hovedmålene til Fylkeskommunen er å arbeide for at geologiske
naturattraksjoner i de tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold fylker skal brukes i reiseliv,
utdanning og rekreasjonsformål, og til å fremme stolthet og identitet i re gionens befolkning.



Miljøvernforbundet Hønefoss har funnet flere universitetsrapporter som ble utarbeidet i
forbindelse med Ringerike kommunes tidligere planarbeid. Her står bla. følgende:

Ringerikes geologi har vakt internasjonal oppsikt , videre: Ringerike har naturdokumenter
av en høyst usedvanlig karakter. Lignende fins ingen andre steder i vårt land.

Fylkeskommunen må derfor snarest få Ringerike, med de unike og mangfoldige geologiske
kvalitetene, inn blant innsatsområdene for å fremme forståe lse for hvilke naturverdier
kommunen faktisk besitter.

Naturen på Ringerike er kommunens fremste varemerke, men dessverre er kunnskapsløsheten
stor i den kommunale forvaltningen, og synet på naturen kun som byggeråstoff er en stor
forsømmelse, også overf or de som kommer etter oss.

Skrekkeksempelet på dette snevre natursynet er Hensmoen. Dette unike og allsidige
istidslandskapet med flyttblokker og skuringsslipte fjell, vannkilder og brønner, ravinedaler,
grytehull og dødisgroper, rødlistet gubbeskjegg og orkidèer, bølgende landskap og
rullestensåser, har tidligere vært med i kommunens egen verneplan. Men med et pennestrøk, og
det bokstavelig talt, har Ringerike kommune avsatt nesten hele furumoen til masseuttak i
kommuneplanen.

Vi foreslår at Fylkesko mmunen sørger for at også Ringerike, især Hensmoen, blir inkludert i de
regionale prosjektene som skal sørge for bærekraftig bruk av vår geologiske naturarv.

Imøteser tilbakemelding på vårt innspill, og kan om ønskelig sende over rapporter og data som
b eskriver verneverdiene av Hensmoen.

Miljøvennlig hilsen
Miljøvernforbundet Hønefoss
Eva Liell

Ps. Kikk inn i dødisterrenget på Hensmoen med sine tydelige spor fra Ringerikes
avsmeltingshistorie her:
https://www.youtube.com/watch?v=7yFudjlhN C8

https://www.youtube.com/watch?v=q1pFtHh512c

https://www.youtube.com/watch?v=33tdpxkTxkA

http://www.ringerike.no/oppleve/natur/hensmoen - et - popul%C3%A6rt - turomr%C3%A5 de -
utenfor - h%C3%B8nefoss?back=20

















1

Dag Hongve, l Limnolog. Dr. philos.

Bjørnefaret 3,

1914 Ytre Enebakk

Enebakk 12.mars 2017

Til

Ringerike kommune

Rådhuset, Osloveien 1, Hønefoss

Ang. Hensmoen i Ringerike kommune

Jeg er kontaktet av Miljøv e rnforbundet Høn e foss ved Eva Liell som har bedt meg om å gi en
uttalelse om egenskaper og eventuell verneverdi av lokaliteter på Hensmoen i forbindelse med
at kommunen nå ønsker å åpne for betydelig uttak av grus.

Ringerike har vært flittig brukt som forsknings - ,undervisnings - og ekskursjonsfelt for
Universitetet i Oslo (UiO) . Dette er redegjort for i et skriv med bidrag fra fremtredende
forskere ved samtlige naturvitenskapelige institutter ved UiO, redigert av Kåre Elgmork
( 1969 ) . E t særlig interess ant felt representeres av de to tjern Storetjern og Vesletjern og av de
tørre sandmobiotoper m ellom og sør for disse (Elgmork 1974). UiO har foreslå tt at dette
vernes som landskapsvernområde.

Storetjern og Vesletjern ligger i dødisgroper (grytehull) som er dannet under in n landsisens
tilbaketrekning etter siste istid. Løsmassene som danner tjern as nedbørsområde , avgir svært
små mengder oppløste salter til vannet som følgelig er dårlig bufret , sur t og næringsfattig . En
serie obse rvasjoner av vannkjemien er beskrevet av Kjensmo (1966). Målingene fra 1965 er
gjort i en periode da tilførselen av sur nedbør over Sør - Norge var på det høyeste; nyere
målinger vil trolig gi andre resultater. Vannenes sure reaksjon i 1965 kom av
svovelsyretilførsel fra nedbøren, og sulfat var dominerende anion . De kjemiske sjiktningene
som ble observert av Kjensmo kan skyldes utveksling av ioner mellom vannet og de
organiske sedimenten e . I den dype oksygenfrie delen av Vesletjern skjer det tydeligvis
mikrobiell sulfatreduksjon som øker alkaliteten

Et karakteristisk trekk ved tjerna er en brem av flytetorv i vannkanten. I Vesletjern er denne
særlig dominerende Det organiske materialet i myra avgir oppløst naturlig organisk materiale
(NOM)so m gir vannet en brungul farge . Utenfor og innimellom flytemyr a i Vesletjern vokser
en uvanlig variant av gul e nøkkerose r : soleinøkkerose, Nuphar pumilum (observert ca 1975) .

Sandmoen omkring t jern a har stor infiltrasjonsevne og nedbør på mark som ikke er frossen ,
vil infiltreres , slik at det ikke kan påregnes overflateavrenning av betydning for
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vanntilførselen til grytehullene. Noe eksakt nedbørsområde kan derfor ikke angis . Den
viktigste tilførselen antas å være nedbør direk te på vannoverflata og i skråningene mot vannet.
Det er ikke kjent om det kan være vannførende sjikt i løsmassenes umettede sone. Det er ikke
gjort undersøkelser som gir grunnlag for å si hvordan grustak i nærheten av tjerna på
Hensmoen vil virke inn på va nnbalansen i disse. Mest sannsynlig vil grustak ned til større dyp
en n tjernas maksimaldyp, føre til drenering og senkning av vannstanden. Tjerna oppgis å ha
konstant vannstand . S et har derfor vært antatt at bassengene når ned under grunnvannsnivået.
På grunn av kjemisk tilstand i Vesletjerns dypvann , antok Kjensmo (1966) at dette var
grunnvannspåvirket. Undersøkelsesboringer i 2014 viser imidlertid at det er flere meter med
umettede løsmasser mellom tjernas største dyp og grunnvannet. (Ringerike kommune , 2017).
Det er ingen grunn til å tvile på disse målingene. Tilsvarende grytehulltjern med hengende
vannspeil er velkjent fra Gardermosletta.

Området som er foreslått av UiO som landskapsvernområde består av to naturtyper som
begge er truet. Naturtyper som er truet i Norge, skal være å finne i `` Norsk rødliste for
naturtyper 2011 ̀̀  (Lindgaard og Henriksen 2011 ). Utvalget av r ødliste de innsjøtyper er
meget begrenset , og det er nylig foreslått at grytehul l sjøer må føre s opp p å rødlista (Hongve
2016). Sandmoer er en naturtype som i våre dager er sterkt truet på grunn av at de legges ut til
bebyggelse eller tas i bruk til grustak , og de er dessverre heller ikke omtalt i rødlista.
Sandmoer har et meget karakteristisk plantesamfunn representert ved furu og en
undervegetasjon med ulike dominerende lavarter. Universitetet i Oslo foreslår sandmoen på
Hensmoen vernet som et eksempel på en noenlunde uforstyrret sandmolokalitet (Elgmork
1974).

Det er dokumentert at Hensmoen har stor betydning som friluftsområde for
lokalbefolkningen (Oddekalv udatert) . F ortsatt bruk som friluftsområde hindres ikke av status
som av landskapsvernområde.

Konklusjon:

Universitetets interesse for Hensmoen til naturvitens kapelig forskning og undervisning og
lokalbefolkningens interesse for bruk av friluftsområdet kan ivaretas ved opprettelse av et
landskapsvernområde, som tidligere foreslått av UiO ved de naturvite nskapelige institusjoner.
Dette kan gi varig beskyttelse mot de former for ødeleggende inngrep som nevnes av Elgmork
(1974). Slik bevarin g for fremtidige generasjoner må avveies mot en midlertidig og ikke
reversibel utnyttelse til næringsvirksomhet i form av grustak.

Opprettelse av et landskap svernområde gjøres ved kongelig resolusjon i statsråd , og
representanter for verneinteressene bør i denne hensikt ta kontakt med Fylkesmannens
miljøvernavdeling og Klima og miljøverndepartemente t med henvisning til de nevnte skriv
fra UiO.
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B ar n o g u n g e p å H e n sm o e n

Herlig dukkert i Vesletjern.

I myra rundt Vesletjern er det mange frosker.

Vesletjern er Hensmoens sosiale møteplass.Barn på vei hjem etter en dukkert i Vesletjern. Boligfeltet
i Storetjernveien skimtes bak trærne.



t anken på å miste moen er en stor påkjen -
ning for alle som er glade i dette friluftsom -
rådet, og jeg er kraftig rystet over at Hens -
moen kun ble tusjet inn på plankartet som
masseuttak bak ryggen til kommunens egen
befolkning. u ten politisk vedtak av planen -
dringen og uten at allmennheten og
beboerne rett ved planområdet kk mulig-
het til å tale på vegne av natur og nærmiljø,
havnet Hensmoen på kommuneplankartet
som masseuttak i 1994.

For beboerne som i dag bor i et rolig og idyllisk
landskap med blåbærlyng og turstier rett utenfor
husdøra, er planene om å omdisponere lokal-
miljøet til enorme grustak ekstra sårt. Hens -
moen er nærmiljøet til barna som bor på Hen,
Nymoen og Vågård, og på moen kan barna leke
spontant og egenorganisert uten at foreldrene
trenger å kjøre barna avgårde i bil.

Jeg er opptatt av at barna skal bli glade i
naturen, for ved å bli glad i naturen vil barna
stå opp for det som er truet. I kompendiet kan
dere lese om Harry Dahl fra Vågård. Hans far
og bestefar tok Harry med ut i naturen på Hens -
moen fra han var liten gutt, og lærte ham å bli
glad i natur og friluftsliv. Nå er det Harry som tar
med seg sine barn, barnebarn og oldebarn ut
på tur i skogen på Hensmoen.

Landskapet på Hensmoen gir beboerne i
nærmiljøet en trygg følelse av å være hjemme.
De gamle har sagn og historier å fortelle, som
at Vesletjern er bunnløs. Barna ble fortalt at
druknet du der, havnet du i India. Og da barna
gikk på skøyter på Storetjern rundt krigens
dager og det var mye barfrost, fryktet de for
kirkeklokka som visstnok skulle ligge på dypa i
tjernet.

I mange tilfeller er vi for lite nysgjerrige på vårt
eget nærmiljø, og tar våre nære omgivelser for
gitt. Å gå tur på Hensmoen og fornemme lukta
av skog og myr og kjenne hvor utrolig glad en er
i Guds frie natur, sitter enda sterkere i
bevisstheten når vi innser at dette landskapet
kan være i ferd med å gå tapt.

Hva vi vet om et landskap avgjør hvilket syn vi
har på det. For noen er Hensmoen
ensbetydende med industri. For andre er Hens -
moen utallige nedtrampede stier av minner, ro,
idyll, skogstjern, sopp og bær og lyden av barns
muntre latter og lek og bading i Vesletjern.

Landskapet på Hensmoen er en viktig del av
identiteten for ringeriksregionen. Hensmoen
viser oss hvordan istidsbreene formet land -
skapet for titusen år siden. Kunnskap om dette
åpner opp øynene våre, og vi ser landskapet på
et helt annet vis. Naturforståelsen av dette lille
stykke natur utenfor Hønefoss gir oss en
erkjennelse av at vi inngår i en større sammen -
heng. Landskapet får en høyere verdi. En natur -
verdi som må med i regnskapet.

Uttak av grus på Hensmoen kan ikke blindt
fortsette i samme spor som før. Gjennom dette
kompendiet håper vi å få åpnet opp øynene for
at Hensmoen er så uendelig mye mer verdt enn
som ressurs i form av byggeråstoff.

____________________________________

Kurt Willy Oddekalv

L ø ft b l i k k e t m o t H e n sm o e n



Harry d ahl er tredje generasjon fra v ågård
som har Hensmoen som sitt nærområde. n å
bruker også hans barn, barnebarn og olde-
barn turområdet.

- Jeg håper at våre fremtidige generasjoner
også kan få nyte godt av denne unike moen,
med uttallige stier i lett terreng hvor alle kan
bevege seg, gammel som ung, sier Harry Dahl,
som går tur på Hensmoen hver eneste dag.

Hakke og spade
De første spadetakene av grus ble tatt ut på
Hensmoen samme år som Harry Dahl ble født.
Det var i 1935.
- Da var det bare et lite høl nedi der, sier Harry
og forteller at arbeidskarene brukte trillebår
og skuffa oppi grusen. Nå er det andre tider,
og manuelt arbeid er for lengst byttet ut med
maskiner.

n ærmiljøet
Harry Dahl er født og oppvokst på Vågård, og
friluftsområdet på Hensmoen var en del av
oppvekstmiljøet hans.
- Jeg spilte på guttelaget til Hen Arbeideridretts-
lag, og gutta fra fotballag som Liv og Fosse-
kallen syklet fra Hønefoss og opp til Hensmoen
for å spille kamper på ballplassen på Hen.
- Far min var også med og spilte fotball, og etter
kampene var det bading i Vesletjern, forteller
Harry som også sket på Hensmoen.
- Jeg og bestefaren min ska mye abbor Vesle-
tjern, sier Harry og forteller at det også var sk i
Storetjern på bestefarens tid.
- Bestefar fortalte meg at sken i Storetjern beit
best i tordenvær, humrer Harry.
p lanendring
Nå ligger den gamle ballplassen på Hen inne
i det enorme området som er avsatt til grustak

i kommuneplanen. Planområdet strekker seg
nesten helt fram til Vesletjern. Harry Dahl visste
ikke at så godt som hele Hensmoen var satt av
til grusindustri før saken kom opp som en
reguleringssak før jul 2012.
- De gikk ikke ut med noe, sier han og rister på
hodet.

m istet mye
Grustaket har spist opp store deler av Hens -
moen gjennom snart 80 års drift, men også
industrien har beslaglagt turområder og våt -
mark. Harry Dahl forteller at brønnen hans gikk
tom under byggingen av industriparken, og
måtte ytte brønnen. Mange kulturstier og
minnesmerker gikk også tapt.
- Vi har jo mista mye av Hensmoen på grunn
av industrien. Fryktelig mye. Det gikk otte stier
over moen til Geitryggen, forteller han, men
påpeker at industri går til nød an for det gir jo
arbeidsplasser.
- Men å ta resten av moen til grustak er
uakseptabelt, sier Harry og mener at det lille
som er igjen av Hensmoen må settes av til friluft
og rekreasjon.

t akker Hensmoen
- Jeg tenker på de planlagte masseutvidelsene
når jeg går tur her om kvelden. De som går inn
for disse masseutvidelsene kan neppe ha noen
slags sans for norsk natur, og ikke sine med -
mennesker i det hele tatt.
- Jeg har hatt mye hjerteproblemer, og vil si at
Hensmoen har hjulpet meg til å få trent meg
opp, sier han og legger til at terrenget passer for
alle, selv for de som er mer eller mindre
handikappede.
Til slutt spør Harry Dahl, selv om han temmelig
sikkert vet svaret:
- Kan man få noe nere plasser å gå tur på?

S tort h jerte for H en sm oen



Skogens ro: Harry Dahl har en fast rute som han følger hver eneste kveld.
- Jeg går om fotballplassen, Vesletjern og Storetjern, sier han og aller best synes han det er å gå alene om
kvelden sammen med hunden Tinka.
- Da er det stille, og jeg får muligheter til å se noen dyr også, forteller Harry Dahl og nevner hare, rev og rådyr.



a t nesten hele Hensmoen var satt av i kom -
muneplanen som grusindustri var helt
ukjent for de aller este helt til saken om de
enorme masseutvidelsene ble gjort kjent før
jul 2012. u nderskriftskampanjer, leserinn -
legg og høringsuttalelser ble sendt avgårde,
men vi var usikre på om dette var nok.

Vi kontaktet derfor ere organisasjoner, men
kk kun tåkete svar og ingen hjelp.

Den eneste organisasjonen som svarte med
konkret forslag til handling var Norges Miljøvern -
forbund, som anbefalte oss å etablere en
nærmiljøgruppe. Som sagt, så gjort.
Interessen blant lokalbefolkningen på Nymoen,
Hen og Vågård var stor, og nærmiljøgruppa var
på plass i løpet av få romjulsdager.

Med god hjelp fra vår moderorganisasjon i
hvordan vi skulle gå fram i vårt miljøvern-
arbeide, var første bud lokalkunnskap. Det viste
seg at ikke engang de aller nærmeste beboerne
rett ved planområdet visste at nærmiljøet var
satt av til masseuttak. Vi begynte derfor å nøste
opp i hvordan et så populært turområde havnet
på plankartet som grustak, tett på boligfeltet
i Storetjernveien og attpåtil i et verneverdig
dødislandskap. På spørsmål til kommunen om å
få se dokumentasjon på hvordan plan-
endringen foregikk kk vi til svar at disse lå i
esker for oversendelse til det interkommunale
arkivet i Kongsberg.

Ordføreren kontaktet kontrollutvalgets leder
og ba utvalget se nærmere på saken med de
manglende papirene. Kontrollutvalget konklud -
erte ikke med annet enn at Ringerike kommune
måtte se nærmere på sine arkivrutiner. Vi
kontaktet Fylkesmannen og ba om en kontroll
av kommuneplanen, men Fylkesmannen svarte

at de forventet at nødvendig dokumentasjon
forelå.

Vi har gjennomgått en bunke med papirer fra
Fylkesmannens arkiv vedrørende kommune -
planarbeidet framt til 1994, og fant et notat til
Ringerike kommune datert 19/8-90. Her skriver
Fylkesmannen b.la. følgende:

(...) Storetjern og Vesletjern er av stor natur-
faglig interesse. Disse områdene er også viktige
som friluftsområder.
Videre: I tilknytning til boligområder er det viktig
å bevare områder for friluftsliv, lek og rekreasjon
(...) naturlig vegetasjon i bomiljøene er viktige
for trivselen, især for barn og eldre som ofte
er avhengige av å bruke nærmiljøet til lek og
rekreasjon. (...) rikspolitiske retningslinjer for
å ivareta barn og unges interesser skal med i
planleggingen (...)
Ingenting av dette ble hensyntatt da Hens -
moen ble skravert til grusindustri. Det eneste
dokumentet Ringerike kommune har å vise til
er et forslag til plankart datert desember 1990,
stemplet som høringsutkast. Dette er identisk
med dagens plankart av Hensmoen. En av
nærmiljøgruppas medlemmer satt i Bygnings-
rådet fra 1987 til 1991, og hun forteller at i løpet
av denne perioden kom det inn en søknad
om utvidelse av grustaket på Hensmoen hvor
planen var å grave vekk hele åskammen mot
Ådalselva. Politikerne stemte i mot.

Vi stiller et stort spørsmålstegn til hvorfor ikke
de 900 dekarne som er skravert på plankartet
også ble behandlet av politikerne? Det står
ingenting om de enorme masseutvidelsene i
kommuneplanen som var ute på høring i 1994,
og plankartet ble heller ikke lagt ved. I et notat
vi fant blant kommunens papirer står det at det
var problemer med ”plotting” av plankartet.

M i l jø vern forb u n d et H ø n efoss



Grustaket på Hensmoen ønsket å utvide
ved å ta ut hele åspro len mot
Ådalselva, men kk avslag av politikerne
i Bygningsrådet. Åskammen måler kun
fem meter på det smaleste fra kant til
kant.

I Ringerikes Blad kk vi se denne illustrasjonen
som viser de foreslåtte masseutvidelsene, og kk
nærmest sjokk.
– Det er jo veldig mange friluftsområder
på Ringerike, sa forslagsstiller til journalis -
ten som spurte hva han tenker om at dette er et
populært friluftsområde.

avsl ø ri n g av u l ovl i gh eter

Beboerne rett ved planområdet kk aldri
mulighet til å verne om sine interesser, og de
rikspolitiske retningslinjene om å ivareta barn
og unges interesser, som også Fylkesmannen
viste til i nevnte notat til kommunen, ble ikke

ivaretatt.
Hakkeloven ser dermed ut til å være enerådene
i denne saken. Da plankartet ble gjort kjent for
enkelte av oss under kommuneplanrulleringen i
1999, sa Ringerike kommune at løpet er kjørt for

Hensmoen. Det sier de fortsatt - med
hjemmel i hakkeloven - og gir blaffen
i norsk lov og demokrati.

g rensen for hvor mye grus og
sand som kan tas ut på Hensmoen
er nådd. v år foreslåtte grense set -
ter vi med tanke og respekt over -
for de menneskene som skal leve
og bo her etter oss. s toppbåndet
langs trærne er vårt endelige
grenseforslag, og denne inklu -
derer skråkant ned mot avsluttet
grustak.



m arte p edersen jogger langs de utal -
lige turstiene på Hensmoen ere dager i
uka. l angdistanseløperen ligger nemlig
i hardtrening for å kvali sere seg til vm i
ultraløp.

- Jeg trenger mange kilometer i beina, ler
28-åringen som forteller at damer rundt 40 år
med mange års løping bak seg gjør det best i
ultraløp.

u ltramaraton
Ultraløp er de nert som alle løp over fem mil,
og de vanligste tidsbestemte ultraløp er 6-
timers, 12-timers og 24 timers. Det nnes også
48-timers løp og 6-dagers løp.
- Jeg har bare løpt seks-timers løp, sier Marte
og forteller at målet hennes er å komme blant
topp 20 når verdensmesterskapet i ultraløp går
av stabelen i Frankrike neste år.

Hensmoen
Marte trener opptil re-fem ganger i uka. Rett
som det er løper hun fra Hønefoss og opp til
Hensmoen rett etter jobb som fysioterapeut i
Hønengaten.
- Dette er ett av de neste stedene på Ringe-
rike, sier Marte og legger til at det holder å løpe
på Hensmoen når hun tar korte turer. På grunn
av alle stiene som går på kryss og tvers, trenger
hun ikke løpe på den sammen stien.

Hensmoen er også ypperlig for m arte når
hun løper lange distanser.
- Da har jeg Hensmoen som utgangspunkt,
og kan løpe videre mot Vælsvann eller ned til
Hensveien og over til Kihlemoen.
Marte mener Hensmoen er ypperlig for den
vanlige mosjonisten.
- Da holder det mer enn nok med å løpe her på

Hensmoen, sier hun.

Badekø på Hensmoen
- I sommer har jeg badet ganske mye, det har jo
vært så deilig vær.
Men Marte har ikke vært alene om å nne veien
til Vesletjern.
- Jeg har måttet stå i kø for å bade her etter å
ha løpt, ler hun og peker på brygga med stupe-
tårn.
- Det er jo veldig bra, sier hun og er glad for at
området er mye brukt.

m asseutvidelser
- Hva synes du om planene med de enorme
grustaksutvidelsene?
- Da jeg hørte om planene syntes jeg det var
kjempetrist, sier hun og ser for seg hvordan det
blir hvis alt dette skulle bli borte.
- Det er jo kjempemange som bruker dette om -
rådet, både til løping og gåturer, sier Marte og
legger til:
- Du møter alltid noen som går tur, enten med
hund eller barnevogn for her er det muligheter
for alle, både med grusveier og stier. Alle kan gå
her og ne vann er det også her.

v inter på moen
Marte trener på Hensmoen hele året selv om
det ikke alltid er så lett når det er masse snø.
- Det må være veldig mange som går tur her,
for det er alltid opptråkka stier, så du kan alltids
løpe gjennom en løype, sier Marte og legger til:
- Det er veldig synd hvis dette blir borte. Det
er jo så nærme byen òg. Til slutt må man kjøre
lenge, og da blir det jo tiltak for folk hvis du må
sette deg i bilen for å dra på tur.

Kval i serer seg ti l
verden sm esterskap



Trener på Hensmoen: - Målet mitt i år er å være med i est mulig løp så jeg kan kvali sere meg til VM, sier
langdistanseløperen Marte Pedersen som løper på Hensmoen ere ganger i uka.
- Jeg er glad i å løpe alt mulig, men hevder meg best i de lange løpa, sier hun og forteller at det blir en del av
treninga å være med på andre konkurranser også, som Ringeriksmaraton hvor Marte løp halvmaraton for
Hytteplan.



Ti på Topp er åpent for alle, og er en turkampanje i regi av Bedriftsidretten i samarbeid med Ringe-
rike Kommune, Ringerikes turistforening, Ringerike O-lag, Syklistenes landsforbund og Ringerike
Frivillighetsentral.

Hensmoen er blant de 14 gåturene som er valgt ut. Skilting, kart og rutebeskrivelse bidrar til at du
enkelt nner frem til Ti på Topp postkassene hvor du nner en turkode som brukes til å registrere
turene dine.

Ifølge antall registrerte turer er Hensmoen ett av de mest besøkte turmålene i Ti på Topp.

Som turdeltager i Ti på Topp er det ekstra gøy å gå på tur. I postkassen ved Vesletjern skriver turgåerne seg inn i gjesteboka.

Ti p å To p p



På kveldstur langs en av Hensmoens mange stier rett før
solen går ned blir turen unektelig ekstra spennende når du
aner at ville dyr har deg under observasjon.

Stiene på moen appellerer også til terrengsyklisten. Morenest -
enene i grunnen sørger for god drenering slik at stiene alltid er
tørre selv etter kraftig regnskyll.





Jeg minnes Hensmoen og omgegn slik det var,
dengang vi ennå hadde en mor og far.

Da med skog fra Hyttebyen opp,
og inn til Ulveliåsens topp.

Likedan fra Tajegata i vest,
over mot Vågårdsgrenda i traktene vi ferdes

mest.

Ja det var her i våre barnesko,
vi gikk og tro.

Da vi vel ei helt forsto,
verdien av den ro,

som hvilte over denne stille furumo.

På den tid ganske fri,
for tra kk og industri,

ja det var nesten bare skogens dyr og vi.
Det var vindens sus og fuglesangens toner,
som da hørtes under de grønne furukroner.

Men selv om denne tiden
jo er forbi for lenge siden

Så vil jeg ennå ikke et farvel si
for det kan fortsatt bidra til og gi

ro i sjel og sinn
her blant furustammene og vandre inn

Ja om mye av det som var er svunnet hen
la os nyte det som er igjen.

- e rik g ulbrandsen -

M i n n e r



i stidslandskapet på Hensmoen ble dannet da
innlandsisen smeltet ned for titusen år siden,
og sporene etter hvordan dette spesielle
dødislandskapet ble formet er tydelige.

På Hensmoen ble isrester begravd og senere
smeltet. I landskapet er det både tørrlagte
og vannfylte groper. Disse ble dannet av den
såkalte dødisen, som er en breis som ikke
lenger er i forbindelse med den aktive breen.

d ødisgroper
Smeltevannet strømmet ut gjennom Begnadalen
på slutten av istiden for ca. titusen år siden, og
førte med seg sand og grus som ble liggende
på Hensmoen. Elvegrusen virket isolerende og
bremset nedsmeltingen av isen som lå under.

Noen steder ble den underliggende isen isolert
i adskilte blokker. Når disse etter en tid smeltet,
sank grusen ned, og karakteristiske groper
dannet seg i landskapet. Når dødisgropene er
fylt med vann kalles disse for grytehullstjern.

v erneverdig landskap
Hensmoen ble registrert som verneverdig i en
landsomfattende registrering i 1985, og er
regionalt viktig i en geologisk mangfold-
sammenheng.
- I kvartærgeologisk sammenheng er Hensmoen
viktig for å dokumentere ishavssmelting-
systemet, og som landsform i forhold til hvordan
landskapet ser ut i dag, sier seniorforsker Lars
Erikstad i Norsk institutt for naturforskning
(NINA).

s meltevannet møter havet
På Hensmoen ble en stor breelvavsetning bygd
opp til marin grense ved at sand og grus ble
transportert og avsatt fra smeltevannet til inn -

landsisen ved havets høyeste nivå etter siste
istid. Havet sto høyere ved slutten av istiden fordi
hele den norske landplaten ble presset ned på
grunn av vekten til ismassene. Da isen smeltet,
ommet havet inn over det nedtrykte landet.

Da landet sakte steg opp igjen, trakk havet seg
tilbake, og landet ble tørt.

g ammel sandstrand
- Kjører du oppover avkjørselen til Hen langs
E16 med Eggemoen på høyre side og Hens -
moen på venstre side så tenk at sjøen står
halvveis opp til skogkanten. Da ser du tydelig
at dette er en gammel sandstrand, sier Erikstad
og legger til at Hensmoen er en vitenskapelig
dokumentasjon på isavsmeltingen sett i forhold
til klimaendringene på slutten av istiden.

v iktig landskapsidentitet
Hensmoen innehar dessuten en viktig
landskapsidentiet for et stort område.
- Uttrykket på Hensmoen er veldig preget av
det geologiske, og i detaljer som for eksempel
dødisgropene er det koblinger direkte til det
biologiske mangfoldet, sier Erikstad.

Vesletjern ligger i Miljødirektoratets Naturbase
klassi sert som lokalt viktig, og beskrives som
en grytehullsjø med intakt lavlandsmyr.

i nternasjonalt ansvar
Erikstad mener det burde vært gjort en samlet
analyse av Hensmoen, Kihlemoen og Egge-
moen. Alle disse tre moene har nemlig ulike
elementer av geologisk verdi.

- Ressursen er koblet til kunnskap om istiden,
og en av de viktige argumentene for bevaring av
geologi er vitenskapelig, altså at man må ha et
sted å studere og lære og forstå geologien, sier

H e n sm o e n e r r i k p å
i sti d sh i sto r i e



Erikstad og mener at dette er viktig også for å
kunne utnytte ressursene best mulig.
- Det er ganske stor aktivitet i utlandet, for
eksempel i England for å koble industrien til et
ansvar å ta vare på denne type naturverdier,
sier Erikstad og legger til at ett av de store

internasjonale ansvarene våre i Norge er
nettopp istidshistorien fordi vi ligger i nord og
er sentrale i forhold til den iskanten som dekket
halve Europa under siste istid.

Drikkevannskilde: Storetjern er
stort, og ser ikke ut som et typisk
grytehullstjern.
- Jeg vil tippe at Storetjern er et
grytehullstjern, og antar at det er to-tre
dødisgroper som er smeltet sammen,
og som ligger litt dypere slik at det ikke
har den klare kanten på toppen, sier
seniorforsker Lars Erikstad, og påpeker
at man må ha ere data og se ere
detaljer for å være helt sikker på om
Storetjern er et grytehullstjern.

Dødiskarakter: Vesletjern er et utpreget
grytehullstjern som ligger omkranset av
furukledte grusåser. Forsenkningen i landskapet
forteller tydelig at her har det ligget en dødbre
og smeltet ned på slutten av istiden.



Hensmoens geologiske landskapsbilde
og geologiske mangfold bidrar til en vik -
tig identitet for Ringerike. p roblemet er at
istidslandskapet inneholder mengder med
verdifull grus.

Grusforekomstene på Hensmoen er satt av
som nasjonalt viktig ressurs i Grus- og pukk -
databasen til Norges geologiske undersøkelse
(NGU).
- I utgangspunktet ser vi på ressursverdien, sier
geolog Rolv Magne Dahl i NGU, men legger
til at de for tiden jobber med å lage et register
over verneverdige naturverdier ved å skaffe
oversikt over tidligere rapporter og analyser
hvor blant annet Hensmoen ble registrert som
verneverdig.

d e tre moene
- Lars Erikstad i Norsk institutt for naturforvalt -
ning mener det er behov for en samlet analyse
av Hensmoen, Eggemoen og Kihlemoen for å
kartlegge de geologiske verdiene. Her kommer
vel NGU inn i bildet?
- Vi kunne tenke oss å være med å bidra til en
slik utredning, men det kan vi ikke gjøre uten
at noen ber oss om det. Det er kommunen og
Miljødirektoratet som har ansvaret for dette,
sier Dahl og legger til at NGU er underlagt
Næringsdepartementet.

p ukkverk framfor grus
Grus er en begrenset naturressurs, og NGU
ønsker økt bruk av pukk.
- Grusressursene er det bare et visst antall av i
Norge, og disse forekomstene er det et stort
arealpress på. Mens pukkverk, altså knust fjell,
er det mulig å legge ere steder. Der er det
også færre kon ikter, sier Dahl og viser blant
annet til at det i en del grusforekomster også
nnes grunnvannsforekomster.

g jenbruk
Sand, grus og pukk er noen av de viktigste min -
eralske råstoffene i Norge, bare olje omsettes i
større kvanta og verdi.
- Er vi for lite kritiske til det store forbruket av
denne ikke-fornybare ressursen?
- Det er absolutt et berettighet spørsmål, og
vi bør se på dette med gjenbruk, sier Dahl og
forteller at det jobbes en del med gjenbruk av
betong.
- Vegvesenet har blitt mye inkere til å gjen -
bruke asfalt, men selv om vi skulle kunne gjen -
bruke alt tror jeg vi alltid vil ha behov for å ta ut
jomfruelig masse, sier han.

d ilemma
Dahl mener det er viktig at vi tenker nøye gjen -
nom behovet for slike ressurser som bygge-
råstoff på den ene siden og naturressursen
som naturdokument på den andre.
- Som geolog er jeg også opptatt av å ta vare
på geologi for å gi de framtidige generasjonene
muligheten til å forstå hvordan Norge ble til.
Men samtidig bruker vi store mengder av disse
ressursene som byggeråstoff, så det er jo et
kjempedilemma dette her.

k ommunen bestemmer
I Grus- og pukkdatabasen er blant annet res -
surser ved Ringkollen kartlagt med gode
egenskaper samt en forekomst av nkornig
sandstein ved Steinsfjorden, men det er ikke
dermed sagt at man starter masseuttak her.
Rolv Magne Dahl påpeker at det ikke er NGUs
grusregister som bestemmer arealbruken.
Registeret fungerer bare som ett av ere sett
med grunnlagsdata for de avgjørelser som
kommunenene gjør.
- Vårt råd når det gjelder ressursen er jo bare
ett av ere innspill når det gjelder bruk av
arealet på Hensmoen.

D i l e m m a e t p å H e n sm o e n



Naturgrus: Naturressurser fra Hensmoen fraktes over hele østlandsområdet som byggeråstoff, og elvestener blir også
eksportert til Tyskland og Nederland hvor de blir brukt som pynt i parker.



Orientering på re hjul
- Å komme seg ut i skogen, er rekreasjon i seg
sjøl, sier rullestolbruker Harald Mælingen.

Publisert 10.05.2012 kl 12:00
_____________________________________
___
Man skulle knapt tro det var mulig, men lørdag
inviterer Fossekallen idrettslag til orienteringsløp
for rullestolbrukere.

p røveprosjekt
Harald Mælingen har vært med på orienter -
ingsløp med rullestol en gang før og stiller igjen.
– Dette er veldig morsomt. Å komme seg ut i
skogen, er rekreasjon i seg sjøl, sier Mælingen,
som er medlem av rådet for funksjonshemmede
og representerer Ringerike MS-forening.
Mælingen kaller samarbeidet mellom foreningen
og Fossekallen for et prøveprosjekt, som kan

utvides og bli et tilbud til alle funksjons-
hemmede.

Fotoorientering
Presisjonsorientering var forløperen til fotoorien -
teringen, som går av stabelen ved Stortjern og
Vesletjern. Løypene som går på skogsveier er
tilrettelagt både for barn og rullestolbrukere.
– I mange år har vi snakket om at det hadde
vært grådig moro å få til ei løype som rullestol -
brukere også kunne bruke, sier leder i Fosse-
kallen IL, Tom Bondehagen.
Turposter er trykket på et kart med en rekke
bilder. Når deltakerne kommer til posten, skal
de kunne se hvilket bilde som stemmer overens
med posten de har kommet fram til.
– Du kommer til en post og skal nne bildet i
terrenget, og under bildet står det en bokstav,
forklarer Mælingen.
Bokstavene på postene skal til slutt gi et
løsningsord.

N M p å H en sm oen

nm i presisjonsorientering, såkalt p re- o , har blitt arrangert på Hensmoen ere ganger. d ette
er en gren innen orientering integrert for funksjonsfriske og bevegelseshemmede. l øypene
går langs stier eller veier som er tilgjengelig for rullestol. l es mer i artikkelen om “orienter -
ing på re hjul” sakset fra Ringerikes Blad.



Folket i aktivitet
Bondehagen innser at det ikke er helt enkelt
å få folk ut i skogen, men Mælingen er en god
ambassadør og har fått med seg blant andre
tidligere utøver i handikapidrett, Atle Haglund fra
Hole.
Både myndighetene og orienteringsforbundet er
for tiden svært opptatt av at est mulig av
befolkningen skal røre på seg.
– Alle - hele folket - skal i aktivitet. Man skal ikke
bli sittende inne, sier Bondehagen.

t ilbud til ere?
Harald Mælingen vil ikke bare ha bevegelses-
hemmede med på orientering. Han tror også
det kan være mulig å lage løyper for blinde med
ledsagere.

– De har like stort utbytte av å komme ut i
skogen, påpeker Mælingen.

t ilbyr dyttehjelp
To O-løyper skal lages, en kort og en lang, i
idylliske omgivelser. Deltakere som trenger en
liten innføring i lesing av kart vil få det, og det
skal også være mulig å få dyttehjelp i løypene.
Det er forhåndspåmelding til løpet, men ingen
startkontingent og arrangøren lover premie til
alle. Etterpå blir det sosial sammenkomst med
grilling, kaffe og kaker.

o ppmøtestedet er merket fra e 16 og
næringsområdet på Hensmoen.

Det er fullt mulig å være med på O-løp, selv om man sitter i rullestol,
sier Tom Bondehagen og Harald Mælingen.

Foto: Pål Tr. Mannsverk



v i har foretatt en spørreundersøkelse blant
bedriftene på Hensmoen, med spørsmål
som hva det vil si for virksomheten med to
grustak i nabolaget og hvilken nytte bedrift -
ene har av å ha et turområde i nærheten. Her
er et utdrag fra svarene vi kk:

Vi ønsker å bygge ut på sikt, for å leie ut til næring,
men vil bli vanskelig med grustak så i nærheten.
Bedrift, 6 år på Hensmoen.

V i har nytte av å ha et turområde i nabolaget til trim/
rekreasjon.
Bedrift, 20 år på Hensmoen.

Vegetasjonen vil forsvinne. Det blir mer ”vær” på Hensmoen.
Bedrift, 12 år på Hensmoen.

Flere generasjoner i området rundt må leve disse
”anleggene”! I solidaritet med disse, tar vi avstand fra at
planene skal realiseres!
Bedrift, 12 år på Hensmoen.

Vi har positiv nytte av turområdet på Hensmoen; Hyggelig
miljø med skog, fugl m.m.
Bedrift, 30 år på Hensmoen.

Negativt med to store grustak i nabolaget med støy og støv,
maskin/transport og tra kk.
Bedrift, 30 år på Hensmoen.

Vi bruker turområdet på Hensmoen hele året, til turer og
bærplukking. Bedre helse = Bedre hverdag.
Bedrift, 6 år på Hensmoen.

Kunder bruker turområdet på Hensmoen til å gå turer når
biler er på verkstedet.
Bedrift, 32 år på Hensmoen.

Virksomheten har stor nytte av å ha et turområde som Hens -
moen i nabolaget.
Bedrift, 29 år på Hensmoen.

s tøv, støy og økt tra kk er gjennomgående i
svarene om hvilke konsekvenser de ser for
seg:

Støy, støv. Ingen positiv innvirknig.
Støy, støv, rystelser, mer tra kk?
Økt tra kk av større kjøretøy.
Mye mer støy og ikke minst støv. Ødeleggelse av
tomtegrenser.
Vil få negativ betydning for de ansatte. Helt klart.

Aurora på Hensmoen er Ringerike kommunes
arbeidssenter for voksne funksjonshemmede.
De bruker friluftsområdet på Hensmoen tre
dager i uka, men ledelsen ønsket ikke at virk -
somheten skulle delta i undersøkelsen.

S p ø rreu n d ersø kel se

Flust av blåbær på Hensmoen.



Spørreundersøkelse

Utallige otte turom -
råder og turmuligheter
i variert natur enten
du er på bærtur eller
ridetur.

Skispor og myriader
av himmelhøye fu -
rutrær under praktfulle
vinterforhold på
Hensmoen.



Norges Miljøvernforb und
Postboks 593
5806 Bergen

Ringerike kommune
Kulturtjenesten
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPL AN FOR IDRETT - OG FRILUFT

Ringerike kommune må verne friluftsområdet på Hensmoen gjennom kommuneplanen.

K ommunepl anen i 1994 skulle sikre LNF - områder , og kommuneplanbestemmelsene vektla et
godt oppvekstmiljø for barn og unge. På tross av dette ble nærmiljøet til barna i flere
lokalsamfunn rundt Hensmoen tusjet om til masseuttak på plankartet. Ingen talte barn og
unges sak, og kommunen misbrukte sitt mandat ved å unnlate å følge lovpålagte demokratiske
prosesser da friluftsområdet på Hensmoen ble båndlagt til grusindustri.

At Ringerike kommune kun tusjet friluftso mrådet inn på plankartet som masseuttak
uten saksbehandling og høring, slik at ingen at ingen fikk medvirke på naturens vegne
og ivareta allmenne interesser, er en kommunal skandale av dimensjoner.

At to grusentrepenører skal få gj øre seg rike på på allmennheten bekostning, attpåtil i et
naturområde som er satt av ulovlig som masseuttak på plankartet , er totalt uakseptabelt .
Argumentet om samfunnets behov for bygge råstoff er for øvrig ikke gangbar mynt på
Hensmoen . Lokale ent rep enører fra bransjen har gått offentlig ut og uttalt at konkurransen i
markedet er hard med all sand – og grus produksjonen s om nå pågår og som planlegges i
Ringerike kom mune.

Ringerike kommune har et ansvar å påse at det ikke blir sløst med naturens geologiske
produkter av i kke - fo rnybare ressurser som sand og grus. Naturgrus har dessuten en
naturlig ledningsevne for vann, hvilket er svært viktig å ivareta på Hensmoen med tanke
på våtmarka og grytehullstjernene Vesletjern og Storetjern.



I tillegg til at Hensmoen er et pop u lært og bynært friluftsområde , er moen et verneverdig
morenelandskap som Ringerike kommune har et internasjonalt ansvar å ivareta . En n aturarv
fra siste ist id bestående av tre vannfylte dødisgroper og uttallige tørrlagte groper , er
fenomener som kommunen bør være en stolt ambassadør for , framfor å radere ut dette unike
istidslandskapet . Ifølge Fylkesmannen i Buskerud har lokaliteten på Hensmoen høy faglig
verdi.

Natur - og friluftsv erdien av Hensmoen overstiger mile langt det økonomiske utbytte de
planlagte masseuttakene har for to grusentrepenører .

T ålegrense n er nådd for flere ti år siden når det gjelder belastningen av økosystemet på
Hensmoen. Vi har derfor laget en arealgrense som best mulig ivaretar naturen og miljøet:

Vår foreslåtte arealgrense går ved skogsbrynet rundt grustaket. Skogen vil dermed
fungere som en buffer for å sikre våtmarksområdet og fuktighetstilgangen til Vesletjern
og Storetjern.

Innenfor uttaks området må stiene ivaretas og naturlige skråninger må opparbeides når
eksisterende grusuttak har tatt ut den nødvendige massen innenfor denne arealgrensen.

Vi forventer med dette at Ringerike kommune ivaretar felleskapets beste, og minimiserer
betraktelig det planlagte området for masseuttak til areal grensene so m vist på våre vedlagte
bilder .

Miljøvernforbundet vil komme med eget grenseforslag for sanduttaket senere.

Miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv



G R E N S E S E T TI N G AV
G R U S TA K E T PÅ H E N S M O E N

Ringerike kommune må begrense Myrvangs
planlagte masseutvidelser betraktelig, og
Norstones planer om nyetablering av et
jamsides grustak på Hensmoen må stanses
umiddelbart. To parallelle grusuttak i det lille
som er igjen av dette populære og bynære
turområdet er ikke annet enn ren og skjær gal -
skap basert på et ulovlig plankart fra 1994.

Forslagsstillernes freidige og misvisende på -
stand om nødvendigheten av å forsyne sam-
funnet med byggeråstoff er en komplett feil-
slutning. For det første er det overproduksjon av
pukk og sand på Ringerike. For det andre må
Ringerike kommune snarest sette fokus på de
negative miljøaspektene rundt valg av grus og
sand som byggeråstoff og sette seg inn i fakta.

Sement- og betongindustrien er en av de
største utslippskildene av menneskeskapt CO2
på global basis, og står for 7 - 10 prosent av
verdens totale klimautslipp. Det er ere ganger
mer enn all verdens yreiser som står for rundt
to prosent, og etterspørselen etter
sement og betong øker dramatisk. Betong-
industriens behov for ikke-fornybare ressurser
som sand og grus fører også til enorme natur-
og miljøinngrep. Mens betongindustrien skaper
negative miljøkonsekvenser fungerer tre som en
støvsuger av karbon, og politikerne i Ringerike
må vise samfunnsansvar ved å legge til rette for
økt trebruk framfor overforbruk av ikke-fornybare
ressurser som sand og grus.

Myrvang.no kunngjør at de er en av de største i
Norge på utvinning av elvestener, og markeds -
fører disse som pyntestener. Virksomheten frak -
ter sågar verdifulle morenestener fra det verne-
verdige istidslandskapet på Hensmoen helt til
Tyskland og Nederland. Mens det sløses

med naturgrus blir det folkekjære rekreasjons-
området på Hensmoen gradvis mindre. År
etter år. Snart i rekordfart hvis enda en aktør
skal få frakte uerstattelige naturressurser ut
av kommunen – og til overmål ut av landet
vårt - mens kommunens egen lokalbefolkning
må ta miljøregningen i form av støv, støy, økt
tungtra kk og tap av verdifull natur.

Ringerike kommune må sette på bremsen
snarest, og ikke tillate misbruk av naturen ved
å sløse med ikke-fornybare ressurser slik vi er
vitne til på Hensmoen. Grådigheten
kjenner åpenbart ingen grenser, og lokal-
politikerne i Ringerike må derfor sørge for å
redusere de foreslåtte masseutvidelsene
betraktelig når saken skal opp til politisk behan -
dling.

Grustaket på Hensmoen vil fremdeles ha
mange års driftstid igjen før virksomheten har
tatt ut naturressursene i vårt foreslåtte belte på
ca. 80 meter mot vest. Innenfor dette uttaks-
området må turstiene ivaretas og naturlige
skråninger opparbeides når Myrvang har tatt ut
de nødvendige sand- og grusressursene.

Hensmoen er nærmiljøet til ere lokalsamfunn
og ble kåret til det mest populære friluftsområ -
det nær Hønefoss i kommunens egen under -
søkelse. Ringerike kommune må tenke frem -
tidsrettet, og standpunktet vårt om å begrense
arealgrensene som vist på vedlagte
illustrasjoner er akseptable med hensyn til miljø,
samfunn og kommende generasjoner.

Miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv
Kilde CO2-utslipp: Universitetet i Agder

og Avinor



G RUSTAKET PÅ H ENSMOEN ER ETT AV
Ø STLANDETS STØRSTE
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Slik vil Hensmoen se ut for
våre kommende generasjoner
dersom forslagsstillerne får

det som de vil.
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13 2 / . L. Soil id

Fig . 1 . R = Lak e Randsfjord . A = Adalen . T =
Lak e Tyrifjord . A = Th e ic e margina l delt a Hens -
moen—Jytmoe n a t Adalen' s hangin g mout h ope -
nin g int o th e Randsfjord—Tyrifjor d depression .
A n approximatel y 48,00 0 yea r ol d thre e stum p wa s
foun d i n Nort h He n san d pi t i n th e proxima l par t
o f th e delta .

o f Norway , an d t o Professo r O . A . Hoeg , Uni -
versit y o f Oslo , wh o bot h assume d i t t o b e o f
spruce .

Owin g t o it s surprisingl y hig h age , th e stum p
i s o f uniqu e significanc e i n Norway . Mammut h
remain s hav e bee n foun d i n severa l localities .
O f 1 4 specimens , 2 hav e bee n radio-carbo n
dated , th e olde r one , foun d a t Kva m i n Gud -
brandsdale n i n 1968 , havin g a n ag e o f 24,00 0
± 90 0 year s B . P . (Heintz , 1969) , whic h pos -
sibl y indicate s th e climati c progressio n t o th e
ic e advance . Th e discover y a t Hensmoen , there -
fore , present s interestin g evidenc e fro m Norwa y
o f th e suppose d Wiir m Interstadia l W I/II .

Korpel a (1969 ) describe s 1 2 find s o f sub -
moraini c sediment s fro m th e Perapohjol a re -
gio n o f Finland . Radio-carbo n datin g

Fig . 2 . Pi t operato r Mr . Lei f Kjemperu d a t Nort h
He n san d pit , Hensmoen , show s th e sit e wher e i n
th e summe r o f 196 6 h e foun d a tre e stum n abou t
th e siz e o f a man' s forearm , whic h ha s sinc e bee n
radio-carbo n dated . I t i s 12-1 5 m fro m th e site o f
th e fin d t o th e groun d surfac e abov e a t 20 3 m
abov e se a level . Th e sit e i s abou t 4 t o 5 metre s
abov e th e bas e o f th e grave l deposit , whic h lie s
o n a bedroc k threshold . Th e lowe r 1 0 m o f th e
sectio n consist s dominantl y o f bedde d stone-fre e
sand , whil e th e uppe r par t ha s mor e pronounce d
bedding , wit h som e roun d stone s th e siz e o f a
clenche d fis t interbedded . Vie w t o th e NW .

o f burie d pea t fro m Kostonnisk a gav e 45,40 0
± 2,00 0 year s B.P . I n Korpela' s opinio n th e
Perapohjol a are a wa s ice-fre e a t thi s time , an d
ma y possibl y b e correlate d wit h Jamtlan d i n
Centra l Swede n wher e Lundqvis t (1967 ) ha s
describe d simila r discoveries , wit h th e Kol a
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. 2 Utvikling l folketallet fra 1 900 fram til 1 982,
utgangLn av tnct.

Ar. l. Tevnaker Lunne:;.- Rin9cl' ike Hole Rcgionc. ; ;

1 900 3894 331 6 1 4677 2078 23965
1 946 4351 471 8 20568 2284 3 1 921
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1 o 'c· ")
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Kilde: S tatistisk

223080 1 9 66 1 5 I 9 67 1 i'.I _

I kommunene Ringerike og Hole bodde det i 1 980 ca 1 8 300 personer i
HØrlefoss by og andre tettsteder, mens den spredte bosettingen omfatte
c Cl 1 2 6 O O per 5 eine::c _ Når det g j eld e r ,-,ev n ake r o g L unn ere r de"t
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Tabell 1 . 7 Arbeidskraftregnskap for kommunene. Alle tall for 1 980

Jevnaker Lunner Elngerike Hole

Tilbud arb. kraft 2 11 7 2 (, '14 1 1 01 7 1 675
- ArbeidE; lqlshet 1 c 1(, 7 c, c, " o ,]

Sl' S e l sat. f.=.e bosatt.
l kommunen 21 02 2598 1 0939 1 670
- Utpend1 ing 77 1 82 1 53':; 934
+ Innpc: -ld1 ing 1 49 1 84 1 566 293
Ettersp. arb. kl'aft 21 7 4 2600 1 0971 1 03 Li

Kilde Folke- og boligte1 1 inga 1 980] SSB

si ste ot] dettL: ()qSCi se(] i k\:,alI:lUneltt:'" r

()g HoIe. tall fC.r cr i k].:t-'::' J..lLrlh,::llt-C"t 1 l[I:_Jj

ti n 11Cl::L o li 9 \l et r ten l i k.!l e Il d c u.t. '\/ i k l i fl 9 09 ::: t.-i i cl n Il c }: C>fl. [n Ull i? ti .

TD. L: cll
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1 02
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':i I
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l'ci-:: alt jC.rdbru}<';:I Cl.rcal i :;'cCjJonen er
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a\/ bru}:c:jjc' har rt":'-='J: erln l (JC)

r Cl /1, .]

67 prosent av ci,endommenc har mindre enn 250 daa produktivt skc)garcal,
rn e n 1 Ll l· o .:::l=:Il 1.. h 2. J: l cnn 1 O C)CJ d Cl CL s k Cl9 d r: ,:=i] .

, 9

1 0 1 0-"1 3

b:cu}: 1 528 7 l I]
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Tabell 1 . 1 0 Kommuneregnskaper 1 981

Folketall
31 . 1 2. 1 98 1
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2. 8. Jord- og skogbruk

Tabell 2 1 . Næringsmessig oversikt.

. Ringerike kommune

> dekar
Jordbruksaleal, daa
Fyod. barskug, daa
Prod. lauvskog, daa

Sto: cft: , antall
S6. u c,q l I a ri t 2 l

::;c,n-l L_c-ll-i
<tl k s i tel ' c clc." Cll i l e9 q I cl
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3.2.1

3. 2 2

3.2.3

3 - 2

Eksisterende damanlegg ved Hensfossen !Ilå utvides med en ekstra
flomluke for å tilfredsstille dagens krav til flomavledning.
Dette skyldes i hovedsak at kravet til flomkapasitet er øket,
men også i noen grad at det nye kraftverkets inntak vil redusere
eksisterende flomkapasitet. For å oppnå tilfredsstillende isfor
hold ved inntaket forutsettes en heving av overvannet på ca, 0,4
m. Dette fører til at eksisterende damanlegg med luker på Hens
fossen må rustes opp.

Tipp ror tunnelmasser tenkes plassert delvis på gaT_melt faorikk
område nedstrøms Svinefoss, delvis langs av elvelØpet

Hydrologi - Reguleringsanlegg

Vanamerker

I vroduKsjonsberegning er følgende vannmerker -for perioden
1931-1960 benyttet:

Yljeoset, 1096
Vangsmjøsa. lokalt
Oy-angen, V11
Strandefjord, lokalt
Abj Øra
Killingstryken, lokalt

r-i2gas i:1

t(rs..ftverket vil Begnav2ssdr2.s2_cs eksisterende reguler
i2gsmagasin som samlet utgjør et netLo magasinvoluill på
738,8 mill. m3. Det er i alt 17 reguleringsmagasiner i vassdraget

Tisleifjord som største ITl2g3.sin sed 123,3 ID3.

teltets Nidlere avlrDp
I12'In krIl2

1 / s km2 ill / s mill TId / år

y l j eos e t J VL'f l O 9 6
Vangsmjøsa, lokalt
øyangen, \l"'1:i

Strandefjord, lOKalt
Abj ora
Killingstryken, lokalt
Sa2sj1 Jen

lokalfelt

62,1

251 ,0
11 00,1

835,4
1 953,0

64,0
1.30 1 0

1 /..)..:.... ,o
"

..::...,'

29,8
15 , l
1 9,8
17 ,8
17 ,8
l3 ,3

1 ,96

7,46
1 6,62

62,0
l

235,3
524,1

16 J 59
34,78 1 095,8

1,14 30 J O
3,29 lJ4,0

92 , 33 2923
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3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3 - 3

VannfØring etter utbygging

Vannføringen i fallene Hensfoss og Svinefoss vil berøres av ut
bygging som fØlge av Øket maksimal slukeevne i forhold til
eksisterende kraftverker. Maksimal slukeevne ved eksisterende
Hensfoss og Begna kraftverker er henholdsvis 88 og 80 m3/s, mot
130 m3/s ved Begna krafeverk Il.

Elvestrekningen mellom utlØp Hensfoss og inntak Begna har i
dagens situasjon nonnal vannfØring. Etter utbyggingen vil strek
ningen ha vannføring i perioder hvor tilsiget er st'prre enn
driftsvannfØringen ved Begna kraftverk Il.

I produksjons- og koscnadsberegningen er det ikke tatt hensyn
til eventuell forbislipping.

Vannveier

OverfØringer

Ingen overfØringer.

Driftsvannveier

Fra - til Type Lengde Tverrsnitt Falltap
(m)

Inntak - krafcstasjonen Trykksjake 50 60

Kraftstasjonen - utløp AvlØpstunnel 1350 70

Fallhøyder

Begna kraftverk 11

Overvann kote
Uncervan-:-l kot e
BrJtto fallhØyde (m)
Netto fallhØyde (m)

+ 147,1
+ 113,5

33) 6
32,3

O 7, -

l , l
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3 .4. 1

3 . 4 . 2

3.4 . 3

3 - 4

K r aftstasjonen

data

T urbin
K raftst as jon An t all Type Slu k e - lnstal Bruks t id

e'/ne lasjon
m3/s Hil eimer

Begna kra f t-
ver k I l l KapIan 130 37 5400

Manøvrering

V a ssdrage t e r fr a ti dli gere reg ul e r t for k r af t produksjon, og de
kr aftve r k som i nngi r i denne p l an mi tilpas s e seg de n vannfØring
oven - og nedenfor l iggende kraftverk beny ;:c er .

Beregningsmetode for

Bardals skreddersydde er beny t te c til å beregne
v2onforingen i elven ved Begna Kraftverk o v er en JO års-peri.ode
(1931 - 60, ukedata). ble laget i samarbeide med Foren 
ingen cil Begnavas s dragets Regul e ring , og består av 20 magasin/
ve r k - enheter . For hvert: magasi n er det lag t inn c a?pestrategi i
overenssceillIIlelse med p rakt i sk dri f t av magasinec , og d e t er t2.tt
hensyn t i l krav ei1 æins t evannforinger e t c . Ukeda.ta ror 6 vann 
merker er benycte t. Tilsigsserien t i l Begna Kra f cverk produser :
på d e n ne måten er så benyttet i en enkel detaljmodell for bereg
ning av produksjone-: i nye Begna , gamle Begna og 2ensfoss kraft 
verker .
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3 _. 5

Data for kraftverkene (uten restriksjoner)

l. O TILL0PSDATA

Nedbørfelt (km2)

Midlere cillØp inklusive
flomtap ved inntakene
(mill El3/ G'rih)

Hagasin (mill nU %)

2.0 STASJONSDATA

Hidlere brutto fallh. (m)

Hidlere energiekvi. (kWh/m3)

Installasjon ved midlere
fallhØyde (i'nn

Haksimal slukeevne ved
midlere fallhØyde (m3/s)

Brukstid (timer)

3.0 PRODUKSJON

Hidlere vinte:-prod. (GITnl år)

Hidlere sOillIilerprod. (Q· Th/år)

Hidlere produksjon (GI,0J/år)

4, UTEYGGINGSKOSTNAD

Utbyggingskostnad inklusive
7 % i byggetiden
(kostnadsnivå 1 .1 .82) (mill kr)

Kapitalisert produksjonstap
ved nedleggelse av eksisterende
kraftverker (Qill. kr)

Utbyggingskos tn,:!d (kr

Kostnadsidasse

Bygge tid (ca år)

5.0 XEDENtORLIGGENDE

( l) Se p. J. 3 . l. og 3. 8 . 2

Begna kraftverk Il

4849,4

2928/227,9

738,8

33,6

0,0778

37

130

5400

102,8

97,5

200,3

1 38,0

226,6.

1,82

IlB







3.8

3.81. l

3 - 8

Kostnader pr. 01.01.82 (7 % rente i byggetiden)

27 Begna kraftverk Il

l. Reguleringsanlegg

2. OverfØringsanlegg

3. Driftsvannveier

4. Kraftstasjon - bygningsmessig

5. Kraftstasjon - maskinelt og elektroteknisk

6. Transportanlegg - anleggskraft

7. Boliger - Verksteder

8. Terskler - Landskapspleie

9. Uforutsett

10. Investeringsavgift

Planlegging - Administr2sjon

12. Erstatninger (ervervelse etc.)

l')
_..J • Finansieringsutgifter

Sum utbvggingskostnad

Kost:ladsk1asse I: 0,69

Beregnet etter midlere produksjon.

mill. kr

7 ,2

0,0

28,6

14,1

59,3

l ,7

-0,0

0, l

Inkludert

10,1

7 ,3

0,0

9, l

138,0 Gill, h

Økonomi Gill. kr

Verdi av sO:: J.Derproduksj on
2 x 97,S

Verdi av vinterproduksjon
3)5 x 102,8

SUCl

- Driftsutgifter kapitalisert

Brutto nytteverdi
- In"v--est-=ring

Netta nytteverdi

ved eksisterende kraf:verker.

195, O

18,4

S36}4
13.3,0
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4. 6. Vern mot forurensnlng

Otbyggillg av et felles vannkraftanlegg pa strekningen fIa averV2nn
Hensfoss til undeIvann Svinefoss vil fØre til at det blir vesentlig

2_V 'variD l o::-0.T2det. < t
kloakkutslipp til dette vassdragsavsnittet vil

o'g uhygeni s}:e forhold. [) E' t
\r ::::5 e r"l l i 'J

f Cl =-u 'Cs e t -=-'

.. 1 o 2. l: }: c ..:1l 9
kan rr\uli(jerlS

ved MaDserud. Heving
erlkel te

kloakkanlegg, men det forutsettes at også dette området blir

derl

Jordbruk og skogbruk
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S. OPPSmiJJ1 ERING

5. 0. Utbyggingsplan

Den foreliggende utbyggingsplan går ut på å bygge et nytt kraftverk
for å utnytte fallene i Hensfoss og Svinefoss i Begna. Kraftverket
vil erstatte de kraftverkene i dette området, Hensfoss og
Bcqtla. Det er mulig at disse anlegljene kan bc::nytt.es som flomkraftverk
etter at. det nye kraftanlegget settes i drift, men dette er ikke tatt
med i produks jonsbf: 'regningen.

..,
Ved Hensfoss hd.r et lH.'db!f').rf(:'.:l.t på 4849 kn,L, ned en
midlere vannfØring på 92,9 Begnavassdraget er regulert
f'=Jlbiti,jt:,.:l;::.:e 1l": C:Cl tidligelot:' l: raftuttygging c,:;; t:.'T el!

l):t ;J.. 2 5 ve cl I-f e!"1::; :[ () :3:3 ."

Det. foresl;:"::- nft utbY<Jd et nytt. BC;:j1 Ll } :r.:;.ftverk, beliggend.: i V('C:

Hensfoss, med inntak ved overvann Hensfoss og utlØp i elva
Svinefoss. Det nye kraftverket fål en innstaJlasjon 37 MW, m0d eil

bereljnet produksjon på 200,3 GVlh pr. år. De eksisterende kraftverkene
1"1a.r erl produk.sjCJl1 1 59,9 pr. . ... ...rcd :;.L
n:-z' kraftproduk: o: jon ved utbyC}qi.n9 i henhold til de fc,reli<j'-jencle pl.:.i..nc;]"
blir 40,4 CWh. for det nye kraftanlegget er beregnet til 1 38 mill
kr. , O'} dette glI' en på. 3,42 kl'. /n';h, tilsval ..
kostnadklcissc IV.

levetid for de eksisterende SE:t.tes til
226,4 mill kr. , og dette gir el} sdffilet kostnad på 364,4 mill. Når de

u ml d e o t n Etcl c'l· clc l c s p it til=:reg nL' t: I o t.a l p r c c:'LlJ: ;; j c; ri I bl': 1: clet, c ri
utbY9gingskostnad på 1 ,82 kr. /KWh'. Dette til: : ;vdrcr kv:;t:n';i.c]S\l"t:::-.:>-: :::r
D
1..' •

i elTJ,s {leVeS l'n€(1 0,4 Tn Gver1fo.1:' jrl!·ltc.i.}(::;,:] ... '":jl.'j

EE:nsfL')ss. i cjel1rlC: l.Jl i l
i In i cl ] t::}' t. i t t_:11dl- (: t t il; (: (1 unn t C.l }.:. cl. v t. (1 t n i. (. ::, .r ,_o

"vailrlstci.n:j i flciTr'i)eric)GC'll. I ulc:lJ·.)[l c·,;; ... Vj,i.

(let L-;li (·t (;rnr!tde rned ::;\,Ta:rt lit.cn rnC11 et ::-:::abiJt
vannspeil. Det rnA forutsettes al det blir fastsatt om

i dette vassdragsavsnittet. Det vil tli 2:1 viss
utspyling i flornperir: ,jen. NE.'der.fol S·,i.Lni",f,:,::::S bl dc-t
enringer av vannfØringsforholdene.

Det, t; l i r i rl g n e 11c1r i 119 i va ri n t E' r::C: 1:Cl L J f C: l' L Cl l clL' i o :. ;'_' f c' ::: h c! l (: ',:" .l

blil i.3rc}1'11.(-ilC1(·t'a:.' iJt;i ::';, .. j

da.;;.

;: l .. l i f C,: ::
,-
! I.,.",

,
l,. r' \,' I ' ; ; L .. ; li, '
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forbindelse me forurensninger fra lokale utlØp i området ved Hensfoss
; Svinefoss vil bli drastisk forverret ved utbygging av et nytt Begna
Kraftverk. Det må forutsettes at det blir utbygd avskjærende
kloakkledning for området, slik at bebyggelsen blir tilknyttet det
kommunale kloakkanlegget ved Monserud. Det forutsettes samtidig utbygd
felles vannforsyningsanlegg for området.

Kulturminner

Det er muligheter for å finne fornminner. De kulturminnene fra nyere
tid som nå er kjent, er fra 1 800- og 1 900 - tallet og henger sammel;
med den omfattende utnyttingen av elva til tØmmerflØting og jlldustri.
De to kraftverkene har imidlertid redusert kulturminnenes
Kulturminner vil bli Ødelagt og kulturlandskapet en del forringet.

Jordbruk og skogbruk

Det kan bli betydelig oppstuving i vassdraget ovenfor HCllSfoss med
påfØ1 gende endret IJrurmv,::':lll:::tand f()l anslaq-:3vis 3-400 do. skog og'
dyrket mark. Arealene vil bli utsatt for forsurnping og dårligete
driftsforhold. Den spredte beliggenhet av arealene Cjjør
kompensasjonstiltak vanskelig. Enkelte små eiendommer blir
betydelig berØrt, og redusert i verdi for landbruksdrift.

Reindrif"c

Det knytter seg ikke reindrift: : : interescr t. il c:ar·J.'.:1:.::-L.

Flom- og erosjonssikring

Undel: fo: : : utsetnin9 ,'tv ai.. <-'<lIJ(:g'Jet gis .Lj J f.lom2.vl,::'c1niIJ9 C";i

ea derved unngår flomoppstuvinq OPP:3tl'I,t,rn:3innL..:=tkcL, 'hc·nte:;;:;; det i Jd:>c' ,.=,
(:11 'vil cll::.1re (itJ i grad.

T r d.ns por l:

[let. er ingen tJ:ctnsi)c.'l:"t.int,c·'l l

aktuelle området.

.l : ,
__ ...i

Erl utr:y'g,;irig c;.\l 1 :..rdftf1 Io;;jck.t.ct bes};.:jedfn ·VJI",·:nirlg fG.r c1L:n
re<.jionale Økonomien. Dette gjelder for R.i.n9iO:l iLe komrnui'(" I
inntC! l:t::::- Iformu': :::- ('0 cicndc)ffisskat.t fra J:all f2n rc:qr:<:
med
"it f!ty mellom :2,1 og 3,2 mill } :l. pr. : H. Evcnt.ucll
reduksjon tIl undervisIling og utgifter som cr
en fØlge av kdl"J like·h .. ] n:<:.'df<t<lt' cd.
nettoeffekten blir en redusert. I til dells kommer
i li li t '2 k ter fra kon jon Clv''Ji f t.C.1: (: 9 c· \' ( ,l l c:] l ':: gr' ...i TI::; -!: (; r fra ;::;Ct 1,'J Clv
):ollsesjolls} :r,s.ft. Anlc'J9<-{:. vil under 1<' 2 i

C'd. -13 lit:'JSCJj-1 Cl ':=:t ... r:i:igrli}:( (.I=!

rE:<ji()n.:,tl [o.ri/lvrifj. rn .. dJL:.i3:-:r;].:;.:::s -,'/r:d

kraftanlegget.
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• DATAGRUNNLAG

Prosjekt: 27 BEGN ..:n.. Alternativ: 043 Drar:-rre.t1 Svass-
Fylkolr): Buske::ud Kommune/f): Ringerike

draget

MaKs. ytelse I M W): 37 Spesifikk kostnad \\(.r./kWhj: 1 ,82

Midlere årsprOduksjon (GWh/år): 40,4 (200,3) Xostnadsklas.:sa: TI B

8 rul< eflnrsresse/tema I Områdets 2 Forel.epige 3 Oala- 4 Merknader
verdi før konsek .... enser grunn-

utbygging av evt. utbys;ging iag

Naturvern X Små -ivp C • Under fonlt

Friiuf7s1iv X .sma : - ;
(' C.V 2.

Vilr X
IIInger! C Idet ,,': i r

F isk X Inc:e"
C

! C- OG . ,,,: ci>r. , =

. , I
Vannfarsyn;ng , "

* " !-- 3I' ..legg

'lem mor forurensning ,.JffJ0 SæPOSl tive * B '-'",r" _E , - 'c _
Kuiturminnevern

-
små negative B I

Jord .. og skogbruk 1-1i cc.els r!eca+-iv;o C. . ,
Reindnft I I:ocen

Flor] .. oS er osjOflssi 'Hing I:-,ge :1 O

Transport ; B

fs og '/anmemper3cur :'! .iddels .?'='SiLive B

Klima nesati1 .'e II '--

Regicnaloxonorni

UtbyggL'! sS?rosj ektet vil '::2. æskje2.c:2 v=-rk ..,;1 L'""'lger ror Ø}:o,.o;:-cisyssel set tii'1 g i c.e te::ø. L '"2 .
eg

1 Om."i;ders verdi fcrr urbyqg:'ng: Ansir en klassifisering av generelle ..
sett uavhengig av prosjextec. En slik , Jiosjektuavhengig •• . • Meget høy ver;;;

er et uigangspunk: for kcnse,:';'vens'/I Jrder ingen for tiere imeresser, f.e);s. ... Hcy verdi
natUNern og frrJuftsliv. .. ,\.liddels. li t en /ingen verdi

2 rore /eulge konsekv enserav evt, utb,ggll7g: DISSe '<o r.sek vensvurderingene er forelopige og basert på en
vur(jerliig 03'/ prosjek.tet Isoler.. Kcnsekvensvurdcflngene vil/k3n for flere endres når
(.lroslelt:el vurderes sar.-:men med andfe j Sarl'del Plan.
rQlgence kfa.$sdiseringsnøi<.xel blir on ...I<,: '

I ..... GE ...
1"!J.$llIVE

HLf'"... , t.. l ..... cC.41 1'l:
c;I V"t SI ' )fl( , ·."OO!l S <O""S[.(\I.(,..,S{R 5M.l ).,110OHS 5rOi'.( $fQHi

L_ , I I I I I I I

• .... ... :(O· ... "'OSll'v! .lQ M SI: •
---. _-

J K/,Jssdi:.eon7 av o'aragrunn/ag.
Foiljl;nUp. :Ji!f
.; , \'1-:::'Jet ':delj; 9 GOd( C O ,"" l indre



6. KILDER

Denne vassdrags rapporten bygger på fØlgende fagrapporter (for
opplysninger om primærkilder henvises til fagrapportene):

Fagrapport om is
og vanntemperatur

Fagrapport om
klima

Fagrapport om
naturvern og
friluftsliv

Fagrapport om
vil t.

Fagrapport om
fisk

Fagrapport om
vannforsyning
og vern mot
forurensning

Fagrapport
kulturminnevern

Fagrapport om
jordbruk og
skogbruk

Fagrapport om
flom- og
erosjonssikring

Kap. 3

Kap.4.12.

OveringeniØr Syver Roen, NVE Iskontoret.
1984.

Statsmeterolog Gustav BjØrbekk,
Det norske meterologiske institutt. 1984.

Konsulent Kari Hegvik og naturverninspektØr Bertil
Anderson, MiljØvernavdelingen,
Fylkesmannen i Buskerud, 1984.

Konsulent Bjarne Smukkestad
MiljØvernavdelingen,
Fylkesmannen i Buskerud, 1984.

Fagassistent JØrn Enerud, MiljØverndepartementet,
1983.

OveringeniØr Anders J. Horgen, Samlet plan,
Buskerud fylke. 1984.

Fagkonsulent Lil Gustafson og prosjektleder
Anne Berit ø. Borchgrevik.
MilsØverndepartementet. 1984.

Fylkesagronom Trond GrØtterud og fylkesskogmester
Odd LØset, Fylkeslandbrukskontoret i Buskerud. 1984

IngeniØr Jakob Gjerde og sjefsingeniør Hans Haga,
Forbygningsavdelingen, 1984.

Vannkraftprosjektet er utarbeidet av Ingeniør
A . B. Berdal, 1984.

Regional Økonomi er utarbeidet av Asplan A/S,
Sandvika, 1983.
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Norderhov Sogneselskap
Stiftet i 1810

Ringerike Kommune
Areal - og byplankontoret
Postboks 123
3501 HØNEFOSS

Hønefoss, 18 august 2017

Kommuneplanens arealdel - høring og offentlig ettersyn - Høringsuttalelse

Vi viser til plan - og bygningsloven §11 - 14 om forslag til kommuneplanens arealdel og har
følgende kommentarer til planen.

Planen innebærer en omfattende omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i Ringerike
kommune. Mye av dette gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, men forslaget innebærer
også betydelig omdisponering til andre formål , herunder boligbygging . Dette mener
Norderhov Sogneselskap er helt uakseptabelt. F orslagene er sterkt i strid med nasjonal
jordvernstrategi, vedtatte føringer for samordnet areal - og transport planlegging og Buskerud
Fylkeskommunes vedtatte jordvernpolitikk.

Vi viser til vedtak i Stortinget om nasjonal jordvernstrategi av 8.desember 2015 og brev fra
Landbruksdepartementet til kommunene av 8.mars 2016 om kommunenes a nsvar for
oppfølgingen av den nasjonale jordvernstrategien. Vi forutsetter at Ringerike kommune har
mottatt og lest brevet og at det er en del av saksgrunnlaget de folkevalgte blir presentert for.
Vi forventer at det tas hensyn til nasjonale føringer i den kommunale saksbehandlingen.
Skal jordvernstrategiens mål om å redusere nasjonal omdisponering fra 6000 dekar per år til
4000 dekar per år innen 2020 må kommunene ikke bare la vær e å omdisponere nye arealer,
men de bør i stor grad tilbakeføre tidligere omdisponerte dyrkingsarealer som ikke allerede er
nedbygget til jordbruk.

Vi viser videre til statlige planretningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging der
det er et k lart krav om at man skal ha sjekket ut mulige alternativer der det er forslag om å
omdisponere dyrket mark.
Flere av forslagene til omdisponering i det fremlagte planforslaget ligger ikke ved
trafikknutepunkt og er ikke formålstjenlig av hensyn til effekt iv og sikker trafikkavvikling
eller transport. Ringerike har videre store arealer som verken kommer i konflikt med jordvern,
viktige biotoper, viktige friluftslivsinteresser, strandsoneproblematikk, viktige kulturmiljøer,
flom eller rasfare. Det er derfor helt unødvendig å omdisponere dyrket og dyrkbar mark til
utbyggingsformål i Ringerike kommune.



Norderhov Sogneselskap
Stiftet i 1810

Vi viser videre til vedtatt politisk plattform for Buskerud Fylkeskommune av 17.september
2015 punkt 4.2 underpunkt 7:

«Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket
og dyrkbar jord skal ikke være tillatt. Det åpnes for særskilt politisk behandling når det
gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive skogsdrift
og matpr oduksjon. Ved unntak knyttet til kritisk infrastrukturutfordringer skal det
erstatningsjord etableres.»

Ved gjennomgang av kartet for planlagt u tbygging, ser vi at det er foreslått omdisponering av
mange dekar dyrka og dyrkbar mark til fremtidige boligområder i kommunen .
Vi viser til den nasjonale Jordvernstrategiens am bi siø se mål om verning av dyrka og dyrkbar
mark, og regner med at når det gjelder egengodkjenning av arealplaner at kommunen er kjent
med og respekterer g jeldende nasjonal arealpolit ikk.

Vi forutsetter Ringerike Kommu ne verne r om matjo rd slik at vi kan være med på å produsere
mat til egen og framtidige generasjoner også i Ringerike Kommune. 1 m² matjord gir hvert år
nok hvete til ett brød.

Det finnes mange områder i Ringerike Kommune som ikke kan benyttes til mat produksjon for
mennesker og dyr, men som kan egne seg til boligbygging.

Med vennlig hilsen
Norderhov Sogneselskap

Harald Fagerås
Styrets leder

Elektronisk signert



Hønefoss den 24 .08.2017

Ringerike k ommune , Areal - og byplankontoret

postmottak@ringerike.kommune.no

Merknader til kommuneplanens arealdel 2017 – 2030.
Det ligger nå to dokument ute til høring . Den ene er den ne aktuelle
«Kommuneplanens arealdel 2017 - 2030» , med høringsfrist den 25.08.2017 . Den
andre er «Forslag til planprogram. Områderegulering for Hønefoss», med høringsfrist
den 09.10.2017. Styret i Nordsia Vel har prøvd å sette seg inn i disse to
dokumentene. Vi føler oss usikre på hvor det er riktig å kommentere hva .

Vi sender, med dette, følgende merknader til kommunen:

Vi ber om at «Forslag til soneplan for Hønefoss», ikke blir bindende i forhold til
de nye reguleringsplanene som skal utvikles for byen .

Styret i Nordsia Vel er opptatt av å fin ne gode fortetting s - områder i Hønefoss , og er
redd for at «Forslag til soneplan for Hønefoss» kan hindre utviklingen av gode, nye
reguleringsplaner og fortettingsområder.

- Om soneplanens lilla felt, « industriområder og orange felt, «bebyggelse/anlegg » :
Vi ser at arealene ved Felleskjøpet er avsatt til industriområde. Tilsvarende gjelder

område ne ved Korns iloen og Industrigata. Dersom næringene på disse områdene
ønsker å flytte på seg, bør dette bifalles av kommunen. Disse områdene er
sannsynligvis fine for boligbygging, og det vil kunne avlette på det sterke
fortettingspresset som for tiden regjerer .

- Om soneplanens oransje felt, «sentrumsformål »:
Vi ser at områdene rundt Handelskolen, Nordre Torg, Nedre Hønengata + N ordsia`s
vei over bybroen mot Søndre Torg , li gger inn under denne sonen . Disse områdene
bør få et sterkt vern! ! Her finnes det mange kulturminner og flotte verneverdige
bygninger ! Det er viktig at vi ikke mister dem , eller at de blir overmannet av nye bygg.
Mange sy nes at noe av byens kultur og identitet forsvinner når flotte , gamle hus blir
revet , overmannet eller mislighold.

- Om soneplanens grønne felt, «grønnstruktur, landbruks og friområder»:
Nordsia Vel mener at kommunen bør lete etter gode områder for fortetting i et utvidet
by - perspektiv. Man bør ikke ødelegge det som folk allerede setter pris på. Vi mener
at det finnes flere gode fortettings - områder dersom man søker rundt hele aksen som
strekker s eg fra Almemoen til Hvervenmoen. De mest sårbare områdene burde få en
lettere form for fortetting. Det er flott at kommunen legger opp til grønnstruktur i
Nordre park og langs elveleiene. Det er trist at Brutorget ikke ble grønnst r uktur.

Områdene rundt Ul lerål skolen, Almemoen og vest for stasjonen bør utredes i forhold
til om noe kan bli til boligområder.



Eikli og Benterud er også interessante fortettingsområder.

- Om soneplanens beige stiplede felt, «boligbebyggelse»:
Nordsia Vel sitt område består av mange gamle og veletablerte boligstrøk. Vi har
merket oss at mange av de m som bor her har blitt urolige og usikre på hva som vil
skje rundt hjemmene der es, når byen nå skal ekstrem - forvandles.

Den foreslåtte byggingen av Hønengata 40 - 44, har g itt en sjokkbølge for en del av
oss. Den er bastant og stor. Vi har forstått det slik at den opprinnelige søknaden om
rivning og ny bygging på disse 3 tomtene, besto av 2 mindre lave re by g ninger.
Plutselig er dette blitt forvandlet til 1 gedigen høy blokk? En blokk som ikke passe r
inn i dette opprinnelige boligfeltet . En blokk som virker ødeleggende for den fine
bebyggelsen som enda finnes langs Hønengata . Oppføringen av en slik blokk kan
skape ringvirkninger . Resultatet kan lett bli at det dukke r opp flere og fler e slike
bygninger rundt omkr ing i de gamle boligfeltene på N ordsia . Vi ber om at de ny e
byg n ingen e i Hønengata 40 - 44 skal framstå mer i harmoni med det bestående.

Det samme gjelder Handelskolen og områdene rundt den. Vi viser i denne
sammenhengen til noen punkter i « Høringsutkastet » :
s. 9 - paragraf 1.0.5 Estetikk
s.21 – Pkt.6 i Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570

- Om Sone med angitt e særlige hensyn – Bevaring kulturmiljø H570:

« 1 . Den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner skal bevares.»

I bykjernen og på flere felt i Nordsia Vel sitt område, er det «kulturhistorisk verdifull
bebyggelse». Vi tenker da spesielt på: områdene rundt Handelsskolen, herunder
Lagesens gate og Hammerbrogata, videre Nordre Torg, Torggata, Strandgata,
Hønengata nedenfor jernbaneovergangen + Nordsia ̀ s vei over Hønefoss bru
tur/retur Søndre Torg . På denne veien passerer vi Tippen der det er en fasinerende
utsikt over elvene , og Øya med den flott pipen, de spesielle fasadene og husene.

Man kan ikke bevare alt i Hønefoss, men i angitte gater og områder må man tenke
annerledes enn i en del andre områder av byen, som ikke har tilsvarende
verneverdi g og historisk bebyggelse. Eksempelvis har ikke et moderne fem etasjers
firkantet høyblokk noe å gjøre på gamle Handelsskolens arealer. Slik
utb yggingstankegang er verken tilpasset vår tid eller framtiden , synes vi.

Dra til D rammen og se på hvordan de ha r restaurert den gamle industri - og arbeider
byen ! Det er nennsom tankegang, og nybygg i harmoni med den eksisterende eldre
bebyggelsen.



« 3 . Bygninger oppført med svært høy eller høy verneverdi i kommunens
kulturminneregister skal ikke rives med mindre forfall/skader er dokumentert o.s.v.»

Under dette punktet savner vi retningslinjer for hva som må gjøres av slik at forfall og
skader ikke blir så omfattende at bygningen må regnes for tapt. I Hønengata 40 - 44 er
verneverdig e hus truet med å bli revet. Handelskolen har stått tom lenge og forfalle t
har begynt å vise seg. Stormarkedet er tømt og Tronrud sier at bygningene ikke har
godt av å stå slik, o.s.v.

Vi har nesten inntrykk av at enkelte eiere lar bygningene stå til forf all slik at de kan få
gjennom sine egne løsninger for eiendommene.

Vi ber, med dette, kommunen utarbeide retningslinjer for hvordan verneverdige
hus skal bevares , slik at de ikke blir stående til forfall.

s.11 – Under paragraf 1.1.2 står det:
«Utnytti ng av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. Ved
regulering av sentrumsnære områder kan det legges til grunn en høyere
utnyt t ingsgrad.»

Dette betyr fortetting. Dette ordet har dukket opp mange ganger i samtalene våre
med planleggere eller politikere.

Vi synes at p rinsippet med « en kompakt by med fortetting innenfra og utover» virker
skremmende på oss. Vi er redde for at Hønefoss gjennom dette prinsippet, mister
muligheten til å kunne bli en sterk og velproporsjonert by . Fortettingen bør fordeles
og målrettes bedre enn som så. Selvfølgelig kan det bygges flere boliger i bykjernen ,
men det må skje med nennsomhet.

Vi liker anbe falingene fra parallelloppdraget:
- Fort ett i et utvidet sentrumsområde.
- Bruk kulturminnene aktivt i byutviklingen

Det vi fremfor alt ønsker oss, er en by som kan være som en interessant og
stemningsfull magnet.

En by kjerne som kan trekke folk og næringslivet til seg. Folk trenger ikke
nødvendigvis å bo i midt i kjernen, men man må legge opp til at de blir trukket mot
kjernen fordi det er så fint og stemningsfullt der.

Hønefoss by har enda mulighetene til å kunne bli flott og fremtidsrettet . Vi har et godt
grunnlag. Derfor må vi passe på at byen ikke blir så komp akt og tett at den blir
avskrekkende e ller uinteressant !

Mvh.
S tyret i Nordsia Vel
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Samordnet statlig høringsuttalelse til forslag til
rullering av kommuneplanens arealdel

Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 19. mai 2017 med forslag til rullering av
kommuneplanens arealdel for Ringerike for perioden 2017-2030. Høringsfristen er satt til 25.
august, men er forlenget til fredag 8. september 2017.

I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 25. april 2017 informeres det om at
Regjeringens forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser videreføres til 31.
desember 2017.

Det vises til rutiner for ordningen i  Veilederen om Samarbeid om effektive avklaringer i
arealplanleggingen som Fylkesmannen har sendt ut den 22. juni 2016.

Saken gjelder

Forslag til rullering av kommuneplanens arealdel i Ringerike gjelder for perioden 2017 til
2030. Det er hele 10 år siden kommuneplanens arealdel ble rullert. Med utgangspunkt i at
Ringerike kommune er en av de største kommunene i Buskerud, både i areal og folketall, og
Hønefoss en av de større byene, er det derfor på tide med en revisjon av arealdelen.
Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Fylkesmannens kompetanse

Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser.
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige
statlige fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.
Fylkesmannen samordner også planfaglige råd i kommune- og kommunedelplaner.

Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse
avskjæres vil det si at den ikke fremmes som innsigelse.

I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser fra
følgende statlige etater:

Statens vegvesen, datert 22. august 2017
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Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 23. august 2017
Bane Nor, datert 7. juli 2017 og 11. august 2017
Direktoratet for mineralforvaltning, datert 7. august 2017
Forsvarsbygg, datert 30. juli 2017
Mattilsynet, datert 1. september 2017

Oversikt over høringsuttalelsene

Statens vegvesen fremmer følgende innsigelse:

Det fremmes innsigelse til manglende trafikale vurderinger knyttet til nye
byggeområder i planbeskrivelse og konsekvensutredning. Det vises til krav i plan- og
bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning og til veileder T-1493 om
konsekvensutredning til kommuneplanens arealdel, pkt. 3, 4, og 5 med underpunkter.

Norges vassdrags- og energidirektorat fremmer følgende innsigelse:

NVE har innsigelse til kommuneplanens arealdel med grunnlag i at fare for flom og
skred ikke er godt nok vurdert og tatt hensyn til.

Fylkesmannen i Buskerud fremmer følgende innsigelser:

Med bakgrunn i nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging,
nasjonale jordvernføringer og nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene
fremmes det innsigelse til områdene B3, B6, B7, B17, B18, B20-B26.
Ved Pukerudhagen ved Sokna er et større område avsatt til byggeområde for bolig.
Fylkesmannen fremmer innsigelse til et område på ca 70 daa som omfatter dyrka
mark.
Av hensyn til nasjonale føringer knyttet til ivaretakelse av vassdrag med tilhørende
vassdragsbelter fremmes det innsigelse til byggeområde FT2 ved Nes i Ådal.
Av hensyn til barn og unges interesser fremmes det innsigelse til forslag om
omdisponering av lekeareal til næring ved Ringmoen skole, område N3.

Fylkesmannen i Buskerud har også en planfaglig forutsetning vedrørende manglende
ivaretakelse på risiko- og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE.

Bane Nor har følgende planfaglige råd:

Med utbygging av Ringeriksbanen vil en fortetting i Hønefoss sentrum være
nødvendig. Planforslaget legger i for stor grad opp til etablering av nye boligområder
utenfor Hønefoss sentrum og bygger for liten grad opp under etableringen av
Ringeriksbanen. Bane Nor er svært kritiske til omfang og plassering av nye
boligområder og mener planforslaget virker utdatert i forhold til konsekvensene som
Ringeriksbanen vil ha for Hønefoss og omegn.
Bane Nor anbefaler høy arealutnyttelse i sentrumsområdet og at kommunen vurderer
behovet for innfartsparkering for bil og sykkel i nærliggende arealer til stasjonen.
For at kommuneplanen best mulig skal vise den kommende arealdisponeringen bør
planforslaget ta inn de arealdisponeringer som ligger klare fra  Fellesprosjektet .
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Direktoratet for mineralforvaltning har følgende planfaglige råd:

Ved Hønefoss er det grus- og pukkressurser av svært god kvalitet som av NGU er
vurdert å være av regional og nasjonal betydning. Grusforekomsten på Kilemoen er
klassifisert som en nasjonal viktig forekomst. Direktoratet for mineralforvaltning
registrerer at området som er avsatt til råstoffutvinning i høringsforslaget er redusert i
størrelse i forhold til gjeldende plan. Bakgrunnen for at området er redusert i størrelse
burde vært omtalt i planen.
Det er positivt at kommunen har åpnet opp for lokale masseuttak. Det bør imidlertid
gå tydelig frem av bestemmelsene at det er åpnet opp for dette. Dette bør nevnes under
§ 1.7 Råstoffutvinning.

Forsvarsbygg har følgende innspill:

Forsvarsbygg er ikke nevnt i høringsdokumentene, men viser til at de har anlegg og
virksomheter i Ringerike kommune.
Viser til at det er opprettet et godt samarbeid med Statens vegvesen i forbindelse med
planene for ny vegløsning for E16 på strekningen Eggemoen – Nymoen angående
løsninger ved Forsvarets leir på Eggemoen.

Mattilsynet har følgende planfaglige råd:

Etterlyser et sterkere vern av Ringerike vannverk på Kilemoen som er en
grunnvannskilde som forsyner mer enn 20 000 mennesker med drikkevann.
Mattilsynet mener Ringerike kommune må ferdigstille reguleringsplanen for
Ringerike vannverk på Kilemoen og integrere denne i kommuneplanens arealdel før
tiltak ved masseuttaket på Kilemoen nord kan tillates inne i sikringssonene rundt
vannverket.
Det anbefales at det stilles krav til felles vannforsyningssystem i forbindelse med
hytteutbygging på lik linje med krav som er satt for boligbebyggelse.
Det er åpnet opp for at det kan gis dispensasjon for utvidelser av hytter ved Væleren.
Mattilsynet mener at området bør beskyttes for all aktivitet av denne art av hensyn til
drikkevannskilden.
Oppsummert mener Mattilsynet at drikkevannshensyn bør ivaretas sterkere gjennom
kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannen i Buskerud har følgende planfaglige råd:

Vi fraråder forslag til retningslinjer som åpner for større hytter i markaområdet enn
hva gjeldende plan åpner for.
Kommunen bør vurdere rekkefølgekrav som sørger for at kommunen kommer i gang
med fortetting av boliger i sentrumsområdet av Hønefoss før nye områder utenfor
Hønefoss kan bebygges.
Parkeringskrav for sentrumsområdet av Hønefoss bør endres fra minimumskrav til
maksimumskrav. Videre bør parkeringskravet for sentrumsområdet reduseres.
Støybestemmelsen i § 1.0.4 bør endre ordlyd. Det må være vilkår som må oppfylles
for å tillate oppføring av bebyggelse til støyfølsomt bruk og ikke målsettinger.
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Fylkesmannen fraråder utvidelse av masseuttaket Heen Sand ved Hensmoen som er et
lokalt viktig natur- og friluftsområde.
Vi anbefaler at hyttefeltet (F) ved tettstedet Nes blir tatt ut av arealdelen. Området
grenser til dyrka mark og et renseanlegg i området. Videre vil hyttefeltet utgjøre en
satellittutbygging som ikke bygger på strategier for hytteutvikling og reiseliv i
kommunen.
Ved Nes i Ådal er det avsatt to store byggeområder til bolig på hver sin side av
Østsideveien som ikke er blitt tatt i bruk til formålet over en lang tidsperiode. Vi viser
til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og anbefaler at
disse to feltene blir tatt ut av arealdelen og tilbakeføres som LNF-område.
Fylkesmannen fraråder boligområdene B4, B5, B29 og B30. Vi viser til nasjonale
føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Videre grenser områdene til
dyrka mark og utgjør skogteiger som er viktige å ivareta av hensyn til
kulturlandskapet.
Av hensyn til nasjonale jordvernføringer fraråder Fylkesmannen forslag til
boligområde ved Klekken gartneri (B19).

Samordning

Statens vegvesen, NVE og Fylkesmannen i Buskerud har fremmet innsigelse til planforslaget.

Etter en gjennomgang av innsigelsene som er fremmet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for
å avskjære noen av innsigelsene. Fylkesmannen mener planforslaget strider mot nasjonale og
viktige regionale interessene som Statens vegvesen, NVE og Fylkesmannen i Buskerud skal
ivareta.

Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet.

Videre prosess

Fylkesmannen forutsetter at Ringerike kommune følger opp innsigelsene og samarbeider med
de ulike etatene for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte
fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene.

Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære
rutinene jf. pbl. § 5 - 6.

Fylkesmannens merknader til planprosessen

Som en del av samordningsforøket er det regionale planforumet løftet frem som en viktig
arena for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til de ulike planene som fremmes. For at
statlige etater kan være tidlig ute med å varsle om mulige innsigelser er det viktig at
planforslag blir diskutert før det legges ut til offentlig ettersyn for å kunne unngå eventuelle
innsigelser.

Forslag til ny arealdel for Ringerike ble diskutert i det regionale planforumet 24. mai 2017
etter at planen ble lagt ut på høring. Fylkesmannen mener flere av innsigelsene kunne vært
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unngått hvis planforslaget hadde blitt lagt frem for diskusjon i planforumet før det ble lagt ut
til offentlig ettersyn.

Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet med
rulleringen av arealdelen.

Med hilsen

Ingebjørg Haug
fung. avdelingsdirektør

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Direktoratet for
mineralforvaltning

Postboks 3021 7441 TRONDHEIM

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Mattilsynet Felles postmottak - postboks

383
2381 BRUMUNDDAL

Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og
energidirektorat Region Sør

Postboks 2124 3103 Tønsberg

BaneNor Postboks 4350 2308 HAMAR

Vedlegg
1 Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 22.08.2017
2 Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 23.08.2017
3 Uttalelse fra Bane Nor, datert 07.07.2017
4 Uttalelse fra Bane Nor, datert 11.08.2017
5 Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 07.08.2017
6 Uttalelse fra Forsvarsbygg, datert 30.06.2017
7 Uttalelse fra Mattilsynet, datert 01.09.2017
8 Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 5. september 2017
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Postboks 4350, NO 2308 Hamar

Sentralbord: 05280
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato : 11.08.2017
Saksref : 201720529 - 4
Deres ref . :
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Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400

E - post: Knut. Oddvar. Stene@banenor.no

Ringerike kommune. Kommuneplanens arealdel 201 7 - 2030. Ettersending av ytterligere
merknad.

Viser til Bane NORs tidligere merknad datert 3.7.2017, samt mottatt brev datert 8.8.2017 fra Fylkesmannen i
Buskerud vedrørende utsatt svarfrist. Bane NOR tillater seg med dette å komme med ytterligere merknader til

ovenfor nevnte kommuneplan.

Samordnet areal og transportplanlegging

For å bygge opp under en samordnet areal og transportplanlegging med høy fortetting rundt knutepunktene er
det viktig at det differensieres i kravene til uteoppholdsareal og lekeplass mellom sentrale områder og mer
rurale områder i kommunen.

Det er også f oreslått i bestemmelsene til kommuneplan at 25 m ² av utearealene skal reguleres til lekeplass.
Dette gjelder hele kommunen. Bane NOR kan ikke se at det er hensiktsmessig å regulere et spesifikt areal til

lekeplass. Lekeplassarealet til boligene bør inngå s om en del av uteoppholdsarealet innenfor de sentrale
delene av kommunen, da spesielt rundt knutepunktene for å kunne følge opp statlige føringer.

I bestemmelsene står det at man kan dispensere fra kravene i tettbygde strøk. Bane NOR mener det vil være
mer hensiktsmessig med en bestemmelse som stiller lavere krav til uteoppholdsareal og lekeplass i
sentrumsområder/tettbygde strøk enn til resten av kommunen. Det te er av avgjørende betydning for å kunne

oppnå ønsket fortetting ettersom krav til uteareal begre nser utnyttelsesgraden. Kommunen bør også vurdere
krav til størrelse på nærlekeplasser i bestemmelsen. Dette gjelder særlig i sentrum og tettbygde strøk.

For øvrig vil k ommende r eguleringsplan for Ringeriksbanen også kunne juster e grense n mellom
jernbanef ormål og sentrum - / utbyggingsformål rundt Hønefoss stasjonsområde .
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Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
Plan og teknikk, Forvaltning og

samfunnskontak t

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

M ottakere:

Ringerike kommune
K opi:

Buskerud fylkeskommune

Fylkesmannen i Buskerud
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Ringerike kommune - kommuneplanens arealdelzOtT - 2030

offentlig ettersyn - uttalelse fra Buskerud fylkeskommune

Viser til høring av Kommuneplanens arealdel 2Ot7-2O3O for Ringerike kommune med høringsfrist
25. august 2017. Fylkeskommunen behandlet sak om høringsuttalelse i fylkesutvalget 23. august.
Vi oversendte melding om fylkesutvalgets vedtak til kommunen i påvente av godkjent protokoll i

vår epost av 25. august.

Vedlagt følger særutskrift av protokollen.

Fylkesutvalget fattet følgende vedtak:

1

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for ã

fØlge o pp o reo Ip lo nle gg inge n.

2
Fylkesutvolget mener kommunens areolbruk tydeligere må støtte opp om ô skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbonen for ã sikre ot banen nå omsider realiseres. Kommunen må
derfor prioritere boligvekst rundt stosjonen / HøneÍoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder
følgelig ot det åpnes opp for nye store boligområder i Hougsbygd og Herodsbygdo i denne
kommuneplonrevisjonen. Fylkesutvalget onbefaler ot behov for nye boligområder itettstedene
kon vurderes etter ot omrãdeplonen for Hønefoss er vedtatt og en har tott stilling til fortetting,
tronsformosjon og tronsportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering ov
kommuneplanen etter ot områdeplonen er vedtatt for ã sikre en god areolutvikling samlet sett

for kommunen.

3

bfk.no Side 1 av 3

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postad resse:

Postboks 3563
N0-3007 Drammen

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

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.L3523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373



Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer orbeidet med omrâdeplon for
Hønefoss. Fylkesutttolget anbefoler ot kommunen tor oktivt grep om orealene i Hønefoss

sentrum og bôndlegger omrãdet i pövente ov vedtok av områdeplonen. Kommunen kon på en
god måte håndtere ploner og tiltak som kommer opp mens orbeidet med områdeplonen
pågår.
4
Kommunen mâ prioritere fortetting og tronsformosjon i HøneÍoss og begrense nye

byggeomrãder utenfor sentrum. Sykkel, gonge og kollektiv mö prioriteres.

5
Fylkesutvalget forutsetter at kommunen Íølger opp regionole føringer i regionale ploner i
kommuneplonen. Fylkesutttolget ber kommunen tydeliggjøre de regionale plonene som gjelder

for kommunen og hvordon disse er ivøretott i plonen.

6
Fylkeskommunen fremmer innsigelse tilområdene 87 og N2 pã grunn av konflikt med

o uto moti sk fred ete kultur mi n ne r.

87: Boligomrãde pd Trygstod, HøneÍoss pã grunn av konflikt med automotisk fredet grovfelt,

automatisk fredet gravhoug og på grunn dv konflikt med kulturmiliø med svært hØY

verneverdi.
N2: Næringsomrãde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automotisk lredet

fongstonlegg.

7
Fylkesutttolget slutter seg til foglige rãd til kommuneplonens orealdelfor Ringerike kommune

slik de er redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om ã innorbeide disse i plonen.

I
Fylkesutttolget registrerer ot plonen legger opp til nedbygging ov 775 daa fulldyrko jord, 650

dao dyrkbor jord og 47 doa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere

areolbruken ov disse omrâdene. Fylkesutvalget oppfordre til å sørge for erstotningsjord med

tilsvorende produksjonsevne for oreolene som absolutt må gå topt.
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Videre oppfølging av lkeskommunens høringsuttalelse
Fylkeskommunen ber om et snar lig møte med Ringerike kommune i oppfølgingen av
fylkeskommunens høringsuttalelse med sikte på å finne løsninger på fremmet in n sigelse til
byggeområde B7 og N2, se vedtakspunkt nr. 6, samt en gjennomgang av øvrige punkter i vedtaket
og de faglige råd som fremgår av saksfremstillingen.

Vi ber om at spørsmål i saken rettes til unde eg nede.

Med venn lig hilsen

Hilde Reine
teamleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ved legg:
1 Særu tskrift Ringerike kommune - kommunepla nens arealdel 2017 - 2030 offentlig

ettersyn

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
RIKSANTIKVAREN Postboks 8196 0034 OSLO

DEP
Statens vegvesen Region Se iceboks 4808 ARENDAL
Sør 723

Side 3 av 3



M OTTATT - û :TPI.2O17
BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

Vår saksbehandler
Vår referanse

Saksframlegg

Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61
2OL7/L4OL2-6

UTVALG UTVALGSSAK MøTEDATO

Fylkesutvalget 66/L7 23.08.20L7

Vedlegg:
1 Vedlegg om nyere tids kulturminner - utdyping til saksfremlegg
2 Forslag til planbeskrivelse
3 Forslag til plankart - kommuneplanens arealdel Ringerike

kommune

Ringerike kommune - kommuneplanens arealdel2OI T -

2030 offentlig ettersyn

Ringerike kommune hor utarbeidet forslog til kommuneplanens arealdel 2017-2030.
Gjeldende kommuneplon er fro 2007. Utbygging ov Ringeriksbanen og E76 gír
kommunen muligheter for å øke attraktiviteten for tilflytting, næríngsutvikling og
verdískaping. Kommuneplanens oreoldel er et av flere viktig verktØy for kommunen for ö

følge opp dette. Gjennom oreolplanleggingen forventes det ot Ringerike kommune
bidrar til å støtte opp under de stotlige samferdselsinvesteringene og at kommunen

følger opp med god og somordnet bolig-, oreal- og transportplanleggíng.

Forslag

L

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for å følge
opp arealplanleggingen.

2

Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må støtte opp om å skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor
prioritere boligvekst rundt stasjonen / H6nefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at det åpnes
opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda idenne kommuneplanrevisjonen.
Fylkesutvalget anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at
områdeplanen for Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og

transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering av kommuneplanen etter at
områdeplanen er vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett for kommunen.
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3

Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer arbeidet med områdeplan for Hønefoss.
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området i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan på en god måte håndtere planer og

tiltak som kommer opp mens arbeidet med områdeplanen pågår.

4
Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon ¡ Hønefoss og begrense nye byggeområder
utenfor sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.

5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen følger opp reg¡onale føringer i regionale planer i

kommuneplanen. Fylkesutvalget ber kommunen tydeliggjøre de regionale planene som gjelder for
kommunen og hvordan disse er ¡varetatt i planen.

6

Fylkeskommunen fremmer innsigelse til områdene 87 og N2 på grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner.

87: Boligområde på Trygstad, Hønefoss på grunn av konflikt med automatisk fredet gravfelt,

automatisk fredet gravhaug og på grunn av konflikt med kulturmiljø med svært hØy verneverdi.
N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automatisk fredet
fangstanlegg.

7

Fylkesutvalget slutter seg til faglige råd til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune slik de er
redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om å innarbeide disse i planen.

Behandling i Fylkesutvalget - 23.08.2017

På vegne av samarbeidspartiene la representanten Olav Skinnes (Spl følgende forslag:

Nytt pkt.8

Fylkesutvalget registrerer at planen legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar
jord og 47 daa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere arealbruken av disse

områdene. Fylkesutvalget oppfordre til å sørge for erstatningsjord med tilsvarende produksjonsevne for
arealene som ãbsolutt må gå tapt.

På vegne av MDG la representanten Hanne Lisa Matt (M DGI følgende forslag

Fylkesutvalget vil påpeke at Ringerike kommune baserer sin planlegging på en befolkningsvekst som
langt overstiger framskrivningene. Kommunen opererer dermed med hØyt antatt arealbehov som

dekkes inn ved å unødig sette av LN FR områder og dyrka mark til boligformå|, noe som strider mot
nasjonale og regionale føringer. I lys av dette, og i påvente av endelig reguleringsplan for
Ringeriksbanen/F16 (som også vil ta betyrlelig av dyrka mark) og områdeplanen for Hpnefoss, samt
fylkesmannen sin landbruksfaglige vurdering av arealene som nå foreslås utbygd på regulerte LN FR

områder og grøntstruktur, fremmer folkesutvalget innsigelse til områdene Heradsbygda 815-17,

Haugsbygda Bt9-27 og Trygstad 86.

På vegne av H og KrF la representanten Rune K¡ølstad (H) følgende forsalg.



Som rådmannens forslag med den endring at punkt 2 og7 utgår.

Avstemming

Fylkesrådmannens pkt 1, 3, 4, 5 og 6: Enstemmig vedtatt
Fylkesrådmannens pkt 2 og 7 : 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer og ble vedtatt.
Skinnes sitt forslag, pkt 8: 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer og ble vedtatt.
Matt sitt tilleggsforslag:74 mot 1 (M DG) stemme og falt.

Vedtak

L

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for å følge
opp arealplanleggingen.

2

Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må stØtte opp om å skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor
prioritere boligvekst rundt stasjonen / Hpnefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at det åpnes
opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda i denne kommuneplanrevisjonen.
Fylkesutvalget anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at
områdeplanen for Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og

transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering av kommuneplanen etter at
områdeplanen er vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett for kommunen.

3

Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer arbeidet med områdeplan for Hønefoss.
Fylkesutvalget anbefaler at kommunen tar aktivt grep om arealene i Hønefoss sentrum og båndlegger
området i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan på en god måte håndtere planer og
tiltak som kommer opp mens arbeidet med områdeplanen pågår.

4
Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon i Hønefoss og begrense nye byggeområder
utenfor sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.

5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen følger opp regionale føringer i regionale planer i

kommuneplanen. Fylkesutvalget ber kommunen tydel¡ggjøre de regionale planene som gjelder for
kommunen og hvordan disse er ivaretatt i planen.

6

Fylkeskommunen fremmer innsigelse tilområdene 87 og N2 på grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner.
87: Boligområde på Trygstad, HØnefoss på grunn av konflikt med automatisk fredet gravfelt, automatisk
fredet gravhaug og på grunn av konflikt med kulturmiljø med svært hØy verneverdi.
N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.

7

Fylkesutvalget slutter seg t¡l faglige råd til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune slik de er
redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om å innarbeide disse i planen.

8
Fylkesutvalget registrerer at planen legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar
jord og 47 daa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere arealbruken av disse



områdene. Fylkesutvalget oppfordre t¡l å sørge for erstatningsjord med tilsvarende produksjonsevne for
arealene som absolutt må gå tapt.

Buskerud flilkeskommune
Georg N. Smedhus

fylkesrådmann

Bakgrunn

Forslag til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune er lagt ut på hØring og offentlig ettersyn
Gjeldende kommuneplan er fra 2007. Kommunen startet arbeidet med revisjon av kommuneplanen i

2013. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i april 2015. Kommunal
planstrategi ble revidert i 2OL6 for perioden 2OL6-2O2O og kommuneplanens samfunnsdel er førende
for arealdelen.

Ringerike kommune har drøftet arealdelen i regionalt planforum 24. mai 2017 etter vedtak om høring

og offentlig ettersyn av planforslaget.

Ringerike kommune har også varslet oppstart av områderegulering av Hønefoss sentrum med høring av

forslag til planprogram. Planarbeidet skal legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss,

som et attrakt¡vt, kompakt og bærekraftig regionsenter.

Fylkeskommunen uttalte seg til kommuneplanens samfunnsdel i sak 7/15 i fylkesutvalgets møte
28.OL.IOLS og til kommunal planstrategi og varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel i brev av
16.05.2013.

I tråd med sams vegadministrasjon og vedtatt strateg¡ for forvaltning av fylkesveiene i Fylkesvegstrotegi
2074-2023, uttaler Statens vegvesen seg som fylkeskommunens fagorgan til kommuneplaner.

Hjemmelsgrunnlag / rettsregler
HØring og offentlig ettersyn av kommuneplanen skjer i henhold til plan- og bygningsloven 5 tL-L4.
Høringsfristen er 25. august 2017.

Jfr. plan- og bygningsloven 5 11-1 andre ledd skal kommuneplanen ivareta både kommunale, regionale

og nasjonale interesser. Jfr. plan- og bygningsloven 5 3-5 fastsettes statlige planretningslinjer og
planbestemmelser, samt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. En rekke

sektorlover legger i tillegg føringer for planleggingen.

Jfr. plan- og bygningsloven 5 8-2 skal regional plan legges til grunn for kommunal planlegging.

Gjeldende regionale planer fremkommer av regional planstrategi.

Rundskriv H-21L4 gir retníngslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Rundskrivet
vektlegger at kommunen skal ha god dialog med statlige og regionale etater i planprosessen slik at

kommunen så t¡dl¡g som mulig i planprosessen og før planen er klar for offentlig ettersyn.

Samferdselsdepartementet har i sitt oppdragsbrev av 30. august 2015 t¡l Ringeriksbanen og E16

Høgkastet - Hønefoss gitt en tydelig forventning til at lokale myndigheter i samarbeid med

transportetatene bygger opp under investeringen gjennom aktuelle virkemidler på sine

ansvarsområder.



Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sin avgjØrelse i saken om innsigelse til
kommunedelplanen for Krakstadmarka av 7. april 2017 tydeliggjort at det er viktig at kommunen legger
til rette for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone, og begrenser nye
byggeområder utenfor sentrum. Departementet peker på at kommunen gjennom arbeidet med
kommuneplanens arealdel og områdeplan for Hønefoss har gode muligheter for en samlet vurdering av

fortettingspotensialet og behovet for nye utbyggingsområder.

Om planforslaget

Forslag til ny arealdel har tatt utgangspunkt i kommuneplanen fra 2OO7 og er utviklet med bakgrunn i

ny samfunnsdel, fastsatt planprogram, mottatte innspill og diverse utredninger som er en del av
planarbeidet. I planarbeidet har kommunen mottatt en rekke arealinnspill, gjennomført gjestebud,
barnetråkkregistrering ved Hallingby skole og medvirkningsdag på Hov ungdomsskole, samt åpne møter
med både lokale foreninger, lokalsamfunn og med næringslivet. Det er utarbeidet en rekke
temautredninger til kommuneplanarbeidet.

Gjeldende kommunedelplaner for Ãdalsf¡ella og Krakstadmarka er innarbeidet i planforslaget på et
mindre detaljert nivå slik at kommuneplanens arealdel skal omfatte hele kommunens areal.

Arealdelen består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensvurdering.
Kommuneplanen gir en god overordnet oversikt over verdier og hensyn i tettstedene/ lokalsamfunn og

i Hønefoss by

Samfunnsdelen legger til grunn en vekstfaktor på 1 % (ca.300 nye innbyggere pr. år) i perioden 2015-
2018. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en høyere vekst videre fram mot
2030. Fra 2020 til 2030legger kommunen tilgrunn en vekst pâ2,5 % (ca" 800 nye innbyggere pr. år) når
samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og ny E16 er realisert. Kommunens målsetning er å være
40.000 innbyggere ¡ 2030 (29.800 pr. 1. januar 2016). SSBs hovedalternativ (M MM M) for
befolkningsframskrivingen viser en vekst i befolkningen på om lag 3.300 personer.

Planforslaget inneholder i hovedsak nye utviklingsområder for boligbebyggelse (1.115 daa). Kommunen
vurderer et behov for 3.850 boenheter fram mot 2030 for å møte målsetningen om en befolkningsvekst
på 10.000 personer. Det er vedtatt at befolkningsveksten skal fordeles med 70 % til Hønefossområdet
og30 % i tettstedene/ lokalsamfunn. For næring avsettes det 150 daa til nye næringsområder i tillegg til
potensialet i gjeldende kommuneplan (rundt 5.540 daa) og pågående områderegulering for
Follummoen (ca. L.770 daa). Det avsettes mindre nye arealer til fritidsbebyggelse (11,5 daa) og til
fritids- og turistformål (184 daa). Forslaget legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord og 650
daa dyrkbar jord.

Re gi ono le fgri n ge r for plan a rbei det

Regionale planer er retningsgivende for kommunal planlegging. I forslag til plan fremkommer det ikke
hvilke regionale planer som gir førin5er for kommuneplanarbeidet og hvordan disse er fulgt opp i

planforslaget. Fylkeskommunen ber om at kommuneplanen oppdateres med en oversikt over vedtatte
regionale føringer og at det fremkommer hvordan disse er fulgt opp.

- Regional planstrategi for Buskerud 20t7-2020
- Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping
- Regional plan for kunnskapssamfunnet
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomm a 20L6-2O2L
- Regional plan for kulturminnevern
- Fylkesdelplan for handel service og senterstruktur i Buskerud



Kollektivtransportplan for Buskerud fylke - utvikling mot 2030
Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud

A¡'beidet med Regionai pian fr¡i. areai og traÍrspo¡.t i tsuske¡'uri pågåi'og foi'siag tii piair er iagt ut på

offentlig ettersyn sommeren 2017. Ringerike kommune har deltatt i dette planarbeidet. Det forventes
et vedtak av planen ved årsskiftet 2OL7 /2Ot8. Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i

Buskerud vil utgå når Regional plan for areal og transport vedtas. Det bør gjøres en henvisning til dette
planarbeidet.

Fylkestinget vedtok <<Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2077-2027 -
Kulturminnekompasset>t i møte 27. april2017. Den regionale planen gir føringer for arbeid med
kulturminner og kulturmiljøer ¡ Buskerud. Planens hovedmål er <Bruk av kulturarv som ressurs i en

bærekraftig samfunnsutviklingr. Planen gir også en oversikt over verneverdige kulturmiljøer, hvorav

flere er i Ringerike, som forteller viktige deler av Buskeruds historie. Fylkeskommunen viser til
bfk.no/kultu rminnekompasset for mer informasjon om pla nen.

I planforslaget henvises det til at det er aktuelt å starte opp arbeidet med en regional plan for
Ringeriksregionen. Fylkestinget vedtok i regional planstrategi 2OL7-2O2O i desember 2016 at denne
planen skal utarbeides.

Arealbruk

Fylkeskommunen støttet isin uttalelse tilsamfunnsdelen at kommunen gjennom arealplanleggingen
kan legge til rette for økt attraktivitet for tilflytting, næringsutvikling og verdiskaping. Fylkeskommunen
vr¡rclerer at Ringerike kommune, som f6lge av Ringeriksbanen og ny E16, har gode forutsetninger for
vekst forutsatt gode og langsiktige løsninger også gjennom arealutviklingen.

Planforslaget legger opp til etablering av flere nye boligområder utenfor Hønefoss sentrum og

områdene er i større eller mindre grad kollektivbetjent. Kommunen har allerede store arealreserver
utenfor byen. Boligområder utenfor sentrum kan gjøre arbeidet med fortetting og transformasjonen av
byen vanskeligere da disse er enklere å bygge ut og til lavere kostnader. Boligområder utenfor
gangavstand til sentrum, med lav eller ingen kollektivdekning, medf6rer større trafikkbelastning på et
vegnett som a llerede ha r fra mkommelighetsproblemer.

Fylkesrådmannen anbefaler at Ringerike kommune gjennom arealplanleggingen ¡ større grad følger opp
forventingene fra Samferdselsdepartement om å bygge opp om ¡nvesteringen på Ringeriksbanen og
gjennom arealutviklingen bidra tilå øke kollektivandelen på Ringeriksbanen. Fylkesrådmannen
anbefaler videre at kommunen følger opp Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering av

at kommunen både gjennom kommuneplanens arealdelog iområdeplanen for Hønefoss må legge opp
til stor grad av fortetting og transformasjon i byen. Kommunen har gjennom en utredning vurdert at det
er et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by og at det kan realiseres opptil 6.300 boliger i sentrum
med ca. 16.000 innbyggere.

Fylkesrådmannen mener kommunen i denne kommuneplanrevisjonen ikke bør åpne for ytterligere nye

boligområder itettstedene i randområdene til Hønefoss sentrum, særlig ¡tettstedene Haugsbygd og

Heradsbygda. I disse tettstedene er det allerede avsatt arealer med potensial for flere boliger i

innbyggere innen 2030, men mener at dette måltallet medfører en kunstig høg vurdering av
arealbehovet for tettstedene før kommunen har tatt stilling til potensialet for fortetting og
transformasjon i Hønefoss by/ sentrum i arbeidet med områdeplanen for Hønefoss.

Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger og slik at
transportbehovet reduseres. Fylkesrådmannen mener at kommunen i større grad må vektlegge de



statlige planretningslinjene for bolig- areal- og transportplanlegging om at det i byområder og rundt
kollektivknutepunkt skal legges vekt på fortetting og transformasjon. På denne måten vil Ringerike
kommune følge opp statens forventninger om å bygge opp under statens investeringer i

Ringeriksbanen. I forslag til Regional plan for areal og transport for Buskerud, som er sendt på offentlig
høring, er det foreslått at boligvekst i hovedsak skal skje i gang- og sykkelavstand til kollekt¡vtilbud og/
eller kollektivknutepunkt og/eller sentrumsfunksjoner. Det er også foreslått at Ringeriksområdet
defineres som et byområde og at veksten i persontrafikken skal tas med sykkel, kollektiv og gange.

Fylkesrådmannen mener kommunen ikke beskriver hvordan områdeplanen for Hønefoss skal
samordnes med kommuneplanen. Kommunen må ta tydelig stilling til dette i selve planen. Kommunen
må vurdere hvilke plangrep de vil bruke for å få dette til. For Hønefoss sentrum tilsvarende,
planavgrensningen tilområdeplanen for Hønefoss, kan kommunen fastsette planbestemmelse i

påvente av vedtaket av områdeplanen. i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan
eksempelvis båndlegging som opprettholder styringen i områdene inntil vedtaket av områdeplanen.
Kommunen kan fortsatt gi tillatelse til planer og tiltak som samsvarer med områdeplanabeidet.
Kommunen kan også <hvite> ut området, men må vurdere hvordan dette slår med dagens situasjon
med svært mange reguleringsplaner med vedtak så langt tilbake som 1947.

Sa mfe rdse I og trafi k ksitu o sj on

Store deler av hovedvegnettet i Hønefoss er ñ¡lkesveger med stor trafikkbelastning og
framkommelighetsproblemer. Fylkesvegene fungerer som tilførselsveger til sentrum og trafikk på statlig
vegnett føres inn på fylkesvegnettet. Personbiltrafikken er økende og det må iverksettes tiltak slik at
personbiltrafikken kan reduseres.

I forslag til Regional plan for areal og transport er det foreslått at nullvekstmålet for personbiltrafikk
også skal gjelde for byområdet Ringerike, dvs. Hønefoss. Avgrensning av byområdet må avklares i egen
regional plan for Ringeriksregionen.

Fylkesvegnettet utgjør strukturen for kollektivnettet. Hønefoss stasjon vil være et svært viktig
kollektivknutepunkt når Ringeriksbanen er ferdig bygd. Flere av bussrutene vil ha overgang til tog. Det
er igangsatt et arbeid med å vurdere kollektivsystemet og foreløpig rapport vil foreligge i august i år.

For å få oversikt over framtidige trafikkbelastning på fylkesvegnettet er det igangsatt en

trafikkutredning. Arbeidet vil pågå utover høsten 20L7 og er et svært viktig kunnskapsgrunnlag for
kommuneplanens arealdel og for områdeplanen for Hønefoss.

Fylkesrådmannen mener det ikke er hensiktsmessig å legge opp til boligområder som medfører økt
trafikkbelastn¡ng på vegnettet slik det er nå. Gjennom arbeidet med områdeplanen for Hønefoss vil
kommunen få en avklaring på hvordan kommunen kan få til fortetting og transformasjon i byen og hvor
det kan bygges sentrumsnært. Fylkesrådmannen mener at kommunen ¡ større grad må legge vekt på

sykkel og gange. Samlet vil dette gi kommunen gode løsninger for en framtidig Ringerikspakke.

Autom oti s k fre dete ku ltu rm i n n e r

På kommuneplannivå er det vanskelig å forutse hvor det kan oppstå konflikter mellom foreslått
arealbruk og kulturminner. Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmater¡ale for å kunne vurdere
omfanget av denne typen konflikter i områder som ikke er registrert, jamfør kulturminnelovens 55 8 og
9. Forholdet til automatisk fredete kulturminner avklares vanligvis på reguleringsplannivå ved
gjennomføring av kulturminneundersøkelser, jfr. kulturminnelovens $9. Fylkeskommunen vil derfor
presisere at når det gjelder hensynet til automatisk fredete kulturminner har fylkeskommunen ikke sagt
seg enig i arealbruken, jfr. kulturminneloven I 8, 4.ledd, siste setning. Dersom det er ønskelig med en



avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner før detaljreguleringsarbeidet påbegynnes, vil

flilkeskommunen kunne bistå med dette.

r^- 2 -it.-^ t--..¡-i-L^-L^¿ : ^-^^l-l^-l^--:--^- L¡- l.^--..^^- .,,.-.¡^-^ A -ll.-^ -^^-:^l+ .,^-¡if,,ll^rfrt Gt )il\tÈ: tuf u()tË,ua¡rrtt( r drE(rrlrrdrrEË,Ë,ilrË,Err uyrr ÁullilrrurrErl vuruErE d Jil\rr JPEJrrrr vElurruils

automatisk fredete kulturminner i kommuneplanens arealdel ved å legge de under hensynssoner.
Hensynssone H730 - hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven for de automatisk fredete
kulturminnene.

For området FT2 Utmarksturismefiske ved Begna, lrles i Ädal kan arealformålet i utgangspunktet være

forenelig med kulturminnevern, men tiltaket kan potensielt være i konflikt med automatisk fredet
gravfelt i området. Fylkeskommunen vil kunne ha innsigelse til en eventuell detaljregulering av dette
området dersom det ikke tas tilstrekkelig hensyn til gravfeltet ¡ detaljplanen.

lnnsigelse til byggeområder i konflikt med automatisk fredete kulturminner

Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til to byggeområder (87 og N2) i

kommuneplanens arealdel på bakgrunn av direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og på

bakgrunn av at disse byggeområdene vil få svært uheldige konsekvenser for noen av kommunens
viktigste kulturminner og kulturmiljøer.

Boliqomåde 87 - Trvastad. Hønefoss:
Boligområde 87 på Trygstad ved Hønefoss komme i direkte konflikt med automatisk fredet gravfelt og

automatisk fredet gravhaug. Utbygging i dette området vil også ha store konsekvenser for
opplevelsesverdien til kulturmiljøet på Norderhov/ Tanberg.

Gravfeltet som vil berøres av boligområde 87 (tD13619) har tidligere bestätt av minst 22 gravhauger. 9

store monumentale hauger og L3 noe mindre hauger. Flere hauger er i dag forsvunnet på grunn av et
masseuttak i nærheten, men gravfeltet består fremdeles av opp mot 20 gravhauger. De store
monumentale gravhaugene er på mellom 15-20 meter i diameter. Gravhaugene ligger oppe på et
høydedrag med vidt utsyn. Dette er en viktig del av opplevelsesverdien til disse kulturminnene.
Gravhauger på denne størrelsen er forholdsvis sjeldne og i¡ør dette til et svært verdifullt og verneverdig
kulturminne. Gravfeltet er også en viktig del av kulturmiljøet på Norderhov/Tanberg.

lnne i det planlagte boligområdet 87 ligger også en automatisk fredet gravhaug (1D13266). Gravhaugen

vil bli liggende midt inne i boligområdet, helt avskåret fra sine naturlige omgivelser.

Gravminner bidrar til å gi tidsdybde, opplevelse og forståelse av landskapets histor¡ske dimensjon. De er
markører i landskapet, og forståelsen av denne typen kulturminner avhenger av at de sees i

sammenheng med sitt omkringliggende miljø. Ut fra et faglig synspunkt er det Ønskelig med et åpent
terreng omkring gravhauger, slik at det kulturhistoriske landskapet de er en del av også blir bevart.
Dette har en pedagogisk verdi i formidlingssammenheng, og det bidrar til å høyne kulturminnets
opplevelsesverdi. Gravminner fra jernalder er sterkt redusert i antall gjennom omfattende ødeleggelser
og fjerning i løpet av de siste hundre årene.

Fylkesrådmannen mener utbygging i dette området ikke er forenelig med ivaretakelse av automatisk
fredete kulturminner og at det ikke bør tillates boligbygging eller andre terrenginngrep i, eller i

kulturmiljø. I henhold til kulturminneloven 5 3 er det ulovlig med tiltak som vil være utilbørlig
skjemmende for kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å fremme innsigelse til boligområde
87. Dersom boligområde 87 tas ut vil innsigelsen bortfalle.

Nærinqsomrâde N2 - Hensmoen



Næringsområdet ved jernbanen på Hensmoen er i konflikt med automatisk fredete fangstanlegg
(1D52655). Fangstanlegget består av minst 17 fangstgroper og er dermed det største anlegget som er
kjent på Ringerike. Fangstanlegget ligger under hensynssone friluftsliv, men ligger helt på grensen til
næringsområdet N2.

Fangstanlegget er anlagt for å fange elg som har trukket i dalføret mellom Ulvenåsen og Vågårdsåsen.
Anlegget er lagt på tvers av dalføret for å fange dyr som har trukket langs dalføret. Det er svært viktig
for opplevelsen av disse kulturminnene at de kan oppleves i landskapet uten for mange moderne
inngrep. Dersom dalføret gropene ligger i blir utbygd, vil landskapsbildet forandres og forståelsen av
gropenes plassering i landskapet forsvinne. Opplevelsesverdien oþ den pedagogiske verdien til dette
anlegget vil reduseres betraktelig. Da dette er kommunens største kjente fangstanlegg bør anlegget
framheves snarere enn nedbygges.

Fylkesrådmannen mener at utbygging i dette området ikke er forenelig med ivaretakelse av automatisk
fredete kulturminner og at det ikke bør tillates utbygging eller andre terrenginngrep i, eller i nærheten
av fangstminnene. Kulturminnene anses å være svært verdifulle og de er en viktig del av et helhetlig
kulturmiljø. I henhold til kulturminneloven 5 3 er det ulovlig med tiltak som vil være utilbørlig
skjemmende for kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å fremme innsigelse til
næringsområde N2.

Næringsområdet bør trekkes lenger mot øst og i all hovedsak ligge på nordsiden av jernbanelinjen.

Dersom grensen til næringsområdet trekkes langt nok unna fangstanlegget slik at opplevelsesverdien
bevares, vil innsigelsen bortfalle. Hensynssonen for friluftsliv bør utvides til også å inkludere området
vest for fangstanlegget.

Nvere tids kulturminner
Fylkeskommunen ser positivt på at Ringerike kommune har utarbeidet en egen temautredning om
kulturmiljøer i forbindelse med planarbeidet. Dette er et godt kunnskapsgrunnlag for planarbeidet.

In ns pi ll ti I p la nbeskrive lsen

Meldeplikten etter Kulturminneloven (kml) 5 8, 2. ledd står nevnt, men det finnes også vedtaksfredete
og forskriftsfredete kulturminner i Ringerike. Fylkeskommunen savner at dette står nevnt i omtalen av
gjeldende lover og regelverk i kapittel 4.5 i planbeskrivelsen.

lnnspill til bruk ov hensynssoner og bestemmelser/retningslinjer

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning
for bruken av areal. Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og

retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det
hensynet sonen viser. Fylkeskommunen ser positivt på at kommunen vilsynliggjØre
kulturminneinteressene i kommunen gjennom bruk av hensynssoner: Hensynssone H730 -
hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven for de fredete kulturminnene, og hensynssone H570 -
hensynssone c) bevaring av kulturmiljø for de verneverdige kulturminnene og kulturmiljøene.

Fylkeskommunen ser det som positivt at kulturmiljØene itemautredningen er lagt inn i plankartet som
H570 og at det er lagt inn retningslinjer til denne hensynssonen. Fylkeskommunen ser positivt på at
kommunen vil synliggjøre de verneverdige kulturmiljøene som er oppført i Kulturminnekomposset som
hensynssoner i kommuneplanen. Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at kulturmiljøene Kjerraten i

Äsa og Veien og Oppen ikke er avmerket som hensynssoner og ber kommunen om å legge inn disse som
hensynssoner også. Kulturmiljøet Steinssletta-Norderhov er lagt inn i plankartet som H570, men
ñTlkeskommunen ber kommunen se til at avmerkingen følger avgrensningen i den regionale planen.

Fylkeskommunen gjØr oppmerksom på at bygningen til Statens Kartverk utenfor Hønefoss er vurdert
som verneklasse 2 i forbindelse med landsverneplan for miljøvernsektoren. Bygningen bør derfor



avmerkes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø i kommuneplanens arealdel, jf. pbl 5 11-8 c)

(Hs70).

Fyikeskommunen bemerke¡- det også som positivt at det ei'fo¡-siått bestemmelse om estÊt¡kk ¡ S i.0.5
for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de naturgitte. Kommunen kan vurdere å

legge til <kulturminner> i bestemmelsens opplisting av hva en skal ta hensyn til i plan- og byggesaker.
Fylkeskommunen vil kommentere dette som spesielt viktig å vurdere i senter- og
knutepunktsområdene hvor Ringerike kommune vil legge opp til høy tetthet.

Fylkeskommunen savner at bebyggelse som er fredet etter kulturminneloven, er markert i plankartet og

at det er knyttet bestemmelser til denne hensynssonen (H730). Å synliggjøre kjente
kulturminneinteresser i kommuneplanens arealdel vil bidra til forutsigbarhet i framtidig
arealplanlegging og bidra til at det tas hensyn til kulturminneverdiene i planleggingen av nye tiltak.
Fylkeskommunen anbefaler derfor at alle fredete kulturminner markeres i arealdelen og at det legges til
bestemmelser om at de er fredet. Fylkeskommunen anbefaler videre at de listeførte kirkene i

kommunen også synliggjøres i arealdelen og foreslår at meldeplikten etter kulturminneloven 5 25

legges til blant arealplanbestemmelsene. De fredete kulturmínnene i Ringerike er listet opp vedlegget,
sammen med forslag til formuleringer av bestemmelser. Kulturminnenes avgrensning går fram av
kulturminnedatabasen Askeladden (askeladden.ra.no) og det bemerkes at det er knyttet flere
enkeltminner til noen av lokalitetene.

Ri ksantikvare ns i nnspi ll

Buskerud fylkeskommune har innhentet Riksantikvarens uttalelse når det gjelder kulturminner som
direktoratet har førstelinjeansvar for, herunder middelalderske kirkesteder. Riksantikvarens innspill til
avmerking i plankartet og forslag til formulering av bestemmelser for disse kulturminnene finnes i

vedlegget. Riksantikvaren viser til rundskriv T-3/2OOO fra Miljøverndepartementet og Kirke-,
undervisnings- og forskningsdepartementet for gjeldende forvaltning av middelalderske kirkesteder.
Riksantikvaren kan ikke ut fra det oversendte kartmaterialet se at det er planlagt tiltak eller nye
byggeområder i nærheten til de middelalderske kirkestedene. Fylkeskommunen viser til Riksantikvarens
svarbrev datert 24. juli 2OL7 for nærmere beskrivelse av de enkelte kirkestedene.

Fyl keskom m unal eie ndom

Gjennom arbeidet med områdeplan for Hønefoss sentrum vil folkeskommunen følge opp og se på god

samordning for utvidelse av Ringerike videregående skole i Hønefoss sentrum. Fylkeskommunen har
uttrykt en tydelig forventning om dialog iforbindelse med hvordan planlegging og utbygging av
Ringeriksbanen påvirker arealene på Ringerike folkehøgskole. Dette må løses gjennom dialog omkring
forslag til statlig arealplan for Ringeriksbanen og ny E16 i regi av Fellesprosjektet.

Alternative løsninger

Alternativt kan det fremmes innsigelse til boligområdene i Haugsbygd og Heradsbygda.
Fylkesrådmannen vurderer at områdene legges som utvikl¡ng av eksisterende boligområder og ikke som
nye < bolig-satellitter>.

Økonomiske konsekvenser

behovet for investeringer i fylkesveg- og kollektivnettet øker. Pågående utredninger for kollektiv og

trafikkbelastning, vil gi fulkeskommunen et bedre grunnlag for å vurdere de økonomiske konsekvensene
av arealutviklingen i Ringerike.



Miljømessige konsekvenser

Fylkesrådmannen vurderer at planforslaget kan medføre økt personbiltrafikk med økte klimagassutslipp
i kommunen dersom arealbruken ikke bidrar til å redusere behovet for transport med bil.

Fylkesrådmannens vurdering

Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise

sammenheng mellom ønsket samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. En

oppdatert arealdel vil gi kommunen et bedre styringsverkfØy lor arealplanleggingen. Planarbeidet for
Ringeriksbanen og E16 er igangsatt etter at kommunen startet revideringen av kommuneplanen. En

rekke utredninger vil foreligge iforbindelse med statlige arealplan og områdeplan for Hønefoss. Disse

kan gi grunnlag for revisjon og justering av kommuneplanen.

Fylkesrådmannen mener kommunen har gjennomført et omfattende planarbeid og gjennom
utredningene som foreligger har kommunen god kunnskap som må brukes aktivt i planleggingen.

Fylkesrådmannen mener Ringerike kommune burde invitert fylkeskommunen og andre regionale etater
aktivt inn i planarbeidet. Kommunen må bruke regionalt planforum i god tid før offentlig høring av
planforslaget. På den måten kan regionale myndigheter både bistå og gi tilbakemelding om viktige
spørsmål slik at konflikter kan unngås.

Fylkesrådmannen merker seg at kommunens vekstambisjoner er vesentlig høyere enn SSBs

framskrivninger. For at kommunen og Ringeriksregionen skal øke sin attraktivitet for t¡lflytting,
næringsutvikling og verdiskaping forutsetter dette en god og langsiktig samordnet planlegging, samt et
tett samarbeid med nabokommunene, fylkeskommunen og næringsliv/ organisasjoner.
Fylkeskommunen deltar i Plansamarbeidet for Ringeriksregionen og legger nå ned betydelige ressurser i

arbeidet med områdeplan for Hønefoss. Fylkesrådmannen mener det er viktig at kommunen prioriterer
framdrift for dette planarbeidet. Gjennom områdeplanen vil kommunen få et svært vikt¡g verktøy for å

styrke attraktiviteten for Hønefoss. Fylkeskommunen skal også i gang med arbeidet med Regional plan

for Ringeriksregionen hvor kommunene vil delta aktivt.

Fylkesrådmannen mener kommunen ikke beskriver hvordan områdeplanen for Hønefoss skal

samordnes med kommuneplanen. Kommunen må ta tydelig stilling til dette i planen og
fylkesrådmannen mener kommunen bør bruke båndlegging av området i påvente av vedtak av
områdeplanen. Dette gir kommunen et godt styringsverktØy lor sentrum.

Fylkesrådmannen anbefaler at flilkesutvalget fraråder at det legges ut nye boligområder i Haugsbygd og

Heradsbygda ved denne kommuneplanrevisjonen og prioritere å følge opp statens forventninger om å

bygge opp under investeringene i Ringeriksbanen. I arbeidet med områdeplan for Hønefoss vil
kommunen få vurdert og tatt stiling til potensialet for fortetting og transformasjon, planlagt et
transportsystem som prioriterer gange, sykkel og kollektivt. Utbyggingsmønster og transportsystem må

samordnes for å oppnå effektive løsninger og slik at personbiltrafikken reduseres. I byområder og rundt
kollektivknutepunkt skal det legges vekt på fortetting og transformasjon. Når områdeplanen for
Hønefoss er vedtatt bør kommunen gjpre en rullering av kommuneplanens arealdel slik at disse
planene samordnes.

Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til to byggeområder (87 og N2) i

kommuneplanens arealdel på bakgrunn av direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og på

bakgrunn av at disse byggeområdene vil få svært uheldige konsekvenser for noen av kommunens
viktigste kulturminner og kulturmiljøer.

Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt)



Ringerike kommune - Kommuneplanens arealdel- høring og offentlig ettersyn - alle
hpringsdokumenter på kommunens hjemmeside
http://www.ringerike.kommune.no/Tienester/Bolis-og-eiendom/Plansaker/Planer-pa-
hori ng/Kom mune planens-a rea ldel--horinE-og-offentlig-ettersvn/
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Uttalelse til h6ring og offentlig ettersyn av kommuneplanens
arealdel 2OL7-2030

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 19. mai 20L7, saml e-post og telefonsamtale, datert
04.08.2Ot7, vedrørende avklaringer i forbindelse med planen og utsatt frist for
uttalelse.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i

plansammenheng.

På bakgrunn av ordningen for samordning av statlíge høringsuttalelser/innsigelser,
oversender DMF sín uttalelse til kommuneplanens arealdel 2077-2030 for Ringeríke
kommune til Fylkesmannen i Buskerud.

Om saken
Ríngerike kommune har utarbeídet et forslag til kommuneplanens arealdel

DMS forvaltningsansvar
Etter mineralloven har DMF som oppgave å fremme og sikre samfunnsmessig
forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene.

Viktise førinser for mineralressurser i planarbeidet

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den

regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode

mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
. Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode

mineralforekomster for mulig utvinning, aweid mot miljøhensyn og andre

samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
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Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltning av

mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer
også å slkre tllgfengellghet til gode mineralforekomster for fremtiden og kommende
generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, b6r unngå å

båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned

forekomster, eller legger andre begrensninger for framtidig utnytt¡ng av ressursene.

Mineralressurser er ikke-fornybare ressurser som kun kan utnyttes der de naturlig
forekommer. Ved Hønefoss er det grus- og pukkressurser av svært god kvalitet som av

Norges geologiske undersøkelse (N GU) er vurdert å være av blant annet regional og
nasjonal bctydning. Uttak av disse ressursen er et betydelig samfunnsgode, og den
sterke veksten i Ringeriksregionen og Osloregionen medfører behov for byggeråstoff
av tilstrekkelig kvalitet. Det er derfor avgjørende at disse ressursene tas ut og forvaltes
i et langsiktig perspektiv.

Det fremgår av planbeskrivelsen at utn$ting av eksisterende masseuttak er prioritert
framfor å åpne nye områder. Denne prioriteringen er DMF positiv til. DMF er opptatt
at forekomster hvor det er igangsatt drift utnyttes best mulig.

Grusforekomsten på Kilemoen er klassifiseft som en nasjonal viktig forekomst. Den er
av svært god kvalitet, og det produseres en rekke fraksjoner og spesialprodukter. Det
er høy etterspørsel etter og et stort behov for massene i regionen. DMF registrerer at
området avsatt til råstoffutvinning ved Kilemoen i hØringsdokumentet <Forslag til
kommuneplankart Ringerike> er redusert i forhold til området som er avsatt til
nåværende og fremtidig råstoffuWinning í gjeldende kommuneplanens arealdel. Det

foreslåtte avsatte området samsvarer ikke med tidligere versjoner av

kommuneplankartet (vedlegg til regionalt planforum), da området er vesentlig mindre
Selve masseuttaket ved Kilemoen er ikke omtalt i konsekvensutredningen eller
planbeskrivelsen. Vi har vært i kontakt med kommunen for å høre bakgrunnen for
dette.

Ringerike kommune vedtok 6.4.20\7 <Områderegulering for Kilemoen)). DMF er kjent
med at planen er påklaget. Det vedtatte planområdet er utgangspunktet for området
som nå foreslås avsatt t¡l råstoffutvinning ved Kilemoen i kommuneplanens arealdel.

Etter vår vurdering legger reduksjonen av området avsatt til råstoffutvinning ved

Kilemoen begrensninger for optimal ressursutnyttelse av en nasjonal viktig ressurs.

lmidlertid vektlegger de nasjonale forventningene at råstoffutvinning skal aweies mot
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Bakgrunnen for at området ble redusert i

omfang i forbindelse med reguleringsplanen og nå kommuneplanens arealdel er
nasjonalt verdifullt naturmangfold. Endringen medfører ikke etter DMFs vurdering
båndlegging av mineralressurser. Vi mener at bakgrunnen for at området reduseres

burde vært omtalt i planen da dette er viktig informasjon for høringsinstansene.

Faslie råd

Det er opplyst i planbeskrivelsen at kommuneplanbestemmelsene åpner for at det på

reguleringsplannivå kan reguleres inn lokale masseuttak i områder hvor det er behov
for dette, slik at transporten reduseres. Vi mener dette er hensiktsmessig da kostnader
knyttet tiltransport av byggeråstoffer øker i takt med avstand mellom uttak og der
massen skal anvendes. Vi kan derimot ikke se at dette er skrevet under 5 1.7

Råstoffutvinning i kommuneplanbestemmelsene. Det bør tydelig fremgå av

2
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kommuneplanbestemmelsene at det åpnes for dette. Vi mener derfor at dette bør
nevnes under S 7.7 Rãstoffutvinning.

Vennlig hilsen

Dokumentet er elektronísk sîgnert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
Saksbehandler: lda Egge Johnsen

Marte Krístoffersen
seksjonsleder
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Fylkesmannen i Buskerud

Kopi til:

Ringerike kommune

Postboks 1604

Postboks 123 Sentrum

lda Egge Johnsen
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Vår dato Vår referanse
30.06.2017 2013/1274 - 22 / 314

Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse
Martin Vikhagen Åfløy 99 08 58 75 19.05.2017

Postadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr.
Postboks 405 Fakturasenteret 815 70 400 post@forsvarsbygg.no 975 950 662
Sentrum Postboks 4394 Telefaks Internett Bankkonto
0103 Oslo 2308 Hamar 23 09 78 03 www.forsvarsbygg.no 4714 10 00280

Til

Ringerike kommune

Postboks 123 sentrum
3502 HØNEFOSS

Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 201 7-2030

Vi har mottatt melding om offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2017 – 2030 i Ringerike
kommune. Forsvarsbygg gir høringssvar til denne typen saker med det utgangspunkt å ivareta
Forsvarets arealbruksinteresser.

Forsvaret har anlegg og virksomhet i Ringerike kommune, men er ikke nevnt i høringsdokumentene.

Forsvarsbygg har et tett og godt samarbeid med Statens Vegvesen inn mot kommunedelplan E16
Eggemoen - Nymoen/Hensmoen. Her er det opprettet dialog angående løsninger for E16 ved Forsvarets
leir på Eggemoen.

Utover dette har ikke Forsvarsbygg merknader til saken.

Vi viser for øvrig til vår veileder for ivaretagelse av Forsvarets arealbruksinteresser, som er tilgjengelig
via følgende lenke: https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/

Bjørn Bergesen

Leder arealplan
Stab for eiendomsstyring
Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

Kopi til:
Forsvarsstaben Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens
arealdel for perioden 2017-2030

Ringerike kommune har oversendt forslag til ny arealdel for perioden 2017-2030.
Fylkesmannen mener det er utarbeidet et omfattende materiale som gir god innsikt i
arealdisponeringen for de ulike tettstedene i kommunen og Hønefossområdet. Det er
blant annet dokumentert et stort potensiale for videre utbygging, dette gjelder spesielt i
Hønefoss. Med planene for ny Ringeriksbane og E16 må det påregnes at presset på
utbygging vil øke betydelig i årene som kommer. For å lykkes med å styre utviklingen til
Hønefoss mener vi det blir feil å legge til rette for til dels store utbyggingsområder
utenfor byområdet som er bilbaserte. Vi viser til nasjonale føringer for samordnet bolig-
areal- og transportplanlegging, nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene og
nasjonale mål om å redusere omdisponeringen av dyrka mark. Med bakgrunn i disse
nasjonale føringene fremmer Fylkesmannen innsigelse til flere av de foreslåtte
boligområdene ved Haugsbygd, Heradsbygda, Trygstad, Hensmoen og Tyristrand.
Videre fremmer vi innsigelse til et eksisterende byggeområde ved Sokna som omfatter
ca 70 daa med dyrka mark ved Pukerudhagen. Vi fremmer også innsigelse til et område
som er avsatt til fritids- og turistformål (FT2) som grenser til Begna ved Nes i Ådal og
område N3 ved Ringmoen som resulterer i nedbygging av en lokal lekeplass/fotballbane.

Fylkesmannen har en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på
risiko- og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd
med plan- og bygningslovens krav til vurdering og ivaretakelse av sikkerhet mot flom,
skred og annen naturfare.

Videre har vi noen planfaglige anbefalinger om justering og endring av bestemmelsene.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 19. mai 2017 med forslag til ny arealdel for perioden 2017-2030.

Høringsfristen er satt til 25. august 2017, men er usatt til 8. september i brev fra kommunen
datert 7. august 2017. Fylkesmannen ba om utsatt frist i forbindelse med samordningsforsøket
hvor alle uttalelser fra statlige etater til kommuneplanen skal samordnes.

Videre viser vi til møte 24. mai 2017 i fylkeskommunens regionale planforum hvor forslag til
ny arealdel ble diskutert.
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Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 30. august 2007. Det er derfor hele 10 år siden
kommuneplanens arealdel ble rullert. Med utgangspunkt i at Ringerike kommune er en av de
største kommunene i Buskerud, både i areal og folketall, og Hønefoss en av de større byene,
er det på tide med en revisjon av arealdelen. Det er blant annet sentrale føringer for
arealforvaltningen som er mer aktuelle nå enn for 10 år siden. Videre pågår det planarbeid for
ny E16 og Ringeriksbane som vil få store ringvirkninger for kommunen og regionen når dette
blir realisert.

Fylkesmannen mener derfor det er positivt at kommunen er i gang med rulleringen av
arealdelen for den neste 12-års perioden.

Vi har i brev av 7. mai 2013 kommet med uttalelse til varsel om oppstart og forslag til
planprogram for rullering av kommuneplanen. Videre har vi i brev av 10. juni 2016 gitt
tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplanens arealdel. Vi viste
til viktigheten av at den delen som omfattet markaområdet måtte skje innenfor markalovens
rammer.

Fylkesmannens kommentarer

Først vil vi vise til at Ringerike kommune har fremskaffet et omfattende
dokumentasjonsunderlag for rulleringen av kommuneplanen hvor alle innspillene har blitt
konsekvensutredet og hvor utviklingen av de ulike tettstedene har blitt grundig vurdert.
Potensialet i gjeldende plan for videre utvikling for de ulike tettstedene i kommunen er
vurdert og sett i sammenheng med innspill om nye områder til utbygging.

Vi savner imidlertid en kobling mellom konsekvensutredningen og plankartet. Noen områder
er ikke tatt med i planforslaget og noen er endret. Eksempelvis er dyrka mark for noen
områder tatt ut av forslaget, mens det i konsekvensutredningen står som svært negativt at
byggeområdet omfatter dyrka mark. Konsekvensutredningen skulle derfor vært revidert slik at
den kun omfattet de arealene som er foreslått lagt inn i arealdelen. Feltnavn med kobling til
konsekvensutredningen ville også lettet arbeidet med å vurdere planforslaget.

Det går frem av planbeskrivelsen at det i alt er vurdert 103 innspill til arealendringer. Etter
grovsiling av disse innspillene har 72 områder blitt konsekvensutredet og av disse er 51
områder anbefalt tatt inn i revidert arealdel. Totalt nytt areal for boligbebyggelse er 1115 daa,
fritidsbebyggelse tilsvarer et areal på 11,5 daa, fritids- og turistformål 184 daa og nytt
næringsareal er på 150 daa. Videre er det lagt inn areal for utvidelse av grav- og urnelund ved
Hallingby.

Det er videre vist til kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2015 hvor det er mål om
at Ringerike kommune skal vokse til ca 40 000 innbyggere innen 2030. Det er planlagt for en
årlig vekst på 1 % i perioden 2015-2018 og en årlig vekst på 2.5 % fra 2020 til 2030. Det er
mål om at 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Ut fra en forventet vekst på ca
10 000 flere innbyggere frem til år 2030 er det beregnet et boligbehov på 3850 enheter.

Når det gjelder de ulike arealinnspillene som er tatt med i høringsforslaget vil vi aller først
vise til våre kommentarer til oppstart av kommuneplanarbeidet hvor vi vektla følgende om
utbyggingsmønster og transport:
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«Ut fra ovennevnte nasjonale og regionale føringer ber Fylkesmannen kommunen legge til
rette for et bosettings- og utbyggingsmønster som begrenser transportbehovet og gir grunnlag
for kollektive transportformer. Dette vil igjen få konsekvenser for utslipp av klimagasser. Vi
ber om at transportbehov, CO2-utslipp og kollektivtrafikk blir synliggjort som aktuelle
utredningstema i planprogrammet.

I forslaget til planprogram er satsingsområdene for rulleringen av kommuneplanen befolk -
ningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. Fylkesmannen minner om
at samfunnsdelen skal inneholde et arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov
til blant annet boliger, og fastsette mål for utbyggingsvolum og utbyggingsmønster. Innenfor
gangavstand fra stasjoner og kollektivknutepunkter kan utbyggingshensyn tillegges vekt
forutsatt at det bygges konsentrert og tas hensyn til grøntstruktur, naturmangfold og estetikk.
Forslaget til planprogram peker på et fortettingspotensial i Hønefoss by. Vi viser til at
sentrale deler av byen utgjør et viktig kollektivknutepunkt og vil derfor slutte oss til en
overordnet strategi som styrer mot en konsentrasjon (fortetting og transformasjon) av
Hønefoss fremfor en spredt utvikling. En slik strategi vil bygge opp under et bærekraftig
utbyggingsmønster og gi grunnlag for et klimavennlig og effektivt transportsystem. Det er
også ønskelig med klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder».

Siden revisjonsarbeidet med arealdelen startet opp i 2013 har Norge blant annet underskrevet
Parisavtalen og i Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning
med EU,  er forpliktelsen om utslippsreduksjoner av klimagasser økt fra 30 prosent til 40
prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990 .  Videre er det satt som mål at Norge skal bli
et lavutslippssamfunn i 2050.

I Parisavtalen ble det enighet om at den globale oppvarmingen må holdes under to grader – og
at vi skal tilstrebe 1,5 grad – for at vi skal unngå farlige klimaendringer. Dersom Norge skal
kutte utslippene i tråd med verdensgjennomsnittet innenfor togradersmålet på 1,5 til 3,1 tonn
per innbygger, må utslippene ned fra dagens nivå på om lag 52,7 millioner tonn til mellom
10,2 – 20,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2050, gitt en befolkning på 6,6 millioner. Dette
tilsvarer 60-80 % kutt i forhold til 1990-nivå for Norge.

For at Norge skal kunne nå disse målene vil det kreves flere og sterkere virkemidler enn det vi
har sett frem til i dag, jf. Miljødirektoratets rapport Kunnskapsgrunnlag for lavutslipps-
utvikling  fra 2014. Miljødirektoratets sektorvise gjennomgang av ulike klimatiltak viser at det
kan være mulig å redusere Norges utslipp i 2050 ned til et nivå som tilsvarer 1-2 tonn per
innbygger. For å kunne nå dette målet spiller kommunene en viktig rolle. Det er spesielt innen
veitrafikk (samordnet areal- og transportplanlegging), jordbruk, oppvarming og
energiforsyning hvor kommune har mulighet til å legge til rette for reduserte
klimagassutslipp.

Vi viser også til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at utbyggingsmønster og
transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. En viktig føring her er
at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i
bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder. Planene bør trekke
langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-,
natur- og friluftsområder. Videre skal veksten i persontransporten i storbyområdene tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
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Stortinget vedtok videre en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig
nasjonal omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) « Velkommen til bords ». Vi viser også til brevet fra
Landbruks- og matdepartementet av 8. mars 2016 hvor det vises til jordvernstrategien. Her
går det frem at målet skal nås gradvis innen 2020 og at kommunen som plan- og
bygningsmyndighet har en viktig rolle med å følge opp dette.

Nasjonale klimamål sammen med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging og nasjonale jordvernføringer mener vi er sentrale føringer som er
spesielt relevante for rulleringen av arealdelen. Ringerike kommune er en betydelig
landbrukskommune med store arealer med dyrka mark samtidig som utbyggingspresset vil
øke med årene som kommer som følge av planene for ny Ringeriksbane og E16.

Vi viser også til avgjørelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende
kommunedelplanen for Krakstadmarka, datert 7. april 2017. Her vises det til de samme
nasjonale føringene og departementet uttaler at det er viktig at kommunen legger til rette for
fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone og begrenser nye byggeområder
utenfor sentrum for å kunne nå målsettingen om at Hønefoss skal være attraktiv som bosted,
handelsby og regionhovedstad. Departementet viste til viktigheten av arbeidet med
kommuneplanens arealdel og planene med å utarbeide områderegulering for Hønefoss by for
å få en samlet vurdering av fortettingspotensialet og behovet for nye utbyggingsområder.

Arealdisponering

I forslag til ny arealdel er det foreslått en rekke nye utbyggingsområder til bolig, spesielt
gjelder dette i området utenfor Hønefoss, ved blant annet Haugsbygd og Heradsbygda.

Samtidig er det dokumentert et betydelig potensiale i gjeldene plan for videre utvikling av
boliger innenfor Hønefoss og alle tettstedene i Ringerike. Fortettingspotensialet i Hønefoss er
beregnet til hele 321 000 m2 med næringsareal og 6300 boliger som kan gi i overkant av 16
000 innbyggere. Dette er en beregning som er utført av konsulentfirmaet Rambøll i 2011 på
oppdrag fra kommunen. Det er lagt til grunn en forholdsvis moderat utnyttelsesgrad og høyde
på de nye byggene i denne beregningen. Videre er ikke potensialet for boliger ved
Krakstadmarka tatt med i beregningen. Potensialet for nye boliger er derfor større.

Når behovet i planperioden for hele Ringerike kommune er beregnet til 10 000 flere
innbyggere, mener vi det blir feil å legge til rette for til dels store utbyggingsområder utenfor
byområdet for å kunne styre boligutviklingen til Hønefoss og for å bygge opp under den nye
togstasjonen og kollektivknutepunktet.

Heradsbygda har en avstand på mellom 4 og 6 km til sentrum. Haugsbygd mellom 5 og 7 km
og Åsa ca 10 km til sentrum. Alle disse områdene er bilbaserte og for å kunne betjenes med
buss må tettstedene ha en størrelse som gjør det lønnsomt med et godt busstilbud. For noen av
stedene er det barneskole og for noen også ungdomsskole. Fylkesmannen har forståelse for
ønsket om å legge til rette for noe vekst i disse områdene for å støtte opp om tettstedene, men
mener det blir feil å legge opp til store utvidelser som legger press på kulturlandskapet som
omgir disse områdene og som i tillegg kommer i direkte konflikt med produksjonsarealer.
Videre må veksten i disse områdene begrenses for å få til en ønsket utvikling i Hønefoss.
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Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale
føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer Fylkesmannen innsigelse til
områdene B20, B21, B22, B23, B24, B25 og B26 ved Haugsbygd, området B17 ved
Heradsbygda, område B6 og B7 ved Trygstad og område B18 ved Hensmoen. For
områdene B22, B23, B24 og B25 begrunnes i tillegg innsigelsene i nasjonale føringer for å
begrense omdisponeringen av dyrka mark. Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR-
områder i tråd med gjeldende kommuneplan.

Videre vil vi sterkt anbefale at det foreslåtte boligområdet ved Klekken gartneri (B19) blir
tatt ut og tilbakeført til LNFR-område i tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen
har valgt å ikke fremme innsigelse på grunn av at området ligger inneklemt mellom
eksisterende boligbebyggelse og ikke resulterer i utvidelse og press på omkringliggende
landbruksareal. Vi mener likevel det er uheldig å fortette områder som har verdier for
landbruket og som grøntareal ved Haugsbygd. Selv om det har vært/er virksomhet ved
området i dag som har resultert i at området ikke har vært benyttet til matproduksjon, har
jorda i området høy kvalitet som egner seg godt til formålet. Hvis det er planer om å avvikle
gartneriet, eller eventuelt redusere aktiviteten, mener vi at området bør dyrkes opp og ikke
omdisponeres til boligutbygging. Vi viser til nasjonale jordvernføringer.

Det er ikke åpnet opp for spredt boligbebyggelse i LNFR-områdene i arealdelen, men det er
lagt inn flere nye byggeområder for bolig ved tettstedene Nakkerud, Tyristrand, Ask, Åsa og
Hallingby. For alle disse tettstedene er det et fortettingspotensial i gjeldende plan og for noen
av områdene er det store ubebygde områder som er avsatt til boligbebyggelse. Tettstedene
Nakkerud, Tyristrand og Ask ligger henholdsvis 20, 14 og 7 km fra Hønefoss sentrum og er
bilbaserte på lik linje med tettstedene Sokna, Hallingby og Nes.

På bakgrunn av at det ikke er åpnet opp for spredt boligbebyggelse i disse områdene og at det
er begrenset med boliger det er åpnet opp for, fremmer vi ikke innsigelse. Vi vil likevel
fraråde områdene B4, B5, B29 og B30 og anbefaler at arealbruken blir endret til LNFR-
område i tråd med gjeldende kommuneplan. Alle områdene grenser til dyrka mark med de
konsekvenser dette vil kunne få for driften av landbruksarealene. Problemer med støy, lukt og
støv er kjente problemstillinger knyttet til boligområder som grenser til landbruksarealer.
Videre utgjør områdene skogteiger inneklemt av landbruksarealer som er viktig å ivareta av
hensyn til kulturlandskapet. Når det er dokumentert et potensiale for utbygging til boliger i
gjeldene plan og at det er et begrenset behov, mener vi det ikke blir riktig å legge til rette for
nye områder som alle er bilbaserte og som i liten grad støtter opp om nasjonale føringer for
samordnet areal- og transportplanlegging.

Når det gjelder område B3 ved Tyristrand omfatter dette et jorde på ca 9 daa. I sør er det et
stort ubebygd område avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen viser til
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale
jordvernføringer og fremmer innsigelse til område B3 som resulterer i at 9 daa med dyrka
mark blir omdisponert til boligformål. Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR-
områder i tråd med gjeldende kommuneplan.

Det fremgår av planbeskrivelsen at området ved Pukerudhagen utenfor Sokna har vært avsatt
til boligområde i kommuneplanen i lengre tid uten å bli realisert. Et område på ca 200 daa er
avsatt til boligformål som ennå ikke er tatt i bruk. Området ligger ca 2 – 2,5 km fra
sentrumsområdet av Sokna. Den østre delen består av dyrka mark som omfatter et areal på ca
70 daa, ca 35 daa av dette området ser ut til å være dyrket opp i nyere tid.  Fylkesmannen
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mener det vil være svært uheldig om den dyrka marka blir omdisponert til boligformål ved
Pukerudhagen og fremmer innsigelse til denne delen av boligområdet. Vi viser til nasjonale
jordvernføringer og ber om at den delen av området som omfatter dyrka mark blir endret til
LNFR-område.

Ved tettstedet Nes i Ådal helt nord i kommunen er det en befolkning på ca 500 innbyggere.
Som det går frem av planbeskrivelsen har det vært vanskelig å realisere noen av områdene
som i gjeldende plan er avsatt til boligformål for denne delen av kommunen. Det er spesielt to
områder som ut ifra sin størrelse og plassering som vi mener er uheldig å realisere ut fra
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging . Områdene ligger øst for
tettstedet på hver sin side av Østsideveien. Områdene er til sammen på ca 192 daa og omfatter
for det meste skogareal. Vi viser til nasjonale føringer for samordnet areal- og
transportplanlegging og anbefaler at disse to feltene blir tatt ut av arealdelen og
tilbakeføres som LNF-område . Vi vektlegger også at disse områdene heller ikke bygger opp
under utvikling av tettstedet Nes og ligger langt unna Nes skole som ligger på andre siden av
elva uten gang- og sykkelveg med en avstand på ca 2 km til boligfeltet.

Sør for tettstedet Nes er det foreslått et lite hyttefelt (F) på ca 12 daa som grenser til dyrka
mark ved Lunde. Området ligger utenfor 100-metersbeltet til Begna. Fylkesmannen vurderer
dette som en satellittutbygging som ikke bygger videre på eksisterende hyttebebyggelse eller
strategier for hytteutvikling og reiseliv i kommunen. Videre går det frem av
konsekvensutredningen at området kan være utsatt for lukt fra renseanlegget som grenser til
det foreslåtte hyttefeltet. Støy, støv og lukt fra drift av tilgrensende jorde vil også kunne skape
problemer . Vi viser også til hytteveilederen til Buskerud fylkeskommune hvor det er føringer
om at nye hytteområder fortrinnsvis skal skje gjennom fortetting og utvidelser av eksisterende
hyttefelt. Vi anbefaler at hyttefeltet (F) blir tatt ut og tilbakeføres til LNFR-område i tråd
med gjeldende kommuneplan .

Nord for Nes er er det lagt inn et nytt byggeområde for fritids- og turistformål ved
Kommunehaugen, FT2. Arealet er på 30 daa og utgjør en skogteig som ligger inneklemt
mellom et stort jorde i øst og Begna i vest. Arealet ligger innenfor 100-metersbeltet til Begna
og strekker seg helt ned til vannkanten. Det er ønske om å legge til rette for utleiehytter,
båthus og brygge for å legge til rette for utmarksturisme og fiske.

Det er ikke adkomst til området i dag. Dette må eventuelt løses ved å opparbeide veg på dyrka
mark. I tillegg utgjør Begna med tilhørende kantsone langs elvebredden store verdier knyttet
til naturmangfold, landskap og friluftsliv. Begna er blant annet leveområde for elvemusling
som er oppført på rødlista for 2015 som sårbar (VU). Videre vil vi vise til at randsoner langs
vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og
biologisk mangfold. Kantsoner er viktige som trekk- og spredningsveier for dyre- og
plantearter. I tillegg utgjør vassdragsnaturen et viktig element i friluftssammenheng og for
kulturlandskapet. Selv om det er tatt ut tømmer for et begrenset område fremstår
elvelandskapet som et naturområde uten særlige tekniske inngrep. Fylkesmannen mener det
vil være uheldig å åpne opp for bebyggelse i dette området og fremmer innsigelse til
byggeområdet FT2 ved Nes i Ådal . Vi viser til St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det er føringer om at vassdrag skal forvaltes
gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vass dragslandskap, vassdragsbelter og
vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fast satt at det i 100-metersbeltet langs
vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne
interesser.
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Ved Hensmoen er det foreslått et nytt masseuttak helt nord i området, ca 125 daa. I gjeldende
kommuneplan er området avsatt til LNF-område. Det er imidlertid et eksisterende masseuttak
her som nå er foreslått utvidet. I konsekvensutredningen går det frem at uttaket har vært i drift
siden 1940-tallet og at utvidelsen vil legge til rette for uttak i 135 år med et uttak på 20 000
tonn per år.

Fylkesmannen vil vise til Hensmoen med Storetjern og Lilletjern er et lokalt viktig natur- og
friluftsområde. Fylkesmannen har i brev av 26. mai 2017 kommet med uttalelse til masseuttak
for Hensmoen som omfatter et område på ca 900 daa hvor det skal tas ut 29 millioner tonn
med grusmasser over en lang tidsperiode. Friluftsområdet ved Storetjern og Lilletjern er
derfor presset både fra sør og nord. I øst grenser området til et industriområde. Vi ber derfor
kommunen om å vurdere den samlede belastningen for området med tanke på tungtrafikk,
støy mv. som området blir belastet med. Slik vi vurderer saken vil en utvidelse av
masseuttaket ved Heen Sand resultere at friluftsområdet blir ytterligere forringet. Vi vil
derfor fraråde at uttaksområde blir utvidet. Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016)
Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her er hovedmålsettingen at
befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det
offentlige friluftsarbeidet. Dette innebærer blant annet at friluftsliv i og ved tettsteder skal
prioriteres og at områder sikres.

Ved Ringmoen skole er det foreslått å endre gjeldende arealbruk fra offentlig bebyggelse til
næring. Innenfor området er det en fotballbane og det går frem av konsekvensutredningen at
den nedlagte skolegården kan ha funksjon som lekeareal for nærområdet. Ut fra flyfoto over
området går det tydelig frem at det er opparbeidet en fotballbane ved skolen som omfatter et
areal på underkant av 3 daa. Slik det er foreslått i arealdelen vil fotballbanen/lekeområdet gå
tapt til fordel for næringsbebyggelse uten at det i konsekvensutredningen er vurdert hva dette
vil ha for virkninger for barn og unge i området. Vi vil i den sammenheng vise til
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi viser
spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere og punkt 5d hvor det
går frem at dersom arealer av betydning for barns lekemuligheter blir berørt av planforslaget,
skal det stilles krav om erstatningsarealer. Ut fra flyfoto kan vi ikke se at det er andre områder
med opparbeidet lekeareal ved Ringmoen.

Vi mener konsekvensene for barn og unges interesser er mangelfullt utredet ved dette
forslaget og finner det derfor nødvendig å fremme innsigelse til forslaget N3 som resulterer
i at et lekeareal/fotballbane på ca 3 daa blir omdisponert til næringsformål. Vi viser til
nasjonale føringer for ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen.

Risiko og sårbarhet

Fylkesmannen mener det er bra at kommunen har innarbeidet hensynsoner for flom og skred i
plankartet med tilhørende bestemmelser med krav til videre utredning og ivaretakelse av krav
til sikkerhet. I områder avsatt til boligbebyggelse er det blant annet et krav i bestemmelsene §
1.0.3 til utredning av flomfare, skredfare, radon og forurensning i grunnen. Videre er det
bestemmelser knyttet til hensynssonene for flom og skred i § 7.

Som påpekt i høringsuttalelsen til NVE er flom og skred imidlertid mangelfullt utredet i
konsekvensutredningen. Områder som i kartklienten Atlas  er vist som aktsomhetsområde for
flom og skred er ikke fanget opp i konsekvensutredningen. Dette gjelder blant annet for det
foreslåtte utbyggingsområdet ved Buttingsrud. Dette er en klar svakhet ved utredningen.
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Det er derfor viktig at kommunen tar en gjennomgang av alle foreslåtte byggeområder og
vurderer dette opp mot kjent kunnskap. Områder som kan være utsatt for flom, skred eller
annen fare må vises i plankartet med egen hensynssone med tilhørende bestemmelser som
sikrer videre utredning av faren og tiltak for å ivareta krav til sikkerhet, jf. TEK 17.

Fylkesmannen viser til utredningskravet i plan- og bygningsloven § 4-3 om samfunns-
sikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse hvor det går frem at analysen skal vise alle risiko-
og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Videre viser vi til PBL §
3-1 om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven, hvor det går frem av bokstav h at planer
skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.

Fylkesmannen har derfor en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på
risiko- og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd med
plan- og bygningslovens krav og forskrift om konsekvensutredning.

Forslag til bestemmelser

Først og fremst mener vi kommunen har foretatt et grundig arbeid med revisjon av
bestemmelsene som virker omfattende, men likevel oversiktlige. Bestemmelsene er bygd opp
på samme måte som gjeldende bestemmelser.

Vi vil likevel anføre at det kunne gått tydeligere frem hva som er retningslinjer og hva som er
juridiske bestemmelser.

Når det gjelder forslag til støybestemmelse i § 1.0.4 mener vi bestemmelsen bør endres noe i
2. avsnitt. For sentrumsområder nært kollektivknutepunkt kan det aksepteres avvik fra de
generelle kravene av hensyn til nasjonale føringer om høy arealutnyttelse i sentrumsområder
og under bestemte vilkår. Vi mener det blir feil med målsettinger for utbyggingen i sentrum
slik bestemmelsen er formulert. Det må være vilkår som må oppfylles for å tillate oppføring
av bebyggelse til støyfølsom bruk.  Vi ber om at støybestemmelsen rettes opp i tråd med
føringene i støyretningslinjen kapittel 3.2.1.

Bestemmelsen § 8.3 og § 8.4 om parkeringskrav i kommunen mener vi i for liten grad skiller
mellom byområder og landområder. For sentrumsområdet av Hønefoss er det viktig å legge
opp til høy arealutnyttelse og transformasjon fra blant annet store åpne parkeringsplasser til
sentrumsbebyggelse. Videre er det et mål om å få ned biltrafikken. Vi mener derfor det blir
feil å innføre minimumskrav som i tillegg er like høye for landområdene som for Hønefoss
sentrum hva gjelder boligbebyggelse. Fylkesmannen har derfor en sterkt planfaglig
anbefaling om at kommunen tar en gjennomgang av parkeringsbestemmelsene og at det
blir endret til maksimumskrav for Hønefoss sentrum og at parkeringskravet for bolig,
kontor, forretning, m.m blir redusert for sentrumsområdet . Vi viser til nasjonale føringer for
samordnet areal- og transportplanlegging hvor veksten i persontransporten i byområdene skal
tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange og nasjonale mål om å redusere
klimagassutslippene.

Videre anbefaler vi en rekkefølgebestemmelse som sikrer at Ringerike kommune kommer i
gang med utbyggingen av sentrumsområdet før de nye byggeområdene utenfor Hønefoss kan
tas i bruk. Vi vil i den sammenheng vise til kommuneplanen for Kongsberg hvor det er et
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rekkefølgekrav om at det skal fortettes med 1000 nye boenheter i sentrumsområdet før et nytt
boligområde som ligger utenfor sentrumsområdet kan tas i bruk. Dette er med på å styre
arealutviklingen i kommunen og som tvinger kommunen med å komme i gang med fortetting
og utvikling av sentrumsområdet. Vi mener dette er et viktig plangrep som også Ringerike
kommune bør vurdere for å legge press på arbeidet med å fortette og utvikle Hønefoss
sentrum. Dette er særlig aktuelt med planene for ny togstasjon og for å legge til rette for
boligbebyggelse rundt dette området.

Markaområdet

Når det gjelder arealene som ligger innenfor virkeområdet til markaloven er det foreslått en
retningslinje som skiller mellom hytter som ligger innenfor 100-metersbeltet til vann og
vassdrag og de som ligger utenfor. Innenfor 100-metersbeltet er dagens retningslinje om å
tillate et bruksareal på 50 m2 + 10 m2 til uthus videreført. For områdene utenfor 100-
metersbeltet er det åpnet opp for hytter med et bruksareal på 60 m2 i tillegg til et overbygg til
inngangsparti e.l. inntil 10 m2 BRA og tilsvarende ett uthus på inntil 10 m2 BRA. Totalt vil
dette resultere i et bruksareal på 80 m2.

I gjeldende kommuneplan er det retningslinje med en begrensning hvor bruksarealet er satt til
60 m2 som samsvarer med forvaltningspraksisen i nabokommunen Hole. I utgangspunktet
mener vi det er fornuftig å differensiere mellom vassdragsnære områder og øvrige natur- og
friluftsområder slik det er foreslått. For akkurat markaområdet mener vi likevel dette ikke er
et godt plangrep. Dette begrunner vi med at det er knyttet spesielle brukerinteresser til hele
markaområdet som skiller seg vesentlig fra øvrige «markaområder». Videre mener vi det er
viktig å ha en restriktiv politikk som hindrer et press på større hytter innenfor Marka.
Arealgrensen på 60 m2 har ligget til grunn for behandling av dispensasjonssaker i kommunen
over lang tid. Gjeldende kommuneplan er 10 år gammel. Vi savner en vurdering for behovet
for å øke denne grensen.

Selv om det er et generelt byggeforbud innenfor markaområdet og søknad om utvidelser skal
behandles som dispensasjon fra byggeforbudet, vil retningslinjen legge sterke føringer for
behandlingen av disse sakene i kommunen. Vi kan derfor ikke anbefale at gjeldende
retningslinje blir endret slik det er foreslått.

Videre vil vi vise til markaloven § 6 2. ledd hvor det går frem at kommuneplanens areadel
som vedrører Marka skal stadfestes av departementet før planen for rettsvirkning etter plan-
og bygningsloven. Etter at planen er vedtatt av kommunestyret skal arealdelen oversendes til
departementet. Departementet kan endre kommunens plan dersom det anses som nødvendig
for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Med hilsen

Helen Bjørnøy
Fylkesmann

Eli Kristin Nordsiden
Avdelingsdirektør
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Innsigelse - høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel
201 7 - 2030 - Ringerike kommune
NVE har innsigelse til kommuneplanen for Ringerike fordi fare for flom og skred ikke er godt nok
vurdert og ivaretatt.

Vi viser til brev av 1 9.5.201 7 med høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel. NVE har
merknader og innsigelse til kommunep lanen.

Vurdering av fare i KU og ROS

I vurderingene som omfatter risiko - og sårbarhet ( ROS ) i konsekvensutredningen er det flere forhold
som tyder på at fare for flom, erosjon og skred ikke er systematisk vurdert og ivaretatt. I oversikten over
hvordan metodikken for konsekvensutredningen er utført, står det ikke noe henvisning til hvilket
grunn lag vurderingene gjøres opp mot. Kommunen er godt kjent med NVE sine aktsomhetskart og
farekart , så vi forutsetter at disse blir benyttet i vurderinger av ROS. Vi har ikke gått gjennom alle
enkeltområdene, men sett på metodikken og sjekket ut noen områder for å se hvordan fare for flom og
skred er vurdert. Det er flere eksempler der aktsomhetskart for skred og flom viser at området potensielt
kan være utsatt for slik fare, uten at dette er kommentert. Nedenfor noen eksempler:

- Område 1 4 Utvidelse Buttingsrud Camping. Her står det at området ønskes utvidet fordi det er
flomutsatt på dagens område. I punktet med ROS - vurdering er flom - og skredfare ikke nevnt.
Aktsomhetskart viser at området kan være utsatt for flom, jord - og floms kred, snøskred.

- Område 22 Gamle Ådalsvei nord. I ROS vurderingen er det ingen kjent fare. Her er det i følge
aktsomhetskart for flom potensiell fare på deler av området. Planområdet grenser til vassdrag.

Kommunen må gjøre en gjennomgang av planlagte bygge områder og vurdere opp mot fare for flom,
erosjon og skred. Områder som kan være utsatt for fare må vises på kartet som hensynssone og tilknyttes
bestemmelser om videre utredning og ivaretakelse av faren.

Skredfare bratt terreng

I vårt innspill til opp s tar t av planarbeidet var vi tydelige på at aktsomhetskart for skred må brukes som
utgangspunkt for hen s ynssoner i kommuneplanen. Dersom kommunen har etterprøvbar informasjon og
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kunnskap som kan innskrenke eller utvide sonene bør dette beskrives og brukes som grunnlag. NVE
mener kommunen som minimum må bruke aktsomhetssone for skred i bratt terreng som grunnlag for
hensynssoner der disse overlapper med planlagt eller eksisterende bebyggelse. Hensynssonene må
tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning i reguleringsplan eller byggesak.

Kvikkleireskredfare

Faresonene for kvikkleireskred er lagt inn i planen som hensynssone. Det er positivt at kommunen har
innarbeidet dette. Til hensynssone - skredfare er det lagt inn en god bestemmelse som ivaretar at sik kerhet
mot kvikkleireskred utredes og ivaretas i det videre arbeidet.

Bestemmelser knyttet til hensynssoner gjelder der det er vist hensynssoner i kartet. Den delen av
bestemmelsen der det vises til alle områder med marin leire, må gjøres om til en genere ll bestemmelse.
A lternativt må det lages en hensynssone som viser områder med løsmasser under marin grense. Det er
positivt at det er særlig nevnt fare for utløpsområder og oppdemming av vassdrag.

Flomfare

Flomsonekartet er brukt som utgangspunkt hensynss one flomfare i plankartet. I bestemmelsen tilknyttet
hensynssonen vises det til en sikkerhet mot 200 - årsflom. Det vil være det sikkerhetsnivået som er det
mest vanlige å ende opp med, men i TEK17 kap 7 er det ulike sikkerhetsklasser der også
sikkerhetsnivå et er nyansert. Bestemmelsen bør derfor endres slik at det vises til sikkerhetskravene
nyanseres slik at kravene i TEK17 ivaretas.

I bestemmelsen som ligger knyttet til hensynssone - flom er også vist til øvrige områder. Bestemmelsene
som gjelder sikkerhet mot flom der det ikke er hensynssone må gjøres generell. Alternativt kan
kommunen bruke aktsomhetskartet for flom som grunnlag for hensynssone flom for de områdene der det
ikke er flomsonekart.

Inngrep i vassdrag og påvirkning av grunnvann

I kommuneplanen er det lagt inn byggegrense til vassdrag, med mindre det inngår i reguleringsplan.
Styring av arealbruken bort fra vassdragene er det beste virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og
begrense vassdragsrelatert fare.

Det er i planen åpnet for svært mange masseuttak. Slike uttak vil kunne medføre nærføring og inngrep i
vassdrag. Videre vil det også kunne medføre en endring av grunnvannstanden.

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. NVE kan fastsette at tiltak som er
godkjent i reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf vannressurslovens § 20 om samordning. Dette
forutsetter at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i v annressursloven blir ivaretatt. NVE vil
kunne ha innsigelse til reguleringsplaner der det kommer frem at det vil bli nevneverdige skader eller
ulemper for allmenne interesser.

Konklusjon og innsigelse

NVE har innsigelse til kommuneplanen for Ringerike med grunnlag i at fare for flom og skred ikke er
godt nok vurdert og tatt hensyn til i planen.

- Vurderingene knyttet til flom - og skredfare i KU/ROS virker ikke å være systematisk vurdert.
Særlig fare for skred i bratt terreng ser ut til å være utelatt. De om rådene der det kan være fare
må markeres som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten videre.
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- Det er tegnet inn hensynssone for kvikkleireskredfare og flomfare på plankartet. Det er gode
bestemmelser til hensynssone. Men deler av b estemmelsene gjelder også for områder det ikke er
hensynssoner for. De delene av bestemmelsene må gjøres generelle.

- Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone - skredfare i
bratt terreng og tilknyttes bestemmelser som iv aretar videre utredning og kartlegging av fare ved
regulering og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes inn der faresonene overlapper
med eksisterende eller fremtidig bebyggelse.

Vi ber kommunen ta kontakt dersom det er behov for nærmere avklaring og dialog rundt våre merknader
og innsigelse .

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Wenche Bjertnes / 97073803 1 7/71 830 - 3 22.08.201 7

H ø r i n g o g o f f e n t l i g e t t e r s y n a v k o m m u n e p l a n e n s a r e a l d e l 2 0 1 7 - 2 0 3 0 ,

m e r k n a d f r a F y l k e s k o m m u n a l v e g m y n d i g h e t

Arealdelen til ny kommuneplan for Ringerike er sendt til høring. I brev til oss er

høringsfristen til kommunen satt til 1 7.08.201 7. På Kommunens hjemmeside er imidlertid

høringsfristen satt til 25.08.201 7. Vi velger å forhold e oss til fristen som er satt på

kommunens hjemmeside da det er henvist til denne for saksdokumenter i

oversendelsesbrevet. Denne merknaden er fra Fylkeskommunal vegmyndighet.

Høringsmerknad fra Statlig vegmyndighet sendes via Fylkesmannen i eget brev. Ned enfor

følger våre merknader:

Vi vil til offentlig ettersyn i tillegg bemerke at det er tatt ut store områder der arealbruk og

konsekvenser skal utredes i egne kommunedelplaner (områdeplaner?). Arealbruken i disse

områdene vil påvirke trafikkbilde utover s elve planområdet. En slik oppsplitting vil ikke

kunne gi tilstrekkelige opplysninger om den totale trafikkøkningen som følger av

kommuneplanforslaget. Vi henstiller derfor sterkt om at Ringerike kommune i

kommuneplanens konsekvensutredning tar med disse om rådene slik at konsekvensene for

fylkesvegnettet kan belyses i sin helhet innenfor kommunens grenser.

Likeledes gjør vi oppmerksom på at rekkefølgekrav om tiltak på riks - og fylkesvegnettet,

som er forutsetning for å realisere utbyggingsområdene avklart i egne

kommunedelplaner/områdereguleringsplaner, også må inngå i kommuneplanens

planbestemmelser og de trafikale konsekvensene fra disse områdene må inngå i

kommuneplanens KU.

Framtidige vegtraseer for riks - og/eller fylkesveger er opplyst tatt ut fra pla nkartet. Det vises

til at dette er lagt inn uten forutgående planprosess. Dette er feil. Framtidige vegtraseer som

er lagt inn i kommuneplanen har gjennomgått en planprosess i tråd med de krav til
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Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5 - 4 og § 1 1 - 1 6 finner vi med dette som berørt

fylkeskommunal vegmyndighet å måtte fremme innsigelser mot planforslaget. Planforslaget

oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning, jfr. §7 i forskrift om konsekvensutredning for

planer etter PBL. Vi viser i denne sammenheng også til T - 1 493 veileder

kons ekvensutredninger kommuneplanens arealdel, pkt. 3, 4 og 5 med underpunkter. Da vi

har innsigelse må vi forutsette ny uttale før kommunal egengodkjenning. Om Ringerike

kommune ønsker møte om vår uttale er vi positive til det.

Vegavdeling Buskerud

Med hi lsen

Rolf - Helge Grønås

avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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Ringerike kommune
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t7/LL97 -3
Dir. tlf.nr.: 93262113

Arkiv:
141, &13

Dato:
lL.o9.20L7

Underretning om vedtak: Kommuneplanens arealdel - 2OL7 - 2030 - Ringerike
kommune

Hole kommunestyre behandlet sak vedrørende Høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdelfor Ringerike kommune i sitt møte den 4.9.2OL7.
Det ble gjort følgende vedtak:

"Kommunestyret stØtter forslaget til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune."

Tilorientering.

Med hilsen

Marthe Hagelsteen
I nformasjonsavdelingen

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signotur,

Dokid;
17074975
(14tee5-217)
und€fêh ¡q ofr v€dl¿À kommur ÈpÌ¿n€n5

Postadresse
Viksveien 30, 3530 Røyse

E-post:
postmottak@ hole.kommune.no

Telefon:
32 16 11 00

Bankgiro:
2280.40.000s8
Hjemmeside:
www.hole.kommune.no

Org. nr:
960 010 833



JEVN AKER
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Plan og samfunn

Vår ref.:
Arkiwnr.:
Deres ref.:
Dato:

l7l1071-2-SrR
L90 &t3
r4l99s-t04
29.06.2017

Ringerike kommune
Postboks 123

3502 HØNEFOSS M0TTATT 2g llll{l 2017

Svar - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel20lT -2030, Ringerike
kommune

Viser til Ringerike kommunes brev av 19.05.2017 der det åpnes for merknader til
kommuneplanens arealdel 2017 - 2030.

Den ekstra satsingen på tilrettelegging for videre vekst ser ut til å legge et godt grunnlag for å

møte utfordringene man vil stå overfor de neste årene. Særlig viktig blir det videre arbeidet
med samordnet areal- og transportplanlegging, områdeplanen for Hønefoss og regional plan
for Ringeriksre gionen.

Videre ser Jevnaker kommune frem til et fortsatt godt samarbeid, særlig i forhold til regional
utvikling knyttet til vei og bane.

Vennlig hilsen

Sigri Rosø
arealplanlegger

Dokid:
1 7056867
(14t9e5-107)
sv¿r- Bodno o0 olfenllig ellsßyn ¿v

kommunsplinen5 are.kel 2017 2010

Jevnaker kommune v/Plan og samfunn
Kirkegata 6

3520 Jevnaker

Epost: postmottak@j evnaker.kommune.no
Telefon:
6t 3t s7 00



Oslo kommune
Byrådsavdeling for byutvikling
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Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Deres ret

141995-104

Saksbeh:

Une Brita Skoe, 234617 93

Dato: 16.08.2017
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Vår ref(saksnr):

201702911-5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2OI7.2O3O FOR RI NGERI KE KOM M UNE.
OSLO KOMMUNES UTTALELSE

Det vises til mottatt høringsdokument vedrørende ovennevnte med høringsfrist satt til
17.08.2017. Myndighet til å avgi uffalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker, er av
bystyret delegert til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets
vedtak av 03.07 .2001, sak 1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

På vegne av Oslo kommune avgis slik uttalelse:

Oslo kommune viser til brev fra Ringerike kommune 19.05.2017 med forslag til
kommuneplanens arealdel pâhøring.I planforslaget legger Ringerike til grunn et mål om vekst
på 10.000 nye innbyggere, fra ca 30.000 i dag til 40.000 i2030. Kommunen har som mãi at70
prosent av veksten skal tas i Hønefoss-området.

Oslo kommune viser til høringsuttalelse til planstrategi for Ringerike kommune 18.03.2016.
Der pekte vi på Ringerikes ansvar, som del av Osloregionens felles bo- og arbeidsmarked, i å

legge prinsippene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til grunn for revisjon av

arealdelen. Vi pekte særlig på at hovedveksten i boligbyggingbør skje gjennom kompakt
byutvikling i Hønefoss og i gjeldende tettsteder som bygger opp under kollektivtransport,
sykkel og gange. Ä møte utfordringene og mulighetene som ligger i planene for ny E16 og
Ringeriksbane på denne måten, vil styrke kommunens konkurransekraft og regionale
betydning. En slik utvikling vil samtidig bidra til å redusere personbiltransporten til Oslo, og
belastningenpä arcal, støy, luftforurensning og miljøer med høy kulturhistorisk verdi.

Det er derfor positivt at planforslaget legger vekt på utvikling av Hønefoss som attraktivt
bosted, handelsby og regionsenter med vekst i boliger og næring. Planforslaget viser til
fortettingsanalysen utført av Rambøll i2015, som konkluderer med at det er et
fortettingspotensial på 6300 boliger innenfor dagens byggesone i Hønefoss. Av planforslaget
går det imidlertid frem at størstedelen av de foreslåtte utbyggingsarealene er utenfor Hønefoss-
området, og i områder uten godt kollektivtilbud. Dette gjelder blant annet områdene
Heradsbygda og Haugsbygd der det foreslås større utbyggingsarealer. Det er derfor vanskelig å

se at Ringerike følger opp siu eget mål om å ta 70 prosent av boligveksten i Hønefoss-området.

Byrådsavdeling for byutvikling Postadresse:
Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no
Org.nr.: 974770482
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Oslo kommune oppfordrer Ringerike kommune til å bruke kommuneplanen til å legge til rette
for økt andel utbygging med høy tetthet i Hønefoss. På denne måten vil planen også følge opp
Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen fra2016, der Ringerike inngår. Vi viser
i denne sammenheng også til Kommunal- og moderniseringsdepartements avgjørelse av
innsigelse til kommunedelplan Krakstadmarka, der departementet legger vekt på at kommunen
har store tomtereserver i godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i
Hønefoss by.

Det vil videre være viktig at pågående områderegulering for Hønefoss legger opp til gode
prosesser for å bygge opp under de samme målene.

Når det gjelder parkering, har planforslaget en bestemmelse om minimum 1,0
biloppstillingsplass pr boenhet i områder definert som senterområde i planen. For
senterområder, og Hønefoss sentrum spesielt, anbefaler vi lavere parkeringskrav og
differensiering med lavere krav til mindre boliger for utviklingav attaktive, klimavennlige og
arealeffekfive sentrumsområder. Bruk av maksimumsnoÍn bør vurderes, slik at det ikke legges
til rette for flere parkeringsplasser enn det er behov for.

Hanna E. Marcussen
byråd for byutvikling

Godkjent elektronisk

Kopi til: Byantikvaren, Postboks2094 Grünerløkka, 0505 OSLO
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 8,0754 OSLO
Bymiljøetaten, Postboks 636Løren, 0507 OSLO

Byrådsavdeling for frnans, Rådhuset, 0037 OSLO
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Rådhuset, 0037 OSLO
Byrådslederens kontor, Rådhuset, 0037 OSLO
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO
Plan- og bygningsetaten, Postboks 364 Sentrum, 0102 OSLO
Vann- og avløpsetaten, Postboks 4704 Sofienberg,0506 OSLO
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RINGERIKE KOMMUNE
Landbrukskontoret

Notat

Til: Guro Li,

Fra: Landbrukskontoret

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

14 / 995 - 163 28309 / 17 140 25.08.2017

Landbrukskontoertes kommentarer - Kommuneplanens arealdel revisjon 2017 - 2030

Viser til høring og offentlig etterysn etter 1. gangs behandling i Formannskapet.
Landbrukskontoret kommer her med noen generelle kommentarer, og har i denne omgang ikke
gått inn på enkeltområder , med ett unntak . Hovedsakelig skyldes dette lite ressurser hos oss.

Landbrukskontoret tar utgangspunkt disse tallene i forhold til dyrka og dyrkbar mark:

Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord: 115 daa (29 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jord: 3 daa (2 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite: 47 daa (12 arealer)
Fremt idige utbyggingsområder på dyrkbar jord : 650 daa (33 arealer)

Areal avsatt til boligformål der det i dag er fulldyrka eller overflatedyrka jord:
381 daa (196 arealer)

På bakgrunn av disse tallene vil landbrukskontoret trekke fram følgende :

Jordfaglig vurdering (vedtatt av FS 21.04.15, sak 45/15)
I vedtaket fra Formannskapet står bl.a. at temautredningen s kal være retningsgivende
for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, og at retningslinjene for
saksbehandling skal innarbeides i kommuneplanbestemmelsene.
Landbrukskontoret ber om at vedtaket følges opp.

Nasjonal jordvernstrategi
Stortinget vedtok 08.12.2015 å øke ambisjonen i forhold til hva som var foreslått i
jordvernstrategien ( 6 000 daa), og fastsatte det årlige målet for omdisponering av dyrka
mark til 4 000 dekar. Stortinget ba regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen
2020.



Ringerike har i nasjonal sammenheng en meget god jordkvalitet. Det bør derfor være
ekstra viktig for Ringerike kommune å ta hensyn til jordvernet.

Brev fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) av 07.04.17
I forbindelse med innsigelser i Krakstadmarka konkluderte KMD med at det ikke kunne
godkjennes å omdisponere dyrka mark til boligformål på bakgrunn av at kommunen har
stor tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig fortetttingspotensial i
Hønefoss by.
Dette bør sette føringer i forhold til videre arealutnyttelse i kommunen, og dyrka mark
bør ikke bygges ned til fordel for boliger.

Plattform for samarbeidspartiene i Buskerud fylkesting 2 015 - 2019
I dokumentet er nedfelt overordnede politiske målsetninger. Et av disse er et grønt
skifte i Buskerud. Her står bl. a.:
Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket
og dyrkbar jord skal ikke være till att. Det åpnes for særskilt politisk behandling når det
gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive
skogsdrift og matproduksjon. Ved unntak knyttet til kritisk infrastrukturutfordringer skal
erstatningsjord etabler es.»

Ringeriksbanen og E16 (FRE16)
FRE16 og andre veiprosjekter vil i nær framtid føre til nedbygging av hundrevis av
dekar dyrka og dyrkbar mark. Dette forsterker viktigheten av ikke å bygge ned
ytterligere dyrka og dyrkbar mark, særlig til boligformål.

I høringsuttalelsen til planprogrammet ble følgende punkt lagt til Rådmannens forslag
til vedtak: Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende
som øko - kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal
o pprettholdes på samme nivå som før utbygging .
Ringerike må vurdere om samme krav skal gjelde for nedbygging av dyrka mark også
til andre formål, eks. boligutbygging.

På bakgrunn av punktene over har Landbrukskontoret følgende tilleggs kommentarer:

o Dyrka og dyrkbar mark er en minimumsressurs i Norge, Ringerike må ta ansvar siden
dette er av landets mest produktive områder. Mindre enn 1 m² gir et brød pr. år. Ved
nedbygging av 1 m² forsvinner et brød hvert år i all framtid!

o Ved nedbygging av dyrka og dyrkba r mark er det ikke bare matproduksjon men også
arbeidsplasser som går tapt. Eksempelvis kan nevnes Klekken Gartneri, hvor det er
foreslått store areal til boligformål . Ved nedbygging her vil det forsvinne en lønnso m
bedrift som i dag har annsatt 4,5 årsver k .

o Når det gjelder Nedre Klekken (B19) vil vi påpeke en direkte feil i KU’en knyttet til
konsekvensgrad (gul) gitt på jord - og skogressurser. Her leser vi at arealet i hovedsak
består av «anna skogdekt fastmark » , og at det finnes 16 daa dyrkbar mark. I følge
g årdskart består arealet av 16 daa fulldyrka jord. Konsekvensgraden burde helt klart
vært rød.



o Det bør åpnes for å ta ut flere arealer med dyrka/dyrkbar mark som er avsatt til
boligformål i gjeldende kommuneplan tilbake til LNF på arealer som ikke er blitt
regulert eller nedbygd. Det samme gjelder dyrka/dyrkbar mark som er regulert til
boligutbygging, men som ikke har blitt realisert.

o Det finnes store arealer i Ringerike som er egnet til boligbygging, men som ikke vil
berøre dyrka mark. Så lenge dette er en realitet bør det ikke vær aktuelt å bygge ned
matjord til boligformål.



Ringerike kommune
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Miljø - og arealforvaltning,
Areal og byplankontoret

17.08.2017

Vår ref.: 2014 \ 995

Uttalelse til forslag til ny kommuneplan 2017 - 2030

Det vises til saksdokument 14/995 - 104 h øring og offentlig ettersyn av kommuneplanens
arealdel 2017 - 20130, dato 19.5.2017.

Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Uttalelse
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke
negativt inn på folkes helse. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer.

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har vurdert forslag til ny kommuneplan for
Ringerike kommune og bemerker at det blir viktig i arealplanarbeidet framover at dette
gjenspeiler folkehelsemeldingens satsningsområder på « a ktiviteter for alle», « b est for barn»
og « f olkehelsekommunen». Herunder at kommunens planarbeid har fokus på prinsippene om
«levende grønne byer», universell utforming , sykkelbykonseptet , ren byluft, tiltak som kan
bidra til utjevning av sosiale ulikheter i helse m.m. .

Videre ville det vært hensiktsmessig med areal er i by - og tettstedsentrene som har « fleksible »
arealbruks formål, f.eks. at det er identifisert arealer som raskt kan omdisponeres til offentlige
formål, f.eks. arealer for publikumsbygg og - an legg, arealer for fysiske aktivitet, sosiale
møteplasser , kultur - arrangementer o.l..

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
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Nedre Klekkenvei 3
3514 HØN EFOSS

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
postboks 123, sentrum
3502 Hønefoss

Kle
kken 24.august 2017

Vi bor i Nedre Klekkenveien, som inntil nå har vært en fredelig og rolig privatvei med 16
oppsittere.
Siste år et har utbyggingen av Klekkenhagen startet opp med planlegging om 34
nye boenheter. Vår bolig får blant annet en tre etasjes boligblokk rett utenfor gjerdet vårt på
en side. Dette er en helt annen byggestil og virker litt storslagent inn i vårt boligmiljø. i På
den andre siden skal det bygges ballbane så å si inntil tomta vår. På den tredje siden har et
bolighus fått bruksendring til asylmottak.

Kommunen planlegger utbygging av Nedre Klekkenhagen (ved Heggestubben) med 12
boenheter.
Eksisterende vei er smal og vedlikeholdes av oss som bor her.
Her kreves utbedring og oppgradering for å kunne ta i mot anleggstrafikk og nye innflyttere.
Veien vil få økt biltrafikk med støy og eksos rett utenfor husveggen vår.
Nedre Klekkenveien er allerede hardt belastet etter anleggstrafikken i Klekkenhagen.
Eiendommen vår er “omringet” på alle kanter! Det er ikke slik vi ønsker å bo!
Vi føler også at det vil skje en forringelse av eiendommen vår.

Så blir vi kjent med at kommunen i tillegg planlegger et nytt boligfelt p å Klekken Gartneri.
Hva skjer med bygda vår? Haugsbygd har vært kjent som ei god jordbruksbygd,
skog, bygdeveier og stier til rekreasjon for alle.
Hvorfor skal det brukes jordbruksarealer til boligformål når man skal verne om åker og eng?
I Buskerud Fylke skommune fra 2015 foreligger et vedtak om dette!
Både Klekkenhagen, Nedre Klekkenhagen og Klekken Gartneri er dyrkamark.



Vi mener at så lenge det finnes tilgang på tomter som egner seg til boligbygging, bør man
skjerme jordbruksområdene. Vi er gjort kjent med at Ringerike kommune fortsatt har store
områder som skulle kunne disponeres til boligformål.

Distriktet vårt er und er stor endring med tanke på togbane, ny vei og boligutbygging både i
og utenfor sentrum.
Vårt ønske er at bygda fortsatt får leve!
Sett en stopper for “rasering” av dyrkamark!
Dette er så viktig å tenke igjennom før ev. vedtak gjøres!

Med hilsen Kåre og Jorunn Strømsodd
Bjarne Berger (nabo på Kjellstad)



HØRIN GSUTKAST M ARS 2017

KOM M UN EPLAN RIN GE RIKE

J eg minner om at det er et igangværende, lovlig grustak på min eiendom , gnr 52
bnr 1. Grustaket ligger innenfor det som er betegnet som «Sikringssone –
Område for grunnvannsforsyning H120 » i forslag til bestemmelser.

Forholdet mellom grunnvann og grusuttak på min eiendom er regulert gjennom
en særskilt , bindende avtale av 15. mars 1985 mellom kommunen og grunneier.
Avtalen er under tegnet av ordfører og godkjent av kommunestyret.

Avtalen omfatter et set t med klausuleringsbestemmelser som i form og innhold
kan sidestilles med en reguleringsplan. Klausuleringsbestemmelsene har vært
på høring i offentlige etater, de er kartfestet og soneinndelt, og de har konkrete
bestemmelser knyttet til de ulike sonene.

Disse bestemmelsene gir tillatelse til grusuttak på hele min eiendom i det
klausulbelagte området, så lenge dette skjer i samsvar med krav i
bestemmelsene, som f.eks. tillatt kotehøyde og bestemmelser om lagring av
drivstoff. Bestemmelsene setter ingen gr enser for maksimalt utt aksvolum, og
har ingen begrensning når det gjelder tid og varighet.

Sett på denne bakgrunn vil det være korrekt å markere min eiendom som
område for masseuttak. Jeg be r derfor om at den del av klausuleringsområdet
som berører min eiendom, også markeres som «Område for råstoffutvinning» på
kommuneplankartet.

Støa, 12. august 2017

Hans A. Støen



Dag Olav Teigland
Nedre Klekken vei 21

3514 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret,
postboks 123, sentrum,
3502 Hønefoss

Sendt via e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Klekken, 24. august 2017

Merknader til kommuneplanens arealdel – Klekken Gartneri.

Jeg viser til forslaget til revidert kommuneplan som er ute på høring med høringsfrist 25. august 2017.

Vi ble nylig klar over at eier av Klekken gartneri har søkt om å få etablere eneboligtomter på gartneriet, og
at kommunen så langt ser ut til å være positiv til prosjektet.

Det skal også være inngått en form for avtale om salg av gartneritomten til en utbygger.

Med den allerede iverksatte utbygging av Klekkenhagen og foreslåtte og godkjente utbygging i Nedre
Klekkenhagen, vil vårt nærområde i løpet av nær fremtid få 47 nye boenheter. Vi ser med stor
bekymring på den type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner for utbyggerne.

Med plan om ytterligere utbygging av Klekken gartneri til boligformål, vil dette lille området gå fra et
godt, rolig eneboligstrøk i landlige omgivelser til et tettsted med alt for mange boenheter av en type som
ikke passer inn i det etablerte villaområdet.

Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et rolig og godt boligstrøk og mener det blir en forringelse av
våre eiendommer – spesielt dersom utnyttelsesgraden økes slik kommunen tilsynelatende ønsker.

Området er et godt landbruksareal og det er i dag gartneridrift på eiendommen, dog ikke av samme
omfang som på 1970/80-tallet. Det er med bekymring jeg ser at det har blitt enklere å bygge på dyrket
mark – og med en utnyttelsesgrad som langt overgår det som ville passe inn i eksisterende bebyggelse.
(Nedre Klekkenhagen er dyrket mark).

Dette er med på å ødelegge det flotte kulturlandskap vi har rundt oss.

Når det gjelder veien, Nedre Klekken vei, er denne bekostet og vedlikeholdt av oss som bor her i dag.
Fremtidig vei vil bli mye mer belastet, med den allerede vedtatte utbygging. Her har vi ikke fått høre noe
fra utbygger eller kommunen.

Som nabo og beboer i området siden 1960- tallet, henstiller vi kommunen til å hensynta eksisterende
beboere/miljø, og ikke godkjenne bebyggelse som vil føre til en vesentlig fortetting på svært kort tid.
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Ringerike kommune
Att: Miljø- og Arealforvaltning
Postboks 123, Sentrum

3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 22. august 2017

Innspill til høring av kommuneplan - innspill 76

Vi viser til innspill innsendt 12.10.2012 angående del av eiendommen gnr. 49, bnr. 1 og
uttalelse fra Ringerike kommune datert 11.11.2010.

Det var svært overraskende at området likevel ikke er foreslått omdisponert til bolig ved
rullering av kommuneplanen. Slik grunneier har oppfattet tidligere korrespondanse har
kommunen klart signalisert at området vil bli frigitt til bolig, men at omdisponeringen måtte
avvente rullering av kommuneplanen.
Rullering av kommuneplanen var forutsatt gjennomført innen kort tid etter at innspillet ble
innsendt og grunneier har derfor tålmodig avventet formell behandling.
Rullering av kommuneplanen er i ettertid stadig blitt utsatt og grunneiers tålmodighet har
medført at endret arealbruk ikke lenger anbefales (til tross for tidligere uttalelser).

For grunneier oppleves dette som svært uheldig da han etter å ha avfunnet seg med
kommunens svært sene saksbehandling nå opplever at tidligere lovnader ikke følges opp.

I kommunens svarbrev (10/36-65, datert 11.11.2010) er det stadfestet at området ligger i
LNF-område i kommuneplan som et C-område i JAV for Ringerike. Det opplyses at
Landbruksmyndighetene har signalisert at arealet kan frigis til annet enn landbruk, og det
bekreftes at Fylkesmannen langt på vei har forp liktet seg til å ikke komme med innsigelser.

Etter møter mellom kommunen, grunneier og Tronrud Eiendom ble innspill oversendt i
oktober 2012 for omdisponering av arealet i fm rullering av kommuneplanen.

Arealet som søkes omdisponert er ca 14,5 mål og ligger inneklemt mellom boliger syd for
Veien skole:

Jordsmonnet består av tung leirjord i øvre del og langs kanten mot tomtefeltet
Veienkollen. Langs veien opp til Veien skole er det sandjord som er tørkesvak med
lett sandholdig leire mellom disse.
Jordforholdene gjør «stykket» avhengig av vanning, noe som er vanskelig på grunn
av inneklemt plassering mot boligområde.
Arrondering av området gjør det vanskelig å kjøre med store maskiner da det blir
«dobbeltkjøring» som gir «finkjørt jord» på tung leire. Det dannes en skorpe og hardt
lag på overflaten under spiring.

Ut fra opplysning fra Grethe Tollefsen har nå området fått oppdatert status til A-område i JAV
for Ringerike. Grunneier er ukjent med begrunnelsen for denne endringen og kan ikke se fra
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sak 15/1067 hva som danner grunnlaget for endret status for dette området med de
vanskelige forhold for dyrkning som beskrevet

For grunneier oppleves det som urimelig at svært tålmodig venting på behandling av innspill
(7 år) medfører at grunnforutsetningene endres uten varsel og innspillet derved ikke er
anbefalt medtatt videre.

Vi ber derfor om at kommunens tidligere anbefal ing opprettholdes og at området gis status
som fremtidig boligområde i kommuneplan.

Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Utviklingsdirektør

Mobiltelefon: 95 73 38 66
E-post: ellen@tronrudeiendom.no

Kopi til:
Ole Aasen (e-post: ole@liabu.no ).



Kommentar til Ringerike Kommunes Arealdel 2017 - 2030 :

Nymoen Vel er opptatt av Nymoens ve og vel. Statens Vegvesens planer for
traseen E16 Eggemoen – Nymoen vil kunne få stor betydning for vår framtid
dersom den øvre traseen blir valgt. Den vil fjerne 15 eneboliger øst for eksisterende
E16 mot Hensmoen.

Generelt:

Trasevalg som ender nord for Nymoen (alt. 4 og 1 C) vil gjøre massive inngrep på
Nymoen da det er beregnet opp til 12000 daglige bil passeringer gjennom Nymoen.

Dette vil på sikt føre til en veib redde på 20 m (4 felt) + gang og sykkelvei i tillegg til
eksisterende E16 som planlegges til lokaltrafikk Hensmoen. D.v.s totalt 6 felt!

I tillegg vil støyen øke og som sagt opp mot 15 bebodde hus fjernes. Som Statens
Vegvesen så viselig fortalte oss under møtet i Ringerike Rådhus i Hønefoss i fjor ville
E16 aldri bli lagt slik den ble lagt gjennom N ymoen 40 år tilbake. Nå har de og
Ringerike Kommune anledning til å gjøre det rett denne gangen!

Nymoen Vel’s tilsvar til Ringerike Kommuneplans arealdel for 2017
- 2030 :

Vi støtter primært alternativene 1 A/1 B subsidiert 1 D. , gjennom Nærstadmarka.

Dagens støy er allerede svært skjemmende for mange av beboerne i området og
denne økning vil være svært ugunstig for trivsel og livskvaliteten for de berørte
beboerne og må unngås. Nymoen blir omringet av trafikkmaskiner som også vil
forringe verdien av bo ligene i området. Et alternativ til dette valget er å senke E16
ned i kulvert/tunnel igjennom Nymoen eller eventuelt legge E16 ned i en ravine
gjennom Nærstamarka slik at veien går ”rundt” Nymoen .

Selv om a lternativ ene 1 A og B krever fundamentering av br opilarer til en 1700 m lang
bro vil disse alternativene gi mindre tap av naturressurser og er det beste
foretrukkende alternativet for beboerne på Nymoen . Dette vil i tillegg begrense
økning av trafikk igjennom Nymoen da majoriteten av trafikken reiser vid ere sørover
mot Oslo/Kristiansand.

Tilleggskommentar:

Ifbm evt. forslag om flytting av kryss ut/inn Hensmoen Industri området ned til
Halvbakkjordet kan det gjennomføres selv med en gjennomføring av alternativene 1
A og B .



Uansett avgjørelse på trasevalg et i planprosessene framover ønsker vi i Nymoen Vel
å bli holdt løpende orientert som ”part” i prosjektet.

Vi regner det som selvsagt at ved en avgjørelse mot alternativene 4 eller 1 C vil det
lages en konsekvensanalyse for tettstedet Nymoen som vi får tilg ang til.

Hvis det går mot alt. 4 eller 1 C håper vi fortsatt at det kan vurderes å legge traseen
Kryss Halvbakkjordet – Nymoen SYD i NY trase utenom dagens trase som har delt
Nymoen i to adskilte deler og økt støyplagen for mange slik at livskvaliteten er
b etydelig svekket.

KOMMENTAR TIL KOMMUNEDELPLAN. «61. BOLIGER VÅGÅRD».

Nymoen Vel er, i forbindelse med innspill til revidering av kommunedelplan for
Ringerike, kjent med at eier av gnr. 90 bnr. 1 har foreslått et areal på ca. 30 dekar
omdisponert til boliger. Området ligger i direkte tilknytning til eksiterende boligfelt på
Vågård.

Av høringsutkast til kommunedelplankart revidert mars 2017, fremgår det at nevnte
innspill ikke er tatt med videre i kommuneplanen. På vegne av Nymoen Vel
foreslås boligfeltet inntatt i revidert kommuneplan med følgende bakgrunn:

Foreslått omdispo nering vil medføre en positiv utvidelse av eksist erende
boligområdet på Vågård og vil i tillegg ligge nært t il arbeidsplassene på Hensmoen.

Videre vil boligområdet kunne bli svært viktig for beboerne på Nymoen dersom
Statens vegvesen skulle gå for øvre tra se for ny E16 Eggemoen – Nymoen, siden
dette vil medføre innløsning av ca. 15 boliger på Nymoen. Mange har sterk
tilknytning til området og miljøet, og vil se det som svært positivt å ha muligheten til å
etablere seg i nærområdet. Dette alternativet vil fo r de fleste på Nymoen være bedre
enn å flytte ned til Hønefoss sentrum.

Barna vil fortsatt sogne til Ullerål skole som jo er en satsningsskole i Ringerike
Kommune.

Konklusjon:

Vi håper Ringerike Kommune vil kunne støtte oss i valg av trase. Ikke begå den
samme feil som ”forrige” gang hvor Nymoens ønsker IKKE ble tatt tilfølge.

Mvh

Jan Thorleif Lafton

Formann i Nymoen Vel

Hensveien 20 , 3516 Hønefoss

Tlf. 916 00 737

Jan.lafton@gmail.com



Tyristrand Lan dsbyforening
Nedre Fegrivei 39,

3 533 Tyristrand
post@tyristrand.no

Org. Nr. 983 991 173

Tyristrand 5.september 2017

Ringerike kommune, Miljø - og arealforvaltning

postmottak@ringerike.kommune.no

Kopi til:

Ordfører (kjell.b.hansen@ringerike.kommune.no)

Merknader til revisjon av kommuneplanens revisjon - Arealdelen

Tyristrand LandsByforening har hatt møte, takker for utsatt høringsfrist og har følgende kommentarer til
saken.

Generelt – Kommuneplanens hør ingsdel ang kommuneplanens arealdel er ikke enkelt å forholde seg til
hvis en ikke kjenner prosessen som skjer på kommuneplan. Som kommunens ”vanlige innbyggere” skulle
vi ønsket oss en tydeligere presisering på hva som er de konkrete utfordringer i 2017 f or vårt område.

Spesielt – er vi opptatt av Rv 35 som er vår hovedfartsåre tvers igjennom Tyristrand sentrum. Antall
innbyggere vokser raskt, slik det er antatt og vedtatt skal skje. Arealdelens forslag til nye
utbyggingsområder i Tyristrand sammen med ti dligere godkjente utbyggingsarealer, gir
Tyristrandsamfunnet kapasitet til en betydelig boligbygging i mange år fremover. Det betyr større ferdsel
på Rv 35 av kjørende, syklende og gående. Spesielt er vi opptatt av våre mange barn som må krysse Rv 35
til og fra skolen. Vi er også opptatt av å unngå nye barrierer som stenger for trygg og miljøvennlig
transport i Tyristrand sentrum, samt til og fra områdene rundt. Den planlagte parsellen av Rv 35 gjennom
sentrum vil bli en slik barriere.

Tyristrand vil spes ielt kommentere og henstille Ringerike kommune til å videreformidle dette behovet til
Statens vegvesen med hensyn til å forlenge sykkelstiene både mot Nakkerud og mot Ask, samt se på en
annen løsning for den planlagte parsellen av Rv 35 gjennom Tyristrand.

Videre vil vi i vår kommentar vise til vårt brev av 29.08.2013 som var LandsByforeningens innspill til
Kommuneplanens arealdel i 2013. Beklageligvis kan vi ikke finne dette igjen i årets høring, ei heller har vi
fått respons på vårt innspill som Tyristrand LandsByforening har lagt mye arbeid i. Bl.a. gjelder dette



Tyristrand Lan dsbyforening
Nedre Fegrivei 39,

3 533 Tyristrand
post@tyristrand.no

Org. Nr. 983 991 173

«Gjestebudsmøtet» som ble arr angert i Klokkergården etter invitasjon fra kommunen. Med bakgrunn i
vedtatte arealplan for Tyristrand har dette problemområdet etter 4 år, blitt både større og tydeligere
etter som presset på arealet vokser mht trafikanter på Rv 35.

Vi ber om at brevet leses på nytt og vi ber om at saken behandles både faglig og politisk i 2017, og før
arealdelen sluttbehandles. Vi stiller gjerne opp og dokumenterer problemstillingen.

Vedlegg:

Brev 23 - Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum .pdf
Dropbox - kobling: https://www.dropbox.com/s/1hdoklctzbawu88/Brev%2023 -
Innspill_KPL_NyRv35_TyristrandSentrum.pdf?dl=0

Vennlig hilsen

Tyristrand LandsByforenin g

Styrel eder



HØRI N GSU TTALELSE I FORBI N DELSE M ED REVI SJON AV KOM M UN EPLAN VEDTATT 30.APRI L
2015

KOM M EN TAR TI L VEDTATTE PRI ORI TERTE STEDER I AREALDELEN

Vi regi strerer at Veme ikke er med blandt de prioriterte stedene i planenes arealdel. Etter
vår oppfatning er det en rekke forhold som taler for at Veme/ Kvernvollen bør med her.

Stedet er nær Hønefoss og har god veiforbindelse ved Hallingdalsveien. For tiden er det lite
eller i n gen bygging av nye boliger i Veme - bygda. Forutsetninger for utvikling er im i dlertid til
sted e, og det vil da være naturlig å legge til rette for å s tyrke Kvernvollen - området som
bygdesenter. Stedet har en stor bensinstasjon med bilforretning, veikro og ligger nær inntil
Veme kirke. By gda har i dag ikke kommunal kloakk. Ved Kvernvollen og i um iddelbar nærhet
er det 50 – 100 boliger uten tilfredsstillende kloakkløsninger.

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for et mindre boligfelt på Kvernvollen ( 02.02.2011).
Imidlertid er søknad om utviding av dette feltet avslått. Det er arealer her som e gner seg
godt for boliger, bl.a. et område nord for jernbanelinja på hovedsaklig fjellgrunn som
grunneier er interessert i å legge ut til tomter.

Det ligger således godt til rette for boligbygging på Veme. Dette vil kunne gi gode løsninger
for vann og kl oakk for eksisetrende bebyggelse samtid ig som det vil åpne for utvik ling av
bygda. Bolibygging er nødvendig for å kompensere for reduksjon i folketall i bygda som følge
av redusert sysselsetting i jord og skogbruk.

Vi mener at slik utvikling på Veme/ Kvern vollen vil være i hele Ringerikes interesse. I tillegg
til å bidra til samfunnsmessig gode løsninger knyttet til vann og kloakk, vil det styrke tilbudet
til den store turiststrømmen gjennom bygda, det vi styrke grunnlaget for kulturliv f. eks
knyttet til i drettslaget og menigheten , og det vil gjøre det mer attraktivt for unge som
ønsker å videreføre bygdas lange tradisjoner innen jord - og skogbruk.

På de nne bakgrunn ber vi om at Veme/K vernvollen tas med blandt de prioriterte ste d ene i
kommuneplanens areal del , og at det legges til rette for at bygda fortsatt kan være et
levende lokalsamfunn.

Hvis det ikke skulle være tilslutn ing til vårt forslag, ber om en klargjøring av hvordan
kommunen ser på de utfordringer som vi her har pekt på.

Veme 24/8 2017

For Ve me menighetsråd ved

Eli Reidun Fagerås, Harald Fagerås, Håkon Håkonsen.



Fra: Øystein Nordbø [oystein.nordbo@hadeland - energi.net]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 24.08.2017 12:14:07
Emne: Arealplan Hensmoen.
Vedlegg:

Til
Areal - og byplankontoret.

Vil med dette sende sende et innspill i saken om grustak på Hensmoen.

Det populære friluftsområdet på Hensmoen må settes tilbake til Landbruk, natur - og
friluftsområde i den nye arealplanen.

Videre grustak utover det området Myrvang AS har fått konses jon på er ikke forsvarlig. Se for
øvrig alle innspillene som kom inn under høringen av reguleringen i mai 2017.

Hensmoen må derfor ivaretas av Ringerike kommune gjennom planprosessen ved å avsette
Hensmoen til et LNF - område i arealplanen.

Mvh
Øystein N ordbø
Talsperson
Vågård Vel

Virusfri. www.avast.com
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Merknader fra Øyangen vel
ifm .

Kommuneplanen arealdel 2017 - 2030,
høringsutkast mars 2017
med frist 25. august 2017.



Øyangen Vels (ØV) merkander

Merknader fra ØV er relatert
til § 7 Hensynssoner og det
som ØV har merknader til er
merket med gult i klippet fra
høringsutkastet til venstre.



Øyangen Vels (Ø V) summering

ØV har siden august 2013 jobbet med revidert arealplan for kommunen og argumentert for revidering på to
saksområder;

– Saksområde 1: Strøm, fjerne forbudet i revidert arealplan og åpne for dispensasjonsrelatert saksbehandling
iht. Markaloven

– Saksområde 2: Hyttestørrelse mht. en forsiktig kvadratmeter utvidelse (ekstra soverom, vaskerom etc.)

ØV ønsker at kommuneplanen skal åpne opp for en mulighet til å gi dispensasjon for punktene ovenfor der dette ikke
kommer i konflikt med Markalovens bestemmelser og intensjon.

Det er svært viktig for ØV at kommunen legger lovgivers intensjon og forarbeider til grunn for arealplandelen som
omfattes av Marakloven og ikke lokale særinteresser.

Vi vil nedenfor begrunne våre merknader og vise til Markaloven og forarbeidene til Storting og Odelstinget.



• Årsmøtet 201 3 i Øyangen Vel ba styret jobbe med revidert arealplan mht. strøm og
hyttestørrelse

• Gjeldende arealplan er fra 2007 (dvs. før Markaloven ble vedtatt)
– I store områder er det forbud mot strøm, særlig innen LNF
– Ringerike har ca 4000 hytter, de fleste ligger innenfor LNF men utenfor Markalovens område

• 30. august 201 3: To saker meldt inn til revidert kommuneplan i Ringerike
– Sak 13/1025

• Sak 1: Strøm, fjerne forbudet og åpne for dispensasjonsrelatert saksbehandling
• Sak 2: Hyttestørrelse mht. en forsiktig m2 utvidelse (ekstra soverom, vaskerom etc.)

• Øyangen Vels utgangspunkt i sakene er
1. at Markaloven mest mulig «alene» må være styrende
2. at forarbeidene til loven utrykker lovgivers intensjon og er dermed et viktig grunnlag for forvaltningen av loven.

B a kgru n n



Sitat fra gjeldende kommuneplan av 2007.

• Hovedmål 1.3: Sikre kulturarven og naturens mangfold
– Konkret delmål: Stabilisere forbruket av elektrisitet og fossilt brensel
– Hvordan nå målene?

• Stimulere til økt bruk av alternative energikilder og energibærere

Øyangen Vels kommentarer:

• bruken av fossilt brensel ser ut til å øke
• ØV er ikke kjent med at noen stimulering er gjort fra kommunens side .

• ØV antar at Hovedmål 1,3 videreføres og derfor er arbeidet med revidert arealplan
viktig

Eksisterende areal plan



• Markaloven § 5. Forbud mot bygge - og anleggstiltak
• Markaloven § 15. Dispensasjon

– kan gi varig eller midlertidig dispensasjon, og det kan settes vilkår for dispensasjonen.
– dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir

vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering
anses for å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller
allmenne interesser.

– Det heter eksplisitt at dette vil kunne være aktuelt i forbindelse med hytter eller
etablerte lokalsamfunn i Marka

• Hyttene er en del av det etablerte lokalsamfunn i Marka
– Loven skal ikke være til hinder for vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og

andre bygge og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde disse etablerte
lokalsamfunnene eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå

Markaloven



Sitat fra forarbeidet med Markaloven

• Ot.prp.nr.23 (2008 - 2009)
– Innenfor lovens formål skal det tas hensyn til etablerte lokalsamfunn og tradisjonelt hytteliv i

Marka. Loven er derfor ikke til hinder for vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre
bygge - og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde disse etablerte lokalsamfunnene eller
enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå.

•
– side 47 i forarbeidene: ”Det bør kunne gis dispensasjon for mindre tiltak på eller i forbindelse med

eksisterende bebyggelse til lovlig bruk, for eksempel for å få bedre sanitærløsninger eller en mer
tidsmessig planløsning dersom dette ikke har negativ betydning for naturkvaliteter og
friluftslivskvaliteter i området. Dette vil for eksempel kunne være aktuelt i forbindelse med
hytter…»

Markaloven



Sitat fra Innst . O. nr. 58 (2008 - 2009).

• Innstilling fra energi - og miljøkomiteen om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner s.
13 (Alt nedenfor er sitat):

«Andre bygge - og anleggstiltak, boenheter, hytter m.m.
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil understreke at det må tas hensyn til
etablerte lokalsamfunn og tradisjonelt hytteliv i Marka . Loven skal ikke være til hinder for vedlikehold,
hensiktsmessig modernisering og andre bygge - og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde disse
etablerte lokalsamfunnene eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå .
Flertallet viser til at det også må tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål, som landbruk og annen
næringsvirksomhet.
Flertallet mener at dersom lokalmiljø skal bestå som en del av kulturen, må mulighetene for tiltak og
virksomhet sikres. Tiden forandrer krav til boareal og en families normale behov . Flertallet viser til at store
deler av Marka ligger utenfor det offentlige vann - og kloakknettet, og det må være rom for forbedringer av
de sanitære forhold i tråd med utviklingen av teknologiske løsninger. (…)»

M arakal oven



K LD om Damtjern saken

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/klage - pa - vedtak - om - innlegging - av - strom - i/id752055/



• Begge Fylkesmenn (Buskerud og Oslo&Akershus ) mente at innlagt strøm ikke er
omfattet av begrepet «enkelt hytteliv».

• KLD var uenig i det:
– «Sett hen til normal hyttestandard ellers i samfunnet, mener departementet at innlegging av

strøm er forenelig med enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå’.»
– «Departementet viser til at man kan få lys fra og utenfor hyttene også uten el - tilknytning.

Fylkesmannen nevner selv parafin og solcellepanel. I tillegg kan man bruke dieselaggregat. De
alternative lyskildene vil ha tilnærmet samme konsekvenser for opplevelsesverdien. I tillegg
kan disse ha andre negative konsekvenser, som estetisk sjenanse (solcellepanel) og støy og
lukt (dieselaggregat).»

• Spørsmålet hos KLD ble hvorvidt
– inngrepene i naturen ble store eller ikke
– innlagt strøm var uforenlig med Stortingets forståelse av hva en markahytte skal være.

• Bør KLDs dispensasjon tas inn i arealplanen som en «norm » i revidert arealplan?

Damtjern saken



Lovgiver ønsker bruk og gjerne mer bruk av marka
– Hyttene i marka

• er en del av marka og kulturarven
• er store brukere av marka som friluftsområde
• er interessert i vernetiltak for å opprettholde lokalmiljø

– M EN
• dårlige løsninger for hyttene over tid gir mindre bruk av hytter og marka
• gode løsninger gir mer bruk

– Gode løsninger «krever» energi ref. Helge Bukkvolds hytte på Jonsetangen (Se neste bilder)
• Med gml. hytte var vi i marka ca. 20 netter i året
• Med ny hytte er vi 60 - 70 netter i året
• Riving og nybygg ble godkjent av Fylkesmann i Buskerud 2012

• Påminnelse om Markalovens intensjon
– Loven skal ikke være til hinder for vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre bygge og anleggstiltak som er

nødvendig for å opprettholde disse etablerte lokalsamfunnene eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå

Lovgi vers øn ske



Gm l . bebyggel se: Rett før Jon setan gen

Hytte 38 m2
• Bygd i 1938
• Påbygd i 1953
• Påbygd i 1983

Anneks

Uthus

Båthus



Gml. bebyggelse: Utsikt utover vannet



Gml. bebyggelse: Utsikt inn fra vannet



Gml. bebyggelse - utsikt inn fra vannet



N y bebyggel se: Situ asjon skart

Hytte

Uthus
Båthus

Alle bygninger i
grått er revet

Ø V støtter forslaget om 60m2 BRA hytte + 10m2 BRA
overdekket veranda o.l. + 10m2 BRA for uthus/bod.

• 100 - metersbeltet bør fjernes
• hva er vann og vassdrag - hvor liten må myrputten eller bekken

være før det ikke er vann eller vassdrag?
• «tilnærmet uberørt av hytter»?

Er dette et eksempel på en vellykket erstatningshytte?
• ØV foreslår at erstatningsbebyggelse tillates oppført

med de samme arealene som eksisterende bebyggelse .
• aktuelt etter brann, eller ved helt eller delvis nybygg for å få en

tilfredsstillende teknisk standard som omtalt i Markaloven ,
lavere energibruk og/eller bedre arealutnyttelse.

• Mange av hyttene i Marka ble bygget for 50 - 60 år siden.
Vedlikehold/utbedringer kreves pga. dårlig grunnmur, slitasje
etter vær og vind

• evt. negative konsekvenser er marginale .



Nye løsninger er bra for marka

Opprinnelig bebyggelse Ny hytte og gammelt anneks

Ny hytte



• Parafin – oppvarming/ vedlikeholdsvarme av hytta
– Ring hytta varm
– 2x 175 liters tanker under hytta
– Forbruk er 350 – 400 liter avhengig av bruksdøgn

• Gas
– Komfyr og kjøleskap
– Varmtvann til dusj/vask/oppvask
– Grill
– Toalett (forbrenningstoalett)
– Forbruk er 120 - 140 kg

• Bensin
– Aggregat for lading av batteri hele vintersesongen
– Starter automatisk basert på batterispenningen
– Forbruk er ca. 100 - 120 liter

• Solcelleanlegg med stor batteribank
– Sol kun April – Okt

• 220V i hytta som gir alle muligheter

H ytta s « u øn sked e» en ergi ki l d er
• Øyangen vel er 200 aktive medlemmer

– Hvis hvert medlem bruker
• Parafin: 50l - > 10.000 l pluss uhellsutslipp
• Gas: 40kg - >8.000kg
• Bensin: 30l - > 6.000l

– Ringerike har ca 4000 hytter, de fleste ligger
innenfor LNF men utenfor Markalovens
område

– Markaloven omfatter ca. 3.200 hytter i alle
kommuner

– Bruk av fossilt brensel er økende og faren for
utslipp er definitivt tilstede

– Lydstøy fra aggregater er økende



• Trenger hytta tilkoblet strøm for å ha komfort?
– Nei , ikke med dagens teknologi, full 220V inne i hytta.
– Alt som er mulig med innlagt strøm er mulig med alt. energi som vist

• KLD brukte dette i dispensasjonen på Damtjern

• Bør myndighetene tilrettelegge for
– et alternativ til fossilt brensel

• Snart forbud mot oppvarming med parafin, hva brenner folk da?
– en fjerning/redusering av lydstøy fra aggregater

– Ref arealplan fra 2007
• har Ringerike kommune stimulert til å redusere utfordringene?
• har Fylkesmenn stimulert til endringer av praksis?

• El - bilen i Norge er en suksess pga. tilretteleggelse fra myndighetenes side
– Neppe pga. folks miljøbevissthet

H yttas « u øn skede» en ergikil der



• Brannvesenet skal iht. plan inspisere hyttene i marka
– Svært mange hytter i marka vil/bør/kan få fyringsnekt

• mange røykrør gjennom vegger og tak «uten» isolasjon
• piper er falleferdige

– Burde myndighetene stimulere til innlegging av strøm for å bedre
brannsikringen?

Bran n sikrin g



• Det er mye som taler for og mot en oppmykning av arealplanen mht. strøm til
hyttene

– KLD er klar på at fordelene er større enn ulempene på Damtjern .
– alternativet fossilt brensel er uønsket

• Strøm der det er mulig iht. Markaloven
– fjerner/eliminerer/reduserer ulempene med fossilt brensel som energikilde inkl. lydstøy
– sikrer friluftslivets opplevelser av marka

• Har kommune/fylke et tilrettelegger ansvar?
– Ja, vi føler det.
– Dagens forbudslinje er lite hensiktsmessig og foreldet mht. teknologisk alternativ

• Spørsmålet er ikke om hyttene skal ha strøm men hvordan de ordner seg med strøm
• Dagens forbudslinje ender i uregulerte løsninger og er ute av kontroll

Su m m erin g



Øyangen i solnedgang











Innspill til kommuneplanens arealdel

Dette innspill et fra MDG til kommuneplanens arealdel konsentrere r seg om Ringerikes
rike grusfo rekomster med tilhørende grunnvannsressurser og friluftslivs - og natur verdier.
Forekomstene e r gruppert p å mange langstrakte rygger, furumoer , især nord for Hønefoss.
Disse forekomstene er dels av internasjonal, nasjonal og regional betydning, noe som igjen
betyr at bevaringen og utnyttelsen av dem er særlig viktig i et overordnet perspektiv som
kommuneplanens areal del skal være.

1 Vi f oreslår derfor at kommunen utar beider en egen oversikt over natur - og friluftslivs verdiene
som så langt mangler i temautredningen Masseforvaltnin g , vedtatt i formannskapet
18.08.2015 . Om ikke kartleggingen av alle relevante verdier er fullstendig på de områdene
som loven krever, bl.a. er ikke Friluftsloven nevnt , må dette arbeides med for å fullføre.
Tillatelser for omfattende masse uttak må ikke gis før dette er i orden.

Nå er Norge ikke særl ig dyktig på å ta vare på sine grusressur ser . Regionsgeologen Sven
Dahlgren tok nylig opp dette i et foredrag for Buskerud fylkesting og sa der at Norge faktisk er
en sinke i slike saker. Om vi går til Sverige , er det der lagt en avgift på uttak og ellers
begrensninger for bevar ing for ettertiden. Det er derfor på tide med en ny nasjonal politikk,
men hvorfor kan ikke Ringerike gå foran?

2 Derfor mener MDG at Ringer ike kommune må endre på sin praksis med å gi altfor romslige
tillatelser for masse uttak av grus, og at vi nå har en gylden anledning til å sette en ny
standard. Det må da også stilles stre ngere krav til opp rydding og deltakelse fra tiltak haver s
side med reelle avbøtende tiltak. ( MDG har tidligere sendt inn høringsinnspill til to grusuttak på
Hensmoen og på Kilemoen. Disse sake ne utdyper vårt standpunkt og derfor er de to
høringsuttale l sene også la gt ved her som påminnelse. )

MDG har allerede tatt opp en sak om henholdsvis en geopark lagt til Hensmoen og en
lokalisering av et geoinformasjonssenter. Dette er overlevert til administrativ behandling via
verbalforslag , opprinnelig fra oss i 2016 , og har sammenheng med Ringerike s spesielle
kvartæ rgeologiske historie med store oppdemminger under siste istid. Gjennom de siste 50
årene, helt fra funnet i 1966 a v en 48000 år gammel furustokk , er det gjort fler e inter e ssante
funn , og det er pekt undervisningsverdier og vitenskapelig interesser knyttet til Hensmoen -
området, sist nevnt av limnologen dr. philos Dag Hongve i et brev til kommunen 12.3 2017.

3 MDG vil foreslå at det arbeides planmessig også i denne arealplanen for at en geopark og et
slikt viten senter opprettes. Det vil da også være på sin plass å ta opp igjen arbeidet med å
lokalisere et landskapvernområde, noe som ble foreslått av prof. Kåre Elgmork allerede i 1974.

Konklusjon: Bevaringen av de ressursen e vi her har pekt på, må følges opp av en planmessig
og eventuell skånsom utnyttelse av dem . Det er nå lagt opp til en svært høy utvinningstakt på
f lere områder, senest behandlet i kommunestyret er Hensmoen og Kilemoen. I disse dager er
også Follummoen oppe til behandling, her riktignok ikke for gru suttak primært, men arealene
kan bli nedbygget. Ressursene er av høyeste interesse for drikkevannsforsyning, bevaring av
biomangfold og for bynære fritids - og friluft saktiviteter som bare vil øke i omfa ng ettersom
Hønefoss by vokser. Vi foreslår derfor at områdene merkes som LN F - områder utover
områdene der særlig verdifulle glasiallandskap fin s, hvilke bør avklares for landskapsvern.

Hønefoss 25.8 2017

Mvh Knut Arild Melbøe, MDG Ringerik e



Ringerike kommune 23.5.2017
Areal - og byplankontoret
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no!
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Kilemoen sanduttak – klage over vedtak

Fire partier gikk imot å vedta « 344 - Områderegulering for Kilemoen »
Sanduttak » i Kommunestyret 6.4 .17 ( sak 40/17) . Protokollen opplyser at 6
medlemmer gikk imot. De representerte Venstre og SV, som begge har to
representanter, samt Solidaritetslistas ene medlem og Miljøpartiet De Grønne s
ene . Det er sistnevnte som her frembringer denne klagen s om også kan
b etraktes som en stemmeforklaring fra MDG .

Det er flere grunn er til at Miljøpartiet De Grønne ikke aksept ere r den planlagte
utvidelsen av masseuttaket på Kilemoen. Usikkerheten knyttet til
grunnvannsmagasinet under planområdet har vært oppe i debatten og g jorde at kote
160 ble valgt. F øre - var - prinsippet om å sikre en fornuftig og trygg utnytting av
ressursene i naturen , lå bak dette. Etter vår oppfatning bør grensen settes høyrere,
ved kote 175 , og slik utgjøre tidspunktet for vurdering av ny reguleringspla n.
Usikkerheten so m planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i planområdet,
samt svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvannsfluktasjoner som kan
oppstå g jennom masseuttaket, kan være i strid med EUs vann direktiv. Det må tenkes
helhetlig da Ri ngerike vannverk Kilemoen som er situert nord for planområdet, er der
for å forsyne ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. Med en flerdobl ing av
befolkningen har vi et framtidig behov for store mengder grunnvann. Masseuttakets
omfang er derfor ikke « bære kraftig » , les: vannressursene er ikke opprettholdbare i
det tidsperspektiv som planene åpner for og slik i konflikt med kommunens eget
vann behov for å møte befolkningsveksten.

Et uttak av det omfang det legges opp til på Kilemoen – med et ut taksregime ove r
kanskje mer enn 35 år før ny reguleringsplan – er uakseptabelt slik det står til med
presset på grusressursene. Kilemoen er blant landets desidert største og har
nasjonale verneverdier knyttet til sandfuruskogen . 7 0 % er bevart ett er
Fylkesmannens innsig else. MDGs oppfatning er at det hele bør vernes. Sverige har
et langt strengere vern om sine grusressurser med avgift lagt på uttak , og politikken
der er i tråd med S GUs anbefalinger. Grus er en begrenset ressurs, og N GU ønsker
øk t bruk av pukk, blant anne t pga. konflikt med grunnvannet som vi har pekt på over.
MDG har også foreslått et geoinformasjonssenter i området, gjerne samstemt med
Hensmoen, noe kommunen har under utredning. Forekomstene på Kilemoen er del
av de rike verdiene som Ringerike har , og so m vi gjennom et slikt senter vil vise frem
og hegne om . Kommune må ikke ødsle bort sine ressurser for kortsiktige hensyn. Vi
har verdier for fremtiden. Rin gerike kommune bør nå fremskaffe en he lhetlig plan for
bruken av sine samlede grusressurser og oppmun tre til redusert bruk . Grusen hører
hjemme i naturen, hos oss er den også grunnlaget for de rike nasjonalt verneverdige
sandfuruskogene som ligger oppå dem. Slik har de stor verdi for friluftslivet samtidig
som de har en naturlig ledningsev ne for vann.



M ed dette vil MDG peke på et til dels oversett faktum: D et som er på overflaten ,
spiller sammen med som er nedi grunnen . At representantene fra formannskapet
valgte å sitte i bussen ved befaring og ikke inspisere arealet og vurdere reelle
grenser mot sandfu ruskogen og friluftsområdene slik de vil bli om masseuttaket i
foreslått plan gjennomføres i sin helhet innen 2095, synes MDG er beklagelig. Med et
tidspe rspe ktiv på 78 år for uttak, med en kanskje sterk befolkningsvekst og tilhørende
behov for nærnatur og friluftsområder , og krav til bærekraftig utvikling og press på
naturressursene nevnt over, kan ikke kommunestyre binde opp arealbruken for et
stort antall kommunestyrer fremover. V ed kommende arealrevisjon er av
kommuneplanen må en kunne justere grenser på ny. Det vil si at uttak av masse må
grensesettes og tidsfestes , helst med årlig e ta k angitt i kubikk allerede nå og det
vesentlig lavere enn dagens nivå . I tråd med dette bør også p lanfor s lag et reduseres
tilsvarende i areal ned til en t idshorisont for utta k på 20 - 35 år, noe som kan gi
forutsigbarhet og mulighet for e tappevis avgre nsing i terrenget for å hindre rasering
av skog og toppmasse før masse i pågående uttak er tatt ut (noe skjedd e på
Hensmoen i 2016 ) . Dette bør l egges inn i reguleringsplan en med ti lhørende
bestemmelser.

Det må derfor tenkes og besluttes trinn for trinn i reguleringsplanen for Kilemoen . Det
er slett ikke tid nå for å gi langtidsgavepakker for en utvinner og da uten å kreve noe
t il bake. Mineralloven stiller krav til istandsetting av uttatte områder til frilufts - og
rekreasjonsformål i området. Ja, den har fokus på naturmangfold, friluft og
folkehelse, hvor vi i § 50 kan lese: «Undersøker, utvinner og driver av
mineralforekomster skal sørge for forsvarlig opprydding av området mens arb eidene
pågår og etter at disse er avsluttet». Det foreligger ingen samlet oversik t over tiltak i
det som bør bli en liste over avbøtende tiltak. Kun ett er nevnt i kommunestyrets
vedtak (punkt 7) : «opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest,
lengst nord i planområdet». Forslaget treffer dårlig til tross for at det også nevnes
rekkefølgekrav , kanskje fordi det ikke har kommet fra innbyggerne , men fra
administrasjonen som kanskje heller ikke gikk ut av bussen? Det er kommet
uttalelser f ra dem som kjenner området, og det er også dem vi som politikere bør
lytte til. Når det gjelder punkt 4 i kommunestyrets vedtak som peker på vurdering av
hensynssoner og den nye reguleringsplanen som skal sikre etterbruk av området,
nevnt i punkt 8, bør og så lokalkjente, idrettsforeninger og andre lyttes til. Deres
uttalelser bør danne punkter i den listen av avbøtende tiltak som skal utarbeides , før
en reguleringsplan godkjennes.

For Miljøpartiet De Grønne, Ringerike

Knut Arild Melbøe
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INNSPILL TIL HØRING AV DETALJREGULERING HENSMOEN
Direktoratet for mi neralforvaltning tildelte i brev av 28.11 .16driftskonsesjon til John Myrvang AS
som «Tiltakshaver» over et ca. 400 mål stort areal der det allerede er gravd femti meter ned i
grunnen over flere hunder dekar. Tidligere var det en sandfur uskog her som over store deler av
Hensmoen . I kommuneplanen for Ringerike er arealet for konsesjonsområde t oppgitt til 431 da.
Uttaket har for Myhrvangs del foregått siden 1954, og det gjenstår enda 24 år med uttak av sand og
grus før nåværende kommuneplans konsesjonsgrense er nådd. Oppe p å overflaten ble riktignok
dette arealet ryddet for skog i 2016. Så grensen ses tydelig i terrenget.

I det private reguleringsforslaget fra John Myhrvang AS og NorSto ne AS som nå foreligger til høring,
skisserer tiltakshaver en dramatisk utvidelse idet 900 da foreslås gravd ut innen for en 75 års periode .
Det eksisterende området og den eventuelle utvidelsen kalles i sin helhet planomr ådet, mens
områdene rundt har fått betegnelsen « influensområde » . Kommuneplanen fra 1994 har en rosa
skravur for deler av dette planområdet, men kalles da fremtidig uttaksområde. Sammenligner en
kartene fra side 106 i planforslaget med kommuneplanen , ser en at grensene ikke er
sammenfallende . Planområdet er blitt noe større, særlig i spissen mot nord , men også nede mot
Nymoen . Kart - og planforskriften stiller krav til at kommunens plankart kvalitetssikres , og dette må
absolutt gjøres etter hvert som grenser for uttak bestemmes.

Planforslaget stiller tilsynelatende opp to formål med planen allerede i forordet :
1 Ivaret a miljø - og samfunnshensyn
2 Sikre sand - og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttaket (se side 5)

Under lesning av planen blir det klart at det er ramm er fo r videre drift som det i praksis skal sikres
tilgang til , og disse kreves så vide som mulig. De verneverdige områdene rundt Store - og Lilletjer n
setter klare grenser til et 100 - meters belte , og planforslaget tar ingen miljø og samfunnshensyn
utover et absolutt minimum . At sand - og grusforekomster sikres ved at de fjernes er et paradoks.
Selvsagt går de tapt. Den nasjonale politikken henger dessverre etter i Norge på dette området. S om
vi vet, er de både sjeldne og har viktige funksjoner for v annhusholdningen. Svenskene har forstått
dette og tatt konsekvensen av det ved å legge skatt på uttak. I dag går en også i Norge mer og mer
over til uttak av pukk og nedknusing.

For oss i Ringerike har sandfuruskogsmoene også en avgjørende betydning for friluftslivet, noe for
øvrig planforslaget er helt klar på. Men a t miljø - og samfunnsinteresser ivaretas gjennom å fjerne
hele grunnlaget, et innpå 500 da stort friluftsområde som er rangert blant de mest po p ulære i
Hønefoss , er noe dette planforslaget prø ver å tåkelegge . Teknikken består bl.a. å legge areal e t som
al l erede er ødelagt - altså et krater - sammen med det nye ønsked e uttaksområdet og så vurdere
gjennomsnittet av dette som verdi i friluftsøyemed . Det går selvsagt ikke i hop. Det samme gjelder
te maet landskap. Vi presenteres for mange fjernbilder, f.eks. hvordan ser Hensmoen ut fra Krokkleiva
når hele planområdet er gravd ut i 2090 . På avstand ser vi jo nesten ingenting. Verdivurderingen
påvirkes og underestimerer områdeverdiene slik at de blir ko nsekvent lavere. S like grep er også gjort
for tallene som presenteres i ROS - analysen i planforslagets kapittel 7 . Hadde lokalbefolkningen hatt
slike ressurser til å utrede en reguleringsplan (som det tiltakshaver har), ville nærperspektivet som er
på sin p lass her , kommet frem - med vekt på nettopp miljø og samfunn . Like fullt står det respekt av
lokalbefolkningen , de har sagt fra . Det er bare å lese alle høringsuttalelsene og lytte til dem.



Næringsinteressene må ikke få bes temme i saker som dette. Spesie l t ikke da området vårt har så
mange alternative muligh e ter også for lignende virksomhet. Myhrvang selv har 900 da på Kilemoen
til disposisjon til pukkverksdrift . Derbor det færre mennesker, og støy og støvproblemet er langt
mindre. Likevel vil tiltakshaver utvide den daglige driftsfasen på Hensmoen. Herbør
formannskapets vedtak fra 28.03.201 7 om nye driftstider gås kritisk gjennom i sømmene.Vi i
M DG mener det er politikerens oppgave i en sak som dette nettopp å ta miljø - og samfunn shensyn.
Folk skal leve og trives på Hensmoen. Målene er i konflikt , og det er kommunens oppgave gjennom
sitt arealplanarbeid å sikre bruker es og beboeres interesser , samt å gi uttaksinteresser forutsigbare
rammer . Friluftsinteressene er svært viktig da de t ikke er andre som sikrer dem . Det er langt flere
mennesker som har nytte av området enn de arbeidsplassene det dreier seg om, 19 er oppgitt for
Myhrvangs del. Men bare 4 stk arbeider med uttak, r esten sitter i administrasjonen som er lagt til
Hensmoen. S om kjent har Myhrvang virksomhet mange steder . NorS tone som er en ny regner med
fem arbeidsplasser. Etter vår mening bør ikke nye tiltakshavere slippe til i området.

Konsesjon er så langt gitt for 24 år fremover . Det er faktisk en brukbar driftshorisont i våre dager. O g
nå før videre konsekvensutredning er foretatt – og den bør gjøres langt mer grundig enn det
AsplanViak har gjort i foreliggende forslag – bør tiltakshaver få det signalet at drift etter 2040 faktisk
er usikker. Tiltakshaver må også få forelagt en liste med avbøtende tiltak og de arealbegrensninger
kommunen finner nødvendig for å sikre miljø - og samfunnshensyn i saken. Arealbegrensingen må
også ses i sammenheng med industriområdet på Hensmoen s om fra sin kant setter begrensninger for
områdets innbyggere . Fremtidig b efolkningsutvikling og press på arealer i Ringerike krever g ode
friluftsområder – med plass til alle brukere - som er Hensmoens force ! I et 5 - 10 års perspektiv er det
også høy sannsyn lighet for at det vil komme en mer restriktiv nasjonal gruspolitikk.

To andre arealkrevende prosjekter er også aktuelle og krever utredning. Et forslag om
Landskaps vernområde ble fremlagt allerede i 1974. Det er igjen kommet opp via UI O gjennom dr .
philos Dag Hongve i 2017 . Området vil ha sin kjerne rundt Store - og Lilletjern, men arealgrensen bør
t enkes vid og selvsagt omfatte en god del av de 500 da tiltakshaver ønsker seg . Kommunen arbeider
også med en lokalisering av en geopark og et geoinformasjonssen ter. Begge dele krever opparbeiding
og parkering , f.eks. på noe av arealet som i dag ikke er tatt ut av grustaket . Slike prosjekter tar tid å
realisere, men de ligge r snarere innenfor en 5 - 10 årsperiode enn lengre ut i tid og de vil kunne gi
arbeid til min st like mange mennesker som det grustaket forespeiler oss. Å sette klarere prinsipper
for etterdriften bør heller ikke utsettes i tid. Dette er også noe tiltakshaver vil sette pris på å forholde
seg til nå og ikke oppleve at det d ukker opp som overraskelse r om 1 5 år.

Planforslaget peker selv på manglende undersøkelser av biomangfold et på den delen av
sandfuruskogen som ligger i planområdet. Den kan godt inneholde verdifulle rødlisted e arter. Vi vet at
denne delen er avgjørende for avvikling av presisjonsor ientering der bla. N M er arrangert to ganger .
Området brukes også som demonstrasjonsområder for skoler i Ringerike og Universitet i Oslo har
brukt det gjennom en årrekke . Også ulike momenter, det som ses som betegnes somet bærekraftig
uttaksregime «innenf or de avsatte arealer i kommuneplanen», og er knyttet til vannhusholdning,
testbrønner og grunnvann samt lagring av masser og forsuring trenger utredning. Konklusjonen blir
derfor at før konsekvensene er klarlagt, skal dagens konsesjonsgrense gjelde. Planforslaget bør derfor
hvile i skuffen og ses på igjen i lys av det som er miljø - og samfunnssiden av saken.

Ved siden av å vise til generelle prisnipper for disponering av grus - og sandre ssursene nevnt i
uttalelse om Kilemoen, vedlagt under, vil M D G til slutt påpeke at bærekraftig bruk av
grusressurser bør komme til en avklaring tilsva rende d en som ha r funnet sted i Sverige. Disse
ressursene er begrensete og bør brukes til noe annet enn so m fyllmasse til betong og asfalt .
Fre mtidens byggerier bør bruke langt mer trevirke . Således danner både klima - ,
naturforvaltnings - og friluftspolitiske prior iteringer bakgrunn for vårt nnspill .

For Miljøpartiet De Grønne Ringerike

Kommunestyrerepresenta nt Knut Arild Melbøe



R i n geri ke Arb ei d erp a rti s h øri n gsu tta l el se
p å kom m u n ep l a n en s area l d el

For Arbeiderpartiet er det viktig at kommuneplanens arealdel gjenspeiler samfunnsdelen. Tettsteder
som Tyristrand, Nes, Sokna og Hallingby må ha muligheter til å vokse med både bo og næringsarealer
i tillegg til Hønefoss. Vi mener at arealplanleggingen må ta hensyn til de strukturer som finnes og er
planlagt, slik at veksten skjer på en kontrollert måte, og at kapasiteten i kommunale tjeneste r som
må utvides skjer på en kontrollert måte og kan planlegges i god tid.

Statlige krav til fortetning rundt kollektivknutepunkt må være førende. Vi mener det er stort
potens iale for fortetning i Hønefoss. Arbeiderpartiet mener at det må kunne bygges h øyere i
sentrum, men at det er det viktig å tenke på en helhetlig utvikling som skaper gode byrom selv om
det bygges høyere.

D et må planlegges for helhetlige løsninger rundt gang, sykkelvei og kollektivtransport. Byen bør
vokse innenfra og med en fortet ning av dagens arealer og tillatelse for høyere bygg vil behovet for
nedbygging av matjord være lavere.
Dagens opparbeidede grøntarealer og parker i Hønefoss bør videreutv ikles, fremfor at nye opprettes.
Petersøya må tas vare på og det må jobbes med tilgje ngelighet. Kommunen bør også aktivt være
tilrettelegger gode miljøvennlige løsninger som er tilrettelagt for en sosial profil med felles arealer
både ute og inne.

Mvh
Mons - Ivar Mjelde
Leder
Ringerike Arbeiderparti
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Dokid:
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Høringsuttalelse - kommuneplanens
arealdel

15.08.17

Det vises til planforslaget,lagt ut pähøring,med høringsfrist 25.0g.17.

Innledning

Det er viktig at kommuneplanen legger opp til utvikling i hele kommunen. Økt bosetting og
næringsutvikling må komme hele kommunen til gode. ko--*"n må legge til rette for at
innbyggere kan leve gode liv i lokalsamfunn.n.,-og oppleve nærhet til goae kommunale
tilbud' Kommunen må legge til rette for kommunale arüeiosplasser, så iel som andre
arbeidsplasser, i hele kommunen.

Det må i kommuneplflg"s arealdel legges til rette for ballansert utvikling og en fremtidig
vekst må kanaliseres både til byen og lokalsamfunnene. Kommunestyret må l*gg. til rette for
at befolkningsveksten ikke bare kommer i Hønefoss.

Innledningsvis vil Senterpartiet påpeke at høringsdokumentet ensidig bygger på innkomne
innspill' Det kunne vært formålstjenlig at kommunen selv hadde tatt en rããr aictiv rolle, ved
selv å foreslå både utbyggings - og næringsområder. Senterpartiet registrerer at den valgte
fremgangsmåten har giort at enkelte lokalsamfunn er tilført

^fä
utbygfrngro-rÀd"r, i forhold til

gi eldende kommuneplan.

Dett-e gir seg særlig utslag ved at man i svært beskjeden grad legger til rette for ny
næringsutvikling utenfor Hønefoss og omegn.

Senterpartiet mener høringsdokumentet i for stor grad legger til rette for nedbygging av dyrka
Tgk llere av innspillene omhandler omdisponerìng urrã!*a mark, og seffiaftiet mener
Ringerike kommune ikke kan akseptere at dyrka **t onrãirpon.r", tíu"iigf"tråI, sett hentil andre tilgiengelig arealer i Ringerike kommune.

Flere av de innspillene som er tatt med i høringsdokumentet som berører omdisponering av
dyrka mark, vitner om kortsiktig tenkning og

"i
ikke samsvar med nasjonale føringer eller det

som er samfunnstjenlig hva gielder å ha arealer til matproduksjon.
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Det vises i denne sammenheng til Senterpartiets alternative forlag ved behandlingen av
høringsforslaget.

Lokals amfunns utvikling

Ringerike kommune har definert noen prioriterte lokalsamfunn. Senterpafüetvil presisere at
selv om man har fremhevet noen lokalsamfunn, skal ikke det være til hinder for utvikling av
andre områder.

Det bør også i planbestemmelsene giøres endringer slik at man åpner for spredt boligbygging,
der det er hensiktmessig, og ikke kommer i konflikt med andre tungtveiende hensyn.

Avslutningsvis

Ringerike Senterparti viser til sitt alternative forslag ved behandlingen, og ber om at
kommunestyret ser hen til dette ved endelig behandling. Det er ør S""teóafiiet vilefig at
endelig plan har bredest mulig politisk forankring, for ã skape forutsigbariret over tid.

Med

Leder
Ringerike Senterparti
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Høringsuttalelse til arealplan for Ringerike

Ringerike Venstre vil ha grønn vekst og næringsutvikling, nye
arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse, en kompakt miljø - og kulturby ,
tettsteder og distrikt det er godt å bo i , leve i og arbeide i.

Vi lever av det naturen gir oss og vi m forvalte ressursene p en
bærekraftig m te. Bærekraftig utvikling handler om velge arealer for
bolig utbygging som ikke fortrenger dyrkbar mark. Nedbygging av matjord
er sparke bena under v rt livsgrunnlag, og skal unng s . . Ringerike
Venstre vil styrke jordvernet og stille krav til reetablering av dyrket mark .

Vi må velge arealer for utbygging som tar hensyn til behov for redusert
bilbruk og nærhet til kollektivtransport, , trygge gang / sykkelveier til
skoler , tettsteder og jernbanestasjon.

Ringerike kommune er stort og grønt, har langstrakte områder med
gårdsdrift, åker, fjell, myr, skog og spredt bebyggelse. Dette en del av
Ringerikes kvalitet og kultur. Her må vi være varsomme med fortetting og
akseptere bil som daglig transportmiddel.

Vi må sette klare krav til variert arkitektur, unngå stereotype ferdighus på
flate tomter der ingen gamle flotte trær er beholdt. Nivåforskjeller skaper
variasjon.

Generelle i nnspill:

1. For å hindre nedbygging av jordbruksområder, redusere bilbruk ,
øke andel gående/syklende samt styrke kollektivtilbudet til
jernbanestasjon og sentrum skal økt boli gbehov først og fremst
dekkes gjennom fortetting i og nær Hønefoss og i og nær sentr um
av de prioriterte tettssteder.

2. Ingen nye boligområder skal etableres uten krav til
gang/sykkelveie r og nærhet til kollektivtilbud mot sentrum av
tettsted/by .

3. I den gr ad store samfunnsinteresser (jernbane /vei ) fortrenger
matjord skal denne flyttes til deponier og tilbakeføres til landbruket.
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4. Der det gis anledning til privat ikke - kommersielt masseuttak må det
settes tidsfrist/tilbakeføringskrav for å unngå åpne sår i
landsskapet til evig tid.

5. Vi ktig med fortetting av eksisterende industriområder , fremfo r
oppbygging av nye.

6. Landbruksjord skal fortettes tungt/tett dersom det mot Ringerike
Venstres stemme omdisponeres til boliger .

7. Alle som bor i Ringerike skal sikres nærhet til grønne lunger i by og
tettsted samt kort vei til frilufts - og turområder.

8. Man bør kanalisere investeringer i G/S og annen infrastruktur til de
allerede p rioriterte tettsteder før man bygger ut nye.

Konkrete innspill til enkelte av kommunens forslag (følger
nummereringen i konsekvensutredningen):

Nes i Ådal
1. Fritidsbebyggelse Nes i Ådal. Området egner seg ikke til hytter, til

det er det for verdifullt. B eslaglegger skog av høy bonitet og har en
sentral beliggenhet. Kan under tvil kanskje f orsv ares til boliger
pga sin sentrale beliggenhet. Foreslår at det utred es videre. Krav
om G/S

2. Boliger Østsida Nes i Ådal. Det er behov for boliger så sentralt i
Nes. Alt ligger til rette for et godt bomiljø der bilbruk begrenses.
Kan forsvares å beslaglegge skog for dette formålet .

3. Friti dsbegyggelse Smørhølkollen Ådal. Motsetter oss dette. Ikke i
tilknytning til eksisterende hyttefelt.

4. Utmarkfiske/reiseliv I utgangspunktet positivt , utredes videre.
5. Masseuttak Gravlimoen. Vi motsetter os s dette.
6. Masseuttak Veslesetermoen. Vi motsetter oss dette, b ør heller ikke

tillates til eget bruk
7. Masseuttak. Nord for Nes. Motsetter oss dette. Terrenginngrepet

vil bli svært synlig, nær bebyggelse.
8. Masseuttak, Lindelia. Motsetter oss dette. Om rådet ligger innenfor

verneplan

10. Masseuttak. Utredes ikke videre

11. Masseuttak. Utredes ikke videre

12. Masseuttak. Utredes ikke videre
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13. Masseuttak. Utredes ikke videre

Hallin g by og Ådal:

14. Buttingsrud camping. Positivt med utvidelse av næring. Noe skeptisk
til masseuttaket på oversiden av veien. Utredes videre .

15. se punkt 14

16. Ringmoen skole. Positivt tiltak. . Utredes videre.

18. Hytter Samsjøen. Greit. Fortetting av hyttefelt med 2 enheter .

21. Boliger Gamle Ådalsvei. Det er søkt om ytterligere 4daa til boliger i et
mi ndre boligfel t som skal etableres. Dette vil forringe bokvaliteten ti l
allerede godt etablerte boliger vesentlig. Skog av høy bonitet. Bygger
ned buffersonen mot dyrket mark . Motsetter oss dette.

26. Masseuttak Djupdalsmoen, Sokna. Anbefaler at uttaket utvides. Stor
nasjonal verdi/kvalitet. Bør utvides for å hindre åpning el ler utvidelser av
andre uttak med større natur/friluftsverdi .

Heradsbygda

27 . Bo ligbygging Bålerud/Oppenåsen BC
Det settes som et absolutt krav til at et godt kollektivtilbud til /fra
jernbanestasjon/sentrum er formelt avklart med rett instans før planen
ev. utredes videre på et senere tidspunkt . Må sees i sammenheng med
områdeplan for Hønefoss .

Haug sbygd og Åsa

B oligbygging i Haug stiller i samme kategori som Heradsbygda, avventer
gode kollektivløsninger til jernbanestasjon/sentrum og områdeplan
Hønefoss. Det kan vurderes et unntak for Åsa som har ny skole. Vi har
valgt å kommentere kun to forslag, hvorav ett positivt .

43 . Boli g bygging Nedre Klekken gartneri. Vi motsetter oss dette. Arealet
ønskes først og fremst videreført som gar t neri, er dette ikke mulig bør
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eiendommen selges eller leies ut som jordbruksareal til nærliggende
bønder som kan drive det som tilleggsareal.

46 . Østre Berg/Klekken Økogrend . Alternative og miljøriktige bygge - , bo -
og leveformer med fokus på miljø er en ønsket utvikling . Det faktum at
store deler a v arealet skal være felles tun med parseller for egen
matproduksjon gjør at vi vil støtte viderebehandling av tiltaket .
Kommunen har frarådet utbygging av eiendommen i sør, støttes.

Hønefoss

56 . Heen Sand. U tv idelse av masseutttak

Vi er sterkt imot en utvidelse.

60. Spenncom, Hensmoen utvidelse av næringsanlegg for produksjon av
jernbanesviller. Vi støtter den beskje dne utv idelse det nå er søkt om.
D ette er en utvidelse av et eksisterende næringsområde og har få
negative konsekvenser. Beslaglegger ikke jorbruksareal, kun skog av
middels og lav bonitet.

65 Masseuttak Eggemoen

Vi motsetter oss dette på grunn av natur og kulturverdier.

70 Kilemoen. Motsetter oss enhver søknad om videre utvidelser

72 Sentrumsformål Hønengata positivt

75 Boliger Ve, motsetter oss dette, jordvern

76. Boliger ved Veien skole. Motsetter oss dette pga jordvern , fulldyrket
jord i sammenheng med større jordbruksareal

77. Ki lemoen nord

Vi motsetter oss enhver søknad om videre utvidelse r fremover på det
sterkeste. ( Vi berømmer administrasjonens sterke innsats for å få
stanset uttak gnr/bnr 52/1 til tross for at Fylkesmannen i 2015 opphevet
Ringerike kommunes vedtak om midlertidig stans ) .

80. Boliger Tandberg. Motsetter oss dette. Dyrkbar jord,lang vei til
tjenestetilbud, sårbare arter.

82. Boliger Trygstadveien. Motsetter oss dette. Kulturminner, usentralt.
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94. Boliger Kindsåsveien. Settes som vilkår at jorden tilbak eføres
landbruket.

95. Vælerenveien Tyristrand. Motsetter oss dette, ikke i tråd med ønsket
utbygging av Tyristrand.

97. Boliger Ask Sentrum. Ikke i tråd med ønsket utbygging på Ask.
Settes uansett som vilkår at området med dyrket mark tas ut av planen.

Fo r øvrig slutter vi oss til følgende uttalelse i høringsutttalelse fra fra
fylkeskommunen av 23/8 :

” Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere m støtte opp
om skape et godt kundegrunnlag for Ringeriksbanen for sikre at
banen n omsider realiseres. Kommunen m derfor prioritere boligvekst
rundt stasjonen / Hønefoss sentrum. Fylkesutvalg et frar der følgelig at
det pnes opp for nye store boligomr der i Haugsbygd og Heradsbygda i
denne kommuneplanrevisjonen. Fylkesutvalget anbefaler at behov for
nye boligomr der i tettstedene kan vurderes etter at omr deplanen for
Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og
transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering
av kommuneplanen etter at omr deplanen er vedtatt for sikre en god
arealutvikling samlet sett for kommunen ”

Hønefoss 9 /9 2017

På vegne styret av Ringerike Venstre

ved Anita Ulvseth og Marianne Wethal





Fra: Martin Amundsen [martin.amundsen@hotmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Ragne Marthe [ragnemarthe@hotmail.com]
Sendt: 23.08.2017 13:07:51
Emne: Merknad til kommuneplanens arealdel
Vedlegg:

Hei.

Viser til min tidligere merknad innlevert ved åpen kontordag plankontoret 17/8 - 17.

Jeg vil også tilføye følgende kommentarer :

Plankartet viser at min og naboens tomt ( Engens vei 2 og Benterudgata 5, 3511 Hønefoss)
delvis er planlagt regulert som parkeri ngsplass for Ringerike Rådhus .

Dette er selvfølgelig svært lite ønskelig for våres del, og jeg ønsker at våre tomter reguleres til
boligformål slik som de brukes i dag .

Med tanke på hvordan fremtidens Hønefoss skal være, kan jeg ikke se hvordan det er
he nsiktsmessig å rive hus og ekspropriere grønne, fine boligtomter til fordel for
overflateparkering så sentralt i byen .

Det strider også mot all miljøtenkning og ønsket om flere myke trafikanter, i motsetning til
biler, i sentrum fremover .

Med vennlig hil se n

Martin Amundse n

Engens vei 2, 3511 Hønefos s

Tlf: 926 87 58 8











Fra: Frode Andresen [frodeandresen@outlook.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no [fmbupost@fylkesmannen.no]
Sendt: 25.08.2017 15:57:50
Emne: Merknader til kommuneplanens arealdel - Klekken gartneri.
Vedlegg:

Frode Andresen
Borgergata 3
3514 Hønefoss

Ringerike Kommune
Areal og byplankontoret
Pb. 123,Sentrum
3502 Hønefoss

Sendt via E post:postmottak @ ringerike.kommune.no

Klekken 25/8/2017

MERKNADER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KLEKKEN GARTNERI

Jeg viser til forslag til revidert kommuneplan som er på høring med frist 25/8/2017.

BAKGRUNN:
Ringerike Kommune har stilt seg positive til å bygge ut Haugsbyg d med boliger.Dette i lys av
den tiltenkte veksten i innbyggertall ifbm bygging av Ringeriksbanen og ny E16 mot Oslo.
Som et resultat av dette har en rekke prosjekterte utbyggingsområder blitt dratt frem i lyset
igjen ,etter at de tidligere har fått avslag /ligget på vent pga jordvern mm.Ett av disse
prosjektene er utbygging av Klekken gartneri.(som er LNF område med A klassifisert jord)
Det er allerede omregulert og igangsatt to prosjekter i umiddelbar nærhet.(Klekkenhagen og
Nedre Klekkenhagen ,som også er A klassifisert jord).Andre steder i Haugsbygd er flere
tilsvarene nedbygginger av dyrkbar mark igangsatt.Klekken Gartneri drives idag ,på en
utmerket måte,av familien Chaudhry og sysselsetter 5 personer.De ønsker å fortsette driften
og har utvidet med sau ehold og tenker på å utvide videre med produksjon av andre matvarer.

FAKTA:
Kulturlandskapet Klekken ligger ca 7 km fra Hønefoss jernbanestasjon,og ca 10 kilometer fra
tiltenkt evt ny E16.Kjøretiden fra Klekken til Hønefoss stasjon er er mellom 12 og 18
minutter,alt etter trafikkforhold.Kjøretid til påtenkt ny E16 er mellom 15 - 21 minutter alt etter
trafikkforhold.Tidene er gjort av undertegnede.Veien fra Klekken til Hønefoss belastes av opp
til 600 biler i timen(inkl tungtrafikk )og fører rett ned til en av Norges mest køutsatte
gater(Strandgata med Hønengata og Kongens gate).
Kulturlandskapet Klekken ,ligger sydvestvendt og har optimale dyrkningsforhold for
landbruk.
Hele dyrkningsområdet har A KLASSIFISERT JORD og er LNF område.
VERDEN blir varmere og ma tproduksjonen blir vanskeligere å opprettholde i de største
delene av den.
JORDA har idag en befolkning på 7 mrd mennesker.Dette skal ifølge prognosene øke til 13
mrd i løpet av 25 år.



800 MILLIONER MENNESKER SULTER idag. Om 25 år tror man 2 MILLIARDER
MENNESKER SULTER.
MINST!! Dette som følge av mere tørke og befolkningsøkning.
1 KVADRATMETER dyrkbar jord på KLEKKEN gir ernæring tilsvarende minst 1 brød pr
år.
En evt omregulering av Klek ken gartneri vil gi et potensielt tap på oppimot 25000 BRØD PR
ÅR.
Dette, da jorda er A klassifisert.
Det er et tosifret antall utbyggingsplaner av dyrkbar jord i Haug.Dette til tross for at
Kommunal og Moderniseringsdepartementet i vedtak 7 april ,slo fas t at flere boligfelt i
kommuneplanen for Krakstadmarka IKKE kan omdisponeres til boliger pga behovet for vern
av A klassifisert jord.
Krakstadmarka er et tilstøtende område til Haugsbygd/Klekken.I tillegg mente departementet
og Fylkesmannen at kommunen har store tomtereserver i mere sentrale,godkjente
byggeområder.De påpekte også det betydelige fortettingspotensialet Hønefoss by har.Dette
sammenfaller med undertegnedes observasjoner.Undertegnede kjenner hver eneste gate og sti
i Hønefoss og omegn.
Det er en orme muligheter til å bygge ut her først,før man tar av LNF.
SSB forventer en befolkningsvekst i Ringerike på ca 200 personer pr år fram mot 2040.Disse
beregningene er foretatt etter at Ringeriksbanen og ny E16 kom inn i NTP.
Den første forsinkelsen av dis se prosjektene er dessverre allerede et faktum og sentrale
personer
i kommune og stat virker pessimistiske mhp byggestart.Samtidig er byggetakten i Ringerike
STOR.
Dette sammenfaller med et boligsalg som stuper 36 prosent de siste 2 månedene ( pr 25/8/17).
Og Østlandet faller mest.
Skolen som Klekken sogner til,Vang, har samtidig sprengt kapasiteten sin.Ifølge Udir har
Vang skole en kapasitet på 340 elever.Dagens elevtall er 356.Ved en evt utvidelse av skolen
er det vanskelig å se at dyrkbar mark ikke vil b li berørt.

KONKLUSJON :
KLEKKEN GARTNERI MÅ IKKE OMDISPONERES fra jordbruksareal til boligformål.
Begrunnelse:
1) Gartneriet er et LNF område med A klassifisert jord.
2)En utbygging vil danne videre presedens for andre LNF områder.Mange områder er allere de
tapt.
3)Grunnlaget for utbygging i slik stor skala er ny Ringeriksbane og E16.

a) dette prosjektet ligger i løse lufta
b)Klekken ligger for langt unna trafikknutepunktene i disse prosjektene.

4)En utbygging på Klekken vil generere flere hundre(f lere tusen om flere områder
omreg.)bilbevegelser ekstra daglig.Dette igjen medfører enda større køer i et Hønefoss som
har levd i et "køhelvete" i 40 år.Folk på bygda kjører bil!.
5)Det er lett å finne alternative tomter i nærhet til sentrum av Hønefoss.
6 )Boligbygginga på Ringerike er allerede dimensjonert for de kommende 10 års vekst ifølge
SSB.

Skal det bygges må det bygges på steingrunn/kratt/industriområder.
7)Skolekapasiteten på Vang er allerede sprengt.
8)Klekken Gartneri blir idag drevet på en u tmerket måte av familien Chaudhry.

De sysselsetter 5 personer og har planer for videre drift.



9)OG IKKE MINST.....................Ringerike er et lite sted i verden,men er tilgodesett med den
beste

Jorda på kloden.Den mest kjente Ringerikingen er Ringerikspoteten.Ikke tilfeldig.
Om 30 år er det enda mere vann og matmangel enn idag.Om 30 år vil 2 milliarder

mennesker
kunne gå sultne til sengs hver dag.Barnebarna våres kan IKKE SPISE BETONG.
Ringerike er også en del av verden!!

TIL BESLUTTNINGSTAKERE i kommune/fylke/stat;
VÆR VISJONÆRE
Velg BRØD FORAN BETONG
Velg KULTURLANDSKAP FORAN CASH.

Hilsen
Frode Andresen

Kopi:fylkesmannen i Buskerud
fmbupost@fylkesmannen.no

Få Outlook for iOS



Fra: Kjell Baug [kkb@ringeriks - kraft.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: 'Hanne Baug' [bauhan@live.no]; per.strande1 @gmail.com [per.strande1 @gmail.com]
Sendt: 23.08.201 7 1 1 :1 8:39
Emne: Kommentarer til kommuneplanens arealdel
Vedlegg:

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

Det vises til kommunens nettsider hvor kommuneplanens arealdel er lagt ut til høring etter første gangs behandling med svarfr ist 25.8.2017.

Undertegnede er berørt av planen ved at deler av vår eiendo m Gnr/bnr 97/1 er foreslått disponert til boligformål. Dette gjelder området som er omtalt som
B_F12 i kommunedelplanen for Krakstadmarka. Vi er positivt til og støtter dette forslaget.

Område B_F12 var det knyttet innsigelse til. Kommunaldepartementets h ar på nåværende tidspunkt ikke godkjent at feltet B_F12 omdisponeres til
boligformål, jf departementets brev av 7.4.2017. Departementet viser imidlertid til at det er naturlig å vurdere feltet B_F12 (og B_F8 som heller ikke ble
godkjent) i forbindelse med kommunens pågående arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Departementet viser til at ved denne revisjonen kan
arealene B_F12 og B_F8 vurderes ut fra et helhetlig behov for nye utbyggingsområder i Hønefoss.

Kommunestyret har ved første gangs beha ndling lagt nevnte områder inn i ny arealdel i tråd med kommunens ønske for kommunedelplanen for
Krakstadmarka, et forslag som støttes fra undertegnede.

Utbygging av Krakstadmarka er et viktig ledd for å legge til rette for veksten i Hønefoss og utvikle b yen på begge sider av Storelva. Krakstadmarka er viktig
for å kunne utvikle sentrumsnære boområder med miljøvennlige transportløsninger som kommuneplanen forutsetter. Med den foresl åtte gang - /sykkelbro
fra Støalandet til Ringeriksgata, vil det være ca 900 meter å gå/sykle til idrettsanleggene i Hønefoss Idrettspark og ca 1 700 meter til byens sentrum (Søndre
Torv) fra arealene i B_F12. Tilsvarende vil det være ca 1 800 meter å gå/sykle til den nye skolen på Eikli når den foreslåtte broen Eikli til Sjongslun den er
bygget.

I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det gjort en rekke analyser som viser at områdene B_F12 og B_F8 er avgj ørende for å skaffe en
tilfredsstillende økonomi i utbyggingen av Krakstadmarkas nordlige planområde sett i lys av de infrastrukturinvesteringene som vil følge. Uten disse
områdene inne i planene vil muligheten for å realisere de 250 - 300 boenhetene som ligger i Krakstamarka nord bli sterkt svekket. Å ta med B_F12 og B_F8 vil
dermed være i samsvar med Kommunaldepartem entets føringer om å se disse områdene i sammenheng med revisjon av kommunedelplanens arealdel.



Området B_F12 utgjør i overkant av 30 mål dyrka mark. Vi ønsker å peke på at i 1999 ble hele området fra Vesternbakken til Ta ndberg avsatt til fremtidig
bolig formål, samlet ca 900 mål. Det er dette området som i planarbeidet er omtalt som Krakstadmarka. Denne omklassifiseringen var i tråd med gjeldende
JAV. (JAVen klassifiserer området til C som er definert som område med mindre sterke landbruksinteresser). A v disse 900 målene ble områdene fra
Støavangen til Vesternbakken, ca 180 mål, tatt ut av opprinnelig plan og er tilbakeført fra boligformål til LN RF. Dette skjed de ved førstegangsbehandling av
kommunedelplanen i 2012 etter anbefaling fra styringsgruppen fo r kommunedelplanen for Krakstadmarka. Av disse tilbakeførte områdene er ca 35 mål
dyrket mark. Dette innebærer at å omdisponere B_F12 til bolig ikke gir nedbygging av dyrket mark i forhold til når planarbeid et startet i 1999 og den JAV
som gjaldt både da o g gjelder nå.

Avslutningsvis vil vi vise til at både Fylkesmannen og departementet har i sin begrunnelse for ikke å godkjenne B_F12 til bol igformål bl a vis til at «….de store
sammenhengende jordbruksarealene øst for Krakstadmarka må forbeholdes matproduk sjon….» Dette er en faktabeskrivelse som for område B_F12 ikke er
korrekt når kommunedelplanen for Krakstadmarka er realisert. B_F12 vil da ligge som et avgrenset område omkranset av boliger og høye skråninger. I en
eventuell videre dialog med fylke og sta t vedrørende kommuneplanens arealdel, bør denne faktabeskrivelsen korrigeres.

Vi imøteser den videre behandling av saken.

Med vennlig hilsen

Hanne og Kjell Baug
Gnr/brn 97/1
Tlf 917 91 805



Fokus Rådgivning AS
Leif Tronstads Plass 6
1337 Sandvika

web: www.fokusraad.no
e - post: post@fokusraad.no

Org.nr: 992 072 342

Ringerike Kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Hønefoss , 22.08.2017

Omregulering Lisletta
Tilbakemelding på Kommuneplanens arealdel

Vi bistår Lars Buttingsrud i forbindelse med det innspillet han har gitt til Kommuneplanens arealdel og som
er sendt inn som innspill 80 .
Vi registrerer i Planbeskrivelsen med konsekvensutredning at dette området ikke er medtatt og vil gjerne
komme med kommentarer til grunnlaget for den konsekvensutredningen av innspillene som er gjort da den
etter vår oppfatning er gjort på feilgrunnlag.

Generelt:
Fra dette brevet ble sendt inn i januar 17 så registrerer vi at veien over til Lisletta er tatt inn på kart samt at
det har tilkommet ett enormt område inntil vårt område med hensynsone Friluftsliv , se utsnitt under. Vårt
område er markert med rø d ring på utsnittet og ligger i nntil den foreslåtte veitraseen og den foreslått e
hensynsonen.
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Hensynsone H530:
Området har, unntatt de sammenhengende jordene, potensiale som et stort bynært utbyggingsområde i nær
tilknytning til Hønefoss sentrum.
Siden kommunen ønsker større vekst, vil utvikling her kunne bli effektiv utbygging, langt utover det en bl.a
kan få direkte i sentrum, der eiendomsforholdene og arealbruken er komplisert.

Det foreslåtte friluftsområde (H530_) må derfor etter vår oppfatning tas helt eller delvis ut. Innimellom de
potensielle utbyggingsområdene innenfor kommunedelplan Krakstadmarka er det og vil det fortsatt bli store
naturområder med samme kvaliteter som dette. Dette området er heller ikke benyttet i særl ig grad som
friluftsområde i dag.
Om det skal inn som sone så vil det båndlegge store deler for utbygging og må i det minste reduseres
betydelig. Gir en området en slik signatur er det stor sannsynlighet for at dette vil henge med over svært lang
tid.

S aksfremleggets vurderinger omkring lokalisering, infrastruktur og behov mener vi derfor er direkte feil.
Konklusjonen bør derfor heller bli at hele området vurd eres som et byutviklingsområde og at delområdene vi
har foreslått blir tatt med i kommende areal plan frem til år 2030 .

Ny veg til Lisletta:
Når det gjelder den foreslåtte v egen fra Krakstadmarka syd og til Lisletta så må veitrase mot et nytt kryss på
Lisletta tilpasses og optimaliseres i forhold til dagens arealer slik at veien får en optimal linje føring .

Vi er positiv og åp en for alle løsninger her og vil ikke protestere mot den viste traseen, men kun gjøre
oppmerksom på at dette avviker fra det forslaget vi har diskutert med Fossen Utvikling og det som nå er
foreslått i Kommuneplanen .

K onsekve nsutredning av forslag 80:
Vi mener videre at den konsekvensutredningen som er utført av COWI AS inneholder en rekke feil fakta som
gjør at COWI AS feilaktig faller ned på en samlet negativ vurdering basert på feilaktige /mangelfulle
innsatsfaktorer i konse kvensutredningen og ønsker derfor å gi noen utfyllende kommentarer i forhold til de
vurderingene som er gjort av COWI i dette dokumentet.

Kommentarene er gjort etter samme nummerering som i Cowis oppsett .

Kriterier Vurdering / begrunnelse - COWI Vår kommentar
Forhold til
overordnede planer

Ikke fortetting eller i tilknytning
til eksisterende boligområder
med tilhørende infrastruktur.

Fossen Utvikling AS (FU) har v arslet oppstart på
ny veitrase inn til nye områder som er under
planlegging og denne er vi positiv til og ser at
den er tatt inn på plankartet .

Det er derfor ikke riktig at området ikke er
tilknyttet eksisterende boligområder med
tilhørende infrastruktur.

Vedtatte kommunedelplan Krakstadmarka
legger i tillegg opp til en veifor bindels e
gjennom de innspilte områdene og som
knytter Krakstadmarka opp mot Lisletta og FV
241.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse - COWI Vår kommentar
Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ikke i tilknytning til eksisterende
infrastruktur. Må etableres.

Området lengst øst grenser mot
Hadelandsvegen, mens området
vest ikke ligger i tilknytning til
veg.

Det er derfor også feil at området ikke kan
tilknyttes til eksisterende infrastruktur og at
dette må etableres ved utbygging av de
innspilte områdene. Infrastrukturen vil
etableres som følge av utbygging i
Tanberghøgda.
Veien til Lisletta kan fungere som en samleveg
for de innspilte områdene, og kapasiteten på
veien vil trolig være svært god og må i tillegg
ses på som en avlastningsvei mot Oslosiden
for den forestående utviklingen av
Kragstadmarka .

Trafikksituasjonen vil bli løst ved påko bling på
Lisletta i planene til FU med tilfredsstillende
sikt og kryssløsning.

Landskapsbilde Området øst ligger på den flate
delen av Tandbergmoen, hvor
det er landbruk og spredt
bebyggelse som dominerer.
Tett boligbebyggelse vil bryte
med disse omgi velsene.

Området vest ligger i mer
småkupert landskap, nærmere
planlagt bebyggelse i
Krakstadmarka, og bør ses i
sammenheng med planer for
Krakstadmarka.

Vi er enige i at innspillet må sees i
sammenheng med utbygging i Krakstadmarka ,
noe de ovenstående momenter også gjør.

Vi er også enige at det ved en utvikling av de
innspilte områdene så bør det tas hensyn for å
ikke bryte landskapsbilde.
Dette tar også kommunedelplanen for
Krakstadmarka inn over seg.
V i kan ikke se at en utvikling her trenger å gi
«noe negativ landskapsvirkning», det kan i
tilfelle tas med tilsvarende i en ny
kommunedelplan, og/eller ved regulering.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekker i det vestligste området.
Flere sårbare arter er registrert i
områdene.

Det er ikke naturlig å bygge ned bekker i
området, bekkedragene bør fremdeles være
intakte som en del av de naturlige
grøntdragene som brer seg i området.
Området er så stort at en uansett ikke ser for
seg bygge ned hele arealet.

Kulturmiljø Kongevegen med uavklart
vernestatus går gjennom
området.

Kongevegen blir b ehørig behandlet ved
regulering slik den også nå behørig blir
behandlet ved detaljregulering av veien til
Lisletta.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av høg bonitet.
Dyrkbar jord.

Det er ri ktig at skogen har høy bonitet men
den er lite dyrkbar .

Folkehelse / bomiljø /
nærmiljø / friluftsliv /
barn og unge /
universell utforming

Ca. 3 - 4 km til skole, barnehage
og diverse tjenestetilbud.

Det er regulert ny barnehage i regulerings -
planen Tanberglia og etter det vi erfarer er det
vedtatt at ny barneskole i Ringerike skal
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Kriterier Vurdering / begrunnelse - COWI Vår kommentar

Kollektivtilbud langs
Hadelandsvegen.

Klassifisert som B - område i
kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.

u tredes i området Tanbergmoen, dvs i
umiddelbar nærhet til det innspilte områ det.

Kollektivtilbud vil komme til området som en
konsekvens av utbyggingen av Tanberglia og
Tanberghøgda og trolig automatisk komme til
det innspilte området som en følge av veien til
Lisletta.

Planen i Krakstadmarka er at deler av området
blir bevart som friluftsområde samt at
området ytterligere blir tilrettelagt for
friluftsaktiviteter ved utbygging. De innspilte
områdene vil kunne forholde seg til det
samme.

ROS Ingen kjente forhold

Samlet vurdering Ikke i tilknytning til eks.
boligområder / infrastruktur.

Beslaglegger skog og dyrkbar
jord.

Flere sårbare arter er registrert.

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse
tjenestetilbud.

Vi mener den samlete vurderingen er feil da
den etter vår vurdering ikke er basert på den
faktiske situasjonen i området.

Byggegrunnen er i hovedsaklig skogbunn som
har høy bonitet men som er lite dyrkbar.

Området ligger for øvrig attraktivt til i forho ld
til rekreasjonsområder og ligger både solrikt
og bynært med kun en liten gå - etappe på 3,5
km ned til sentrum og 2,5 km til
handelssentrene i Dalsbråten.

Vi ber om at våre innspill gjennomgås og vurderes på nytt og at konsekvensutredningen rettes opp i forhold
til våre innspill og at prosjektet flyttes over til punkt 5.6.1 i Planbeskrivelsen.

Med vennlig hilsen
Fokus Rådgivning AS

Jan Myrlund

Mobil : +47 90 55 25 95
E - post : jan@fokusraad.no

KOPI:
- Lars Buttingsrud
- Fossen Utvikling AS v/ Frederik Skarstein /Bjørn Leifsen
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Haugsbygd, 2 3 . august 2017

Bærekraftig utvikling for utbygger eller innbygger ?
M erknader til kommuneplanens arealdel

Vi viser til forslaget til revidert kommuneplan som er ute på høring med høringsfrist 25. august
2017.

Som beboere i Haugsbygd er vi både overrasket og sterkt kritiske til at kommunen i planforslaget
ser ut til å være positive til en betydelig omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til fordel for
boligbygging i bygda vår. Planene åpner for rundt 1000 nye boenheter og en fordobling av
innbyggertallet i Haugsbygd.

Utbyggingsvolumet , og konsekvensene dette får for bomiljøene i et lite bygdesamfunn , er etter
vår vurdering mangelfullt utredet . Forslaget ser også ellers delvis ut til å være bygget på s viktende
faktagrunnlag, og er dessuten sterkt i strid med både nasjonal j ordvernstrategi, overordnede,
vedtatte føringer for samordnet areal og transportplanlegging, samt vedtatt politisk plattform for
Buskerud Fylkeskommune .

Når kommunen står overfor en s tor infrastrukturutbygging med Ringeriksbane og ny E - 16 , har ikke
komm unen råd til å bruke av «omdisponeringskvoten sin» til boligbygging.

Kommunen har som planmyndighet, gjennom plan og bygningsloven, fått både makt og ansvar til
å fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
Vi krever at Ringerike kommune tar dette ansvar et og sørger for at utviklingen skjer innenfor gitte
nasjonale og regionale , rettslige og politiske rammer.

En nærmere redegjørelse følger nedenfor.

Omdisponering av dyrka mark til boligformål strider mot nasjonale og regionale føringer

Det er ikke mer enn drøye 4 måneder siden Kommunal - og moderniseringsdepartementet i vedta k,
7. april slo fast at boligfeltene B_F8 og B_12 i kommunedelplan en for Krakstadmarka ikke kan
omdisponeres til boliger. Fylkesmannen nådde dermed frem med sin innsigelse til kommunens
plan. Departementet la vekt på at områdene innebærer omdisponering av dyrka mark av god



kvalitet og at kommunen har en sto r tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig
fortettingspot ensial i Hønefoss by!

a) Nasjonal jordvernstrategi

K ommunen har et betydelig ansvar for oppfølging av nasjonal jordvernstrategi av 8. desember
2015. Vi forutsetter at kommunens administrasj on både er kjent med jordvernstrategien og
Landbruksdepartementets orienteringsbrev datert 8. mars 2016 til kommunene. Skal
jordvernstrategiens mål om å redusere nasjonal omdisponering fra 6000 dekar pr . år til 4000 dekar
pr . år in nen 2020 nås , må kommunene ikke bare unngå omdisponering av nye arealer, men i stor
grad tilbakeføre tidligere omdisponerte dyrkingsarealer til jordbruk dersom disse ikke allerede er
nedbygd . Ringerike har matjord av svært høy kvalitet, høyere enn store deler av distri kts - Norge. Vi
mener derfor at Ringerike har et særlig ansvar for å bygge ned mindre enn den promillen som rent
teoretisk ellers kunne bygges ned her i kommunen.

b) Buskeruds jordvernspolitikk

Vi forutsetter også at både administrasjonen og de folkevalgte er k jent med , og retter seg etter
Buskerud Fylkeskommunes vedtatte jordvernpolitikk, jf. politisk plattform for Buskerud
Fylkeskommune av 17.september 2015 punkt 4.2 underpunkt 7:

«Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsby gg på dyrket og
dyrkbar jord skal ikke være tillatt . (vår uthev.) Det åpnes for særskilt politisk behandling når det
gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive skogsdrift og
matproduksjon. Ved unntak knyttet til k ritisk infrastrukturutfordringer skal det erstatningsjord
etableres.»

Vi forutsetter videre at disse dokumentene er en del av saksgrunnlaget når saken fremlegges for
de folkevalgte .

Knutepunktutvikling

Det er både forventet og ønsket at ny E - 16 og Ringer ik sbane skal føre til økt tilflytning og
befolkningsvekst på RIngerike. K ommunen må i sin planlegging forholde seg til statlige
planretningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging . Regjeringen forventer i
planretningslinjene at kommunene sikre r høy utnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegge r
for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikre r sammenhengende gang - og
sykkelforbindelser av høy kvalitet. Det er også forventet at potensialet for fortetting og
transformasjon utnyttes fø r nye utbyggingsområder tas i bruk .

Utvikling bør derfor skje innenfor en radius på ca 2 km fra de sentrale trafikknutepunktene.
Haugsbygd ligger vesentlig lenger ut. Folk flest vil ikke gå eller sykle til sentrum/togstasjonen fra
Haugsbygd.



Bo - og nær miljø

Forslaget til kommuneplan åpner for rundt 1000 nye boenheter og en fordobling av innbyggertallet
i Haugsbygd. Det legges i planen opp til en høy utnyttelsesgrad med 4 boenheter pr daa. En slik
utnyttelse vil i de fleste deler av bygda bryte med dagens boli gstruktur og - størrelse. Det er viktig
for oss som innbyggere i bygda å ta vare på de kvaliteter bygda har med kombinasjonen marka,
landbruk, kulturlandskap og boligområder med luft rundt boligene. Det er grunnen til at vi har
bosatt oss her og ikke i et b ysentrum.

Med 1000 nye boenheter og et anslag på 2600 nye innbyggere vil det bli en dramatisk
trafikkøkning. Veisystemet i Haugsbygd er ikke dimensjonert for dette. Vi kan ikke se at det er tatt
høyde for dette i planen. Veiene går i stor grad langs dyrka mark. Utvidelse av veikapasitet vil
dermed også true jordvernet.

Skole

Vang skole har en kapasitet på 340 elever. Kapasiteten er allerede sprengt med dagens 356 elever
(kilde Udir). Det er i forslaget til revidert kommuneplan ikke redegjort for hvordan beh ov for et
potensielt behov for dobling av kapasiteten skal løses. Det er vanskelig å se hvordan en utvidelse
av Vang og Haugsbygd skoles skal løses uten at det går utover dagens uteareal eller
omkringliggende dyrka mark.

Klekken Gartneri , B 19

Som nabo til Klekk en gartneri er vi spesielt kritiske til forslaget om omdisponering av dette
jordbruksarealet til boligbygging. Området er et godt landbruksareal og det er i dag er
gartneridrift på eiendommen. Nabolaget rundt gartneriet har i dag ca. 40 innbyggere.

Grunneier/f orslagsstiller ønsker at et areal på 22 daa avse tt es til eneboliger. Han har ogs å tidlige re
forsøkt å få dette inn i komm uneplanen. Vi er kjent med at det nå skal være inngått en opsjons -
eller sal gsav tale med en u tbygger , og at u tbyggeren av profitthensyn har ønske om en langt høyere
utnyttelse enn eneboliger .

Dersom det i tillegg åpnes for boligbygging på Klekken Gartneri , med en utnyttelse på 4
boenheter pr daa , betyr dette at det åpnes for større komplekser , eksempe l 44 stk 2 -
mannsboliger, 22 stk 4 - mannsboliger, eller 7 - 8 stk leilighetsbygg med 12 leiligheter i hver. Vi ser
med stor bekymring på den type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner
for utbyggerne.

Med den allerede iverksatte utbygging av Klekkenhagen (34 enheter) og utbygging i Nedre
Klekkenhagen ( 12 enheter) , vil vårt nær område i løpet av kort tid få 46 nye boenheter , eller 120
nye innbyggere . Dersom det i tillegg åpnes for boligbygging på Klekken Gartneri , med en
utnyttelse på 4 boenheter pr daa , som kommuneplanen bruker som utgangspunkt, tilsvarer dette
88 enheter . Med 2,6 beboer e pr bolig utgjør dette ytterligere ca 230 beboere , totalt 3 50 nye
innbyggere .

Med plan o m ytterligere utbygging av Klekken gartneri til boligformål, vil dette lille område t gå
fra "et rolig , landlig boligstrøk" til et tettsted. Dette vil ødelegge det flotte kulturlandskap et vi
har rundt oss. Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et rolig og godt bol igstrøk og mener
denne type fortetting med store boligmaskiner vil føre til en vesentlig forringelse både av vår
bokvalitet og for våre eiendommer.



V i krever at kommunen t ar hensyn til eksisterende beboere/miljø, og ikke godkjenne r bebyggelse
som vil føre til en vesentlig fortetting .

Hilsen

Kristin Bjerkestrand Eid og Tor Eid

Kopi: Fylkesmannen i Buskerud ( fmbupost@fylkesmannen.no )



Uttalelse i forbindelse med kommunedelsplanens høringsrunde.

Sak 4 6 , g.nr /b.nr 103/4, Bånntjernvegen 19, 3414 Hønefoss

Konklusjon

Vi anmoder om
at prosjektet blir tatt ut av LNF - kategorien og fremføres som
eiendomsmessig helhet (konf Nerbytunet)

at søndre del blir medtatt med reduksjon fra 7 til 5 eneboliger

at prosjektets mange positive og tidsnødvendige aspekter blir fremhevet
med signaleffekt og senere behandlinger/instanser for øye.

Nedenfor er disse anmodninger begrunnet.

Innledning

Den ny lig ferdigstilte konsekvensanalysen tilknyttet kommunedelsplanen er
preget av travelhet og stort press på kommunale planleggere. Den mer
generelle delen av høringsutkastet, og særlig pkt 6.6.3, som tar for seg området
Haug/Klekken , har vi ingenting å si på .
Innleide konsulenter har i første omgang behandlet vårt og andre prosjekt er
individuelt og avgitt nokså kortfattet karakteristikk (konsekvensanalyse ) med
anbefalt konklusjon som støtte for kommunal sluttbehandling . Med
fargesymboler og tekst i telegramstil er det ikke lett å få frem særegne
kvaliteter i et nyansert bilde. Muligens er det rigorøsitet og manglende
smidighet i regelverk og praksis som presser Cowi til så negativ karakteristikk av
vårt prosjekt i forbindelse med blant annet f ølgen de forhold: avstand, nærhet
til bebyggelse, skogbruk s - og jordbruksinteresser infrastruktur og kommunal
VA.
Her skulle vi for det meste været karakterisert positivt Kan de i det hele tatt ha
vært på stedet eller lest vår etter forholdene temmelig detaljer te og



omfattende fremleggelse av prosjektet s viktige kvaliteter i forslag til
reguleringsbestemmelser, prosjektbeskrivelse, ideskisse og planbeskrivelse .
Administrasjonen har imidlertid skjønt bedre , konsekvensanalysert langt m er
konsekvent og derfor sluppet oss gjennom dette nåløyet , riktignok i noe
redusert format.
Øverste og søndre del av vårt planforsl a g , dvs 7 eneboliger (B15 - B21 ) med
tilhørende parseller på beitet , oppfatter vi at administrasjonen anbefaler tatt
ut. Vi er selv kommet til at B18 og B19 bør tas ut fordi de egentlig ligger på
beitet , og for konsekven sens skyld derfor bør overgå til parseller.
Administrasjonens ”kjøttøks” hugger med dette vekk prosjektets indrefilet, det
er en sak, men verre er at utbyggingen blir mer uspenne n de med tapt
variasjonsfylde, ekse m plifiserer dårligere og taper appell og oppmerksomhet
rett og slett ved uanselighet. Vi er redd for at hele parsell - ideens
spredningspotensial svekkes fatalt når parsellene anonymiseres som fortsatt
LNF. Er det ikk e bedre å si at dette er tapt LNF og at parsellene blir en spesiell
kategori under reguleringsbegrepet , grøntareal , hvis ingen bedre løsninger fins
i regelverket av i dag .

Det er klart at regelverk og praksis overfor prosjekter som dette som kunne
vært aktuelle i de mange o g lange grensesoner mellom utbygging og LNF , blir
altfor mangelfull og unyansert. Sentrumsfortetning har sine trivsels - og
tetthetsgrenser. Satelittutbygging som vår på Klekken, der det er god

infrastruktur , burde ønskes velkommen. Vi har eksempelvis aller ede muntlig
avtale med eier av VA - ledninge ne med stor overkapasitet som går langs
vår østre tomtegrensen og er knyttet til kommunalt nett
(Cowi kommenterer negativt a t det ikke er kommunalt VA system i
området). Skolebussordningen og øvrige busstilbudet i området er bra og får

bedre passasjergrunnlag noe som bidrar til sikring eller eventuell forbedring a v
de tt e . S entrumspresset minker ved å gi mennesker, som ikke liker eller
helsemessig ikke tåler tette byrom, frostrøyk og dårligere luft, et godt
alternativ. Her bør gjelde : både og, ikke : enten eller.

LNF - absoluttisme. En trussel mot matberedskapen



LNF står for landbruk, natur og friluftsliv. Dette er tre viktige områder hvor ulike
hensyn rår og derfor har innbyrdes konfliktpotensial når det gjelder
menneskelige aktiviteter. Alt kan ikke ivaretas på ett og samme område. Hvis
L’en i LNF bare skal kunne ivaretas av bønder eller tjene til beskyttelse av
bondeyrket, slik rådende oppfatning bak reguleringer og regelverk i dag synes å
være, blokkerer dette for et viktig alternativ som vil være av stor betydning for
matsikkerhet. Vi ivaretar d erfor i beste forstand L’en i LNF og er av helt
marginal interesse for N og F som i Ringerike generelt og klekken - området
spesielt , er dekket i rikt monn.

Hvorfor jordvern er viktig ere enn jordbruksvern

Vår matberedskap er katastrofalt dårlig og den forve rres irreversibelt hvert år i
takt med omdisponering av produktiv mark til asfalt og betong. Begrepet
jordvern oppfattes for snevert som kun vern av arealer for tradisjonelt
levebrødbasert bondedrevet jordbruk. Når arealer av ulike årsaker ikke passer
inn i et slikt bilde, står vernet tilsvarende svakt mot nedbyggings - interessene. I
et matberedskapsperspektiv burde slike arealer i de fleste tilfeller vurderes opp
og ikke ned, fordi de ligger tett ved potensielle brukere og konsumenter og kan
drives manuelt. Parsellsalg i stedet for tomtesalg kan være et sårt etterlengtet
optimalt alternativ for å spare dyrkbart eller dyrket areal. Hensynet til landbruk
må ikke få skygge for matproduserende bruk av land.

Vårt prosjekt på Øvre Klekken eksemplifiserer en slik løsning temmelig ideelt.
Vi forestiller oss å selge tomter med dedikerte parseller for 1/3 av den
kvadratmeterpris som tilhørende tomt selges for, noe som demper presset for
å begrunne full nedbygging økonomisk . Tomtene , der husene bygges på kupert
kupert skogsterreng, vil i stor grad opparbe ides som hage. Samlet sett vil
parsellene og hagene eksponert for intensivt økologisk hagebruk i mange
t ilfelle utgjøre et sterkere bidrag til matberedskapen enn om arealene hadde
blitt implementert i drif ten av et nærliggende gårdsbruk, noe som likevel
fortsatt vil være den riktige løsning i mange tilfeller . Der landbruksløsningen
svikter eller er marginal trengs som sagt sårt parsell - løsningens bruk av land i e t
matberedskapsperspektiv. Økologisk dyrking, manu elt drevet er uomtvistelig
mer robust i krisesituasjoner.



A ktivhuskonseptet kontra passivhuskonseptet

Utstyrsleverandører har gjennom mange år drevet ivrig lobbyvirksomhet for
det høyteknologiske passivhuset. For spesielt interesserte med velfylt
lommebok kan det være et bra konsept. Likevel må vi slå noe malurt i det
begeret. For det første går vi sterkt inn for sunne hus; et h ensyn vi finner bedre
ivaretatt av det ”pustende” hus i aktivhuskonseptet enn av den tette
plastboksen som passivhuset egentlig er.

Det er allerede mange negative erfaringer med passivhuset f or et bredt spekter
av følsomme mennesker. Når slike i desperasjo n åpner vinduer og kaotiserer
den automatiserte ventilasjonen eller ikke makter å følge opp regulerings – og
driftsbehovene, kan resultatet bli temmelig dårlig. Trekkes i tillegg produksjon,
vedlikehold og utskifting av høyteknologiske komponenter inn i
ene rgiregnskapet, faller dette neppe til fordel for passivhuset i det totale
bildet. Aktivhusets store fordel er dessuten alt man sparer økonomisk ved den
enkle naturlige teknologien og den langt større robusthet denne enkelhet
utgjør overfor fremtidige krise r med strømutfall og leveringsproblemer for
utstyr. Vellykket gjennomføring av aktivhus i større skala og med
gjennomtenkte løsninger trengs sårt, som eksempler og til inspirasjon, men
også som boldverk mot den omtalte lobbyvirksomhet , der faren er at
rege lverket etter hvert vil påvirkes til å stenge for det helt nødvendige
alternativ, som aktivhuset vitterlig er.

Co2 - lagring.

Ingenting spiller noen rolle når man låser seg til et snevert nok perspektiv. Bare
ved eksemplets makt kan optimale vektlegginger bre seg og samlet sett få
tyngde. Vi inntar skogsterreng av høy bonitet og omgjør dette til tomteland.
Ved maksimal anvendelse av trematerialer til b ygging og superisolering med
halm – eller cellulosefiber og minimal anvendelse av sement, leca, folier eller
andre oljebaserte produkter, samt andre materialer fra energikrevende



produksjon, vil vi lagre mer Co2 enn det opprinnelige skogarealet i
gjennomsn itt og dessuten ha et meget gunstig energimessig fotavtrykk.
Treklyngen burde bejuble slik satsing på distriktets overskuddsprodukter!

Tettheten mellom parseller og hagene på tomtene gjør det nødvendig å ta et
valg mellom økologisk og konvensjonell dyrking : Vi vil gå for økologisk uten
kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Dermed vil gradvis økning av humus i
jordsmonn kunne finne sted, dvs. ytterligere Co2 - lagring.

Alle slike bestemmelser må stort sett kontraktfestes ved tomtesalg, fordi
reguleringsbest emmelser dessverre ikke kan ivareta det nødvendige
detaljnivået .

Jevnaker 28.08.2017

For Eierfellesskapet Berg Østre (gnr/bnr 103/4)

Otto Krog



Kaare Fleten, Vikersundvn. 82, 3533 Tyristrand.
kaare@fleten.net Mobil 97412125

Tyristrand, 2 5 .08.2017
Sendt som epost.

Ringerike kommune,
Areal - og byplankontoret,
v/ Heidi Skagnæs,
Postboks 123 Se ntrum,
3502 Hønefoss.

Merknad vedrørende h ensyn s one ved Nikkelverket og eiendomsforholdene 270/9.

Det vises til flere møter om hensynsone for Nikkelverksområdet hvor jeg i mitt brev 25. mai 2016 sier meg enig i en
løsning etter § 11 i Plan og bygningsl oven. Det ble avtalt at Stefan Bakken skulle tegne inn min foreslåtte hensyn -
sone. Den 17. juni foreligger det et automatisk svar om at du har permisjon til 31. okt. 2016 og at Elin Green er
ko n stituert enhetsleder. Jeg følger opp saken med brev til Elin Green 02.07.2016. Hun svarer i mail 06.07.2016.
«Takk for innspill om hensynsone. Dette vil bli lagt inn i høringsutkastet til kommuneplanen.» Kort tid etter, den
12.07.2016 kommer det korrigering om at den vil bli inntatt i forbindelse med revisjon av ko mmuneplanens arealdel.
«Vi vil ta kontakt når hensynsonen skal legges inn i kartet. Den 16 .08.2016 gjennomførte Stefan Bakken inntegning av
hensynsonen. Den 31.10.2016 kommer det brev fra arealplanlegger Mari Solheim Sandsund om foreløpig kartavgrens -
ning . Det foreligger to utkast uten at mitt forslag er med. Jeg har heller ikke blitt kontaktet. Undertegnede fikk vite
om høringen fra en av de bosatte på Nikkelverket og sendte mine merknader til Mari Solheim Sandsund 22.11.2016.
Hensikten med en mindre hen synsone er å dempe eventuell konflikt med grunneiere. Når det foreligger flere lovlige
forslag må de få lik saksbehandling.

I pkt. 3 i mitt brev er det nevnt at Knuterud 270/12 med en misforståelse er sammenslått med 270/9. Fra 2016 har jeg
begynt på et b okprosjekt om Nikkelverket. Jeg har spesielt gransket «Hjemfallsretten» av gruveeiendommer som
Industridepartementet satte i gang fra 1956 til 1959 på følgende eiendommer 270/7 - 9 - 11 - 12 og Elsrud. Diissssee
eeiieennddoommmmeennee vvaarr kkjjøøpptt oogg lloovvll iigg ttiinnggllyysstt,, ddaa ddeeppaarrtteemmeenntteett kkrreevvddee eeiieennddoommssrreetttteenn iihhtt IInndduussttrriikkoonnsseessjjoonnsslloovveenn §§1133 nnrr
1133 oogg 1155.. DDee ffii kkkk ttiinnggllyysstt ssiinn mmeellddiinngg uutteenn aatt ddeett bbllee ffoorreettaatttt nnooeenn vvuurrddeerriinngg.. DDeerrssoomm eenn lleesseerr iinnnnlleeddnniinnggeenn ttii ll §§1133 ssåå
ggjjeellddeerr lloovveenn bbaarree iinnnneenn ddeett oommrrååddee ssoomm ddeett eerr ggii tttt mmuuttiinnggssrreetttt oogg kkoonnsseessjjoonn kknnyytttteett ttii ll ddeettttee aarreeaalleett.. DDee ssoomm mmiisstteett ssiinnee
eeiieennddoommmmeerr ppåå ggrruunnnn aavv eenn mmiissffoorrssttååeellssee aavv lloovveenn,, kkrreevveerr nnåå rreettttiinngg ii mmeeddhhoolldd aavv TTiinnggllyyssnniinnggsslloovveennss §§ 1188.. AAnnkkeeffrrii sstt
ffoorr ddeenn fføørrssttee ssaakkeenn ttii ll llaaggmmaannnnssrreetttteenn eerr ssaatttt ttii ll 1166..0099..22001177.. KKoommmmuunneenn bbøørr mmeerrkkee sseegg ddeettttee ffaakkttuumm ii ffoorrhhoolldd ttii ll ddee
eeiieennddoommssggrreennsseerr ssoomm SSttaattsskkoogg SSFF hhaarr ffoorr ssiinn eeiieennddoomm 227700//99..

NNåårr ddeett ggjjeellddeerr bbyyggggeettii ll llaatteellssee iinnnneennffoorr ddeett ffoorreessllååttttee LLNNFF oommrrååddeett eerr ddeett ttoo ffoorrssllaagg ttii ll ddiissppeennssaassjjoonneerr ssoomm eerr ssvvæærrtt
aakkttuueell llee ii ttii ll kknnyyttnniinngg ttii ll NNiikkkkeellvveerrkkeett ssoomm kkuull ttuurrmmiinnnnee.. DDeettttee ggjjeellddeerr ffoorrssllaagg oomm ggrruuvveemmuusseeuumm ssoomm SSttii fftteellsseenn
RRiinnggeerriikkeess NNiikkkkeellvveerrkk hhaarr lleevveerrtt sskkiissssee ffoorr oogg eenn ppllaann jjeegg jjoobbbbeerr mmeedd ffoorr åå ffåå ttii ll eett oovveerrnnaattttiinnggsstteedd ffoorr ppii lleeggrriimmmmeerr..
OOrriieenntteerriinngg oomm kkuull ttuurrmmiinnnneerr llaannggss eenn ppii lleeggrriimmsslleedd bbllee ggii tttt ii bbrreevveett ttii ll SSaannddssuunndd 2222..1111..22001166.. DDeettttee kkaann sskkjjee vveedd aatt
eenn aavv ssttiiggeerrbbooll iiggeennee bbll ii rr kkjjøøpptt ttii ll ffoorrmmåålleett eell lleerr aatt ddeett bbll ii rr ggii tttt aaddggaanngg ttii ll åå sseettttee oopppp eenn ttøømmmmeerrbbyyggnniinngg ffrraa ccaa.. 11887700 ppåå
ggrruunnnnmmuurreenn hhvvoorr llaabboorraattoorriieett ssttoo.. UUnnddeerrtteeggnneeddee hhaarr ffååtttt eenn ttøømmmmeerrbbyyggnniinngg ppåå ll ii tttt uunnddeerr 6600 mm22 ffoorr ff ll yyttttiinngg.. DDeett eerr
nneeddllaaggtt mmyyee ffoorrhhåånnddssaarrbbeeiidd ffoorr åå ffåå ddeettttee rreeaall ii sseerrtt..

DDeett eerr øønnsskkeell iigg mmeedd eett mmøøttee mmeedd kkoommmmuunneenn fføørr jjeegg ooffffeennttll iiggggjjøørr ddeettaall jjeerr ii ddeennnnee ppllaanneenn..

Med hilsen

Kaare Fleten



Ringeríke kommune
Area l- og bypla nkontoret
Postboks l-23 sentrum
3s02 HøNEFOSS

HøRING AREALDEL, SAK NR 51. oG 52 KI-ÆKKEN oG HAFNoR.

lnnledning
Vi bor i en kommune som ønsker og forventer stor vekst i de kommende 1-0 år.
På bakgrunn av dette mener vi det er beklagelig og svært lite tilfredsstillende at våre forslag til
kommunens arealplan ikke tas på alvor av Ringerike kommune. Vi mener det helt klart er begått
saksbehandlingsfeil i disse to sakene når våre innspill ikke blir tatt hensyn til og ikke blir lagt frem til
den politiske behandling.

Vi har følgende merknader til den fremlagte arealplan

a) MØte med saksbehandlerTollefsen den 16 juni20L6.
I møte ble VA løsningen for nr 51 og 52 gjennomgått. Denne løsningen (se vedlegg nr L)

ínkluderte en mulig felles avløpsordning for hele Briskebyen enten i privat eller kommunal
regi. Hvis kommunen ville involvere seg i denne avløpsordningen så kan ikke vi forstå noe
annet at det i løpet av kort tid ville gi store netto inntekter for kommunen.
RESULTAT: Cowi as, lagde ferdig konsekvensutredning for kommunen i august 2016 (altså 2

mnd. etter vår mpte). Vi kan ikke se at dette er vurdert hos Cowi as og heller ikke i

kommunens regisiden.

b) Den 15 okt. 2015 sendte Marthin Klækken brev til saksbehandler Tollefsen (se vedlegg nr 2)

om at det var ønskelig at tomteområdet ble utvidet tíl flere tomter fordi VA løsningen ble dyr
og ikke kunne bæres av to tomter (som skal gis bort til bror/s6ster). Tollefsen svarer 30. okt
20L5 at saken skulle registreres inn i kommuneplanens arealdel.
RESULTAT: Det er ikke endret noe når dette legges frem til ny behandling for formannskapet
den 25.4.L7 , det opereres fortsatt med to tomter som skal utskilles og at <omfanget er lite>.

Marthin Klækken sendte mail til Tollefsen den L0 juli og spurte om de to ovennevnte
punktene var vurdert. Tollefsen svarer den 13 juli, men hun svarer ikke på de to enkle
spørsmålene over. Dette må tolkes som at dette ikke har blitt vurdert og styrker dermed
argumentet om saksbehandlingsfeil. (se vedlegg 4).

Gunnar Hafnor hadde en samtale med Tollefsen tidligere i 2OL7, hun opplyser da at det er
problematisk med trafikkstØy og avkjøring. Dette er feil, det er lagt ny avkjøríngsvei til
Hadelandsveien og den er beregnet for tung bil. Evt. trafikkstØy kan man gjØre tiltak mot.
Marthin Klækken hadde befaring med Knut Grande i Statens Vegvesen i 2015 vedrørende
avkjøring til Hadelandsveien. Grande sa at avkjøring var greit, fra begge ender av teigen.
Vi må også anføre at nr 50, 200 meter oppe i gata er godkjent og dette området er 45 da.

stort med avkjøring til Hadelandsveien. Vi krever likebehandling.

Statens Vegvesen opplyser at Hadelandsveien fremover vil få mindre trafikk, bla.a. av tunge
biler, pga. ny vei mellom Olimb og Eggemoen. Det vil bli enda bedre forhold når en planlagt
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ny strekning mellom Eggemoen og Risesletta er klar.

I tillegg har vi to, Gunnar Hafnor og Marthin Klækken, laget vår vurdering på momentene i den

konsekvensutredn¡ngens mal som er benyttet av kommunen. Vår vurdering etter nøye gjennomgang

er at vi scorer med beste resultat på 11 av 13 punkter. Vi vil her særlig bemerke at vi på punktet
<Samarbeid med flere grunneiere> har vært 3 parter (sak nr 50, 51 og 52) som har samarbeidet om

VA anlegg og at slikt samarbeid blir bemerket som veldig positivt i kommunens

konsekvensutredning, (se vedlegg nr 3).

Vi ber om at overstående tas hensyn til i den videre politisk behandling av kommunens arealplan.

Hønefoss 18 .august 2017

Wenche Hafnor

tn Gunnar Hafnor

{,
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Sak nr 50, 51 og52, ny kommuneplan i Ringerike - Forslag om samarbeid mellom sak nr 51,52 og
Ringerike Kommune om avløpsanlegg iBorgerhagen/Breskebyen (heretter B/B) iHaugsbygd.

Sak nr 5L og 52 var først vurdert til avslag/rødt i kommuneplan men ble i sak 80/15 Formannskapet
vurdert tilgul.

Det er søkt om utskillelse av tomter i sakene 50-51-52/Bergsund-Klækken-Hafnor, ref. ny
kommuneplan for Ringerike. Dette vil utgjøre samlet et betydelíg antall boenheter i et geografisk
samlet område i Haug.

Gjennom prosessen har vî også sett på muligheten for å koble på en forbedret avsløpsordning til B/8.
I dette området er det i dag ca 37 boliger med tette tanker/slamavskillere. Det er 2-3 private
minirenseanfegg i området, menkanskje bare 1 som er godkjent i forhofd til dagens krav. B/B er et
område som er høyt prioritert ift. ny avløpsordning, ref. rapport fra siv.ing Steinar Skoglund. Ca 5
boliger på nordsiden av Hadelandsveien vil da også ha fall til den avl¿psledningen som nr Sl/Klækken
vil anlegge. Totalt víl altså denne planen kunne gi 42 bolíger offentlig avlppsordning i tillegg til de
nye boligene gjennom sak nr 50,51 og 52..

Firmaet Berntsen har vært i området B/B og målt og har tegnet inn en selvfallsledning ned til en
planlagt pumpestasjon. (Se vedfagt skisse). Denne pumpestasjonen er en del av det VA anlegget
som sak nr 5L-52/Klækken-Hafnor har planlagt for síne tomteområder.

Sak nr 5l-S2/Klækken-Hafnor har også fall i sine planlagte avløp til denne pumpestasjonen og det
samme vil da hele Borgerhagen/Breskebyen ha.

Fra pumpestasjonen pumpes kloakken ca 700 m til offentlig ledningsnett (se vedlagte skisse).

Grunneier er informert (Bergsund) om planlagt pumpeledning og samtykker i planen.

Sak nr 51-52 Klækken-Hafnor har ønske om et samarbeid med Ringerike Kommune om finansiering
av dette VA anlegget som inkluderer B/8. Dette er vårt prímære må|. Hvís dette ikke kan
gjennomføres så har sak nr 51-52 Klækken/Hafnor prosjektert et privat VA anlegg og funnet at dette
er økonomisk og teknisk greit å gjennomføre for tomteområdene. Det vil da også bli vurdert en
privat lØsníngfor B/B itilknytning tildette.

Klekken, 17.6.2OL6

Gunnar Hafnor

Sak nr 52

Roger A Lippert

Beboer Borgerhagen

Ansatt i TeknÍsk Tjeneste

Ringerike Kommune

Johan Bergsund

Sak nr 50

Marthin Klækken

Sak nr 51.
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Marthin Klekken

Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

G rethe To I lefsen < G rethe. Tol lefsen @ rin gerike. kommu ne.no >

30. oktober 20L5 17:I O
Marthin Klekken

Guro Skinnes

SV: Sak nr 51 i kommuneplan, Putten A

Bekrefter at e-post er mottatt.
Vi registrerer den inn isak om kommuneplanens arealdel.
Men nye henvendelser og forslag til endringer i dette arbeidet er ikke enkelt å håndtere.
Alle forslag som gikk videre fra formannskapets grovsifing skal nå vurderes videre i en finsiling og ROS-analyse mm

Dette til orientering

H ilsen

Grethe Tollefsen
Avdelingsleder på areal- og byplanavd
Ríngerike kommune
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

Tlf 94ßs233
grethe.tollefsen@ringerike.komm une. no

Fra : Ma ft hin Klekken [mailto : Marthin. Klekken@budstikka. no]
Sendt: 15, oktober 201 5 t7:32
Til: Grethe Tollefsen
Emne: Sak nr 51 i kommuneplan, Putten A

Hei,

Søknaden gjafdt utskillelse av 2 tomter, til min søster og bror.

Kommunen sa i sin redegjørelse at saken var av liten betydning; vel fordi det gjaldt utskíllelse av kun to tomter.
Jeg ønsker derfor å få vurdert et større område av denne teigen til utbygging, se stiplet kart som er vedlagt.
På området som er stiplet, ca. L0 må1, kan det være plass til 7-8 tomter og da blir det et omfang og driftsmessig
bedre eller mulig ift. opparbeidelse av vei, vann og kloakk.
Jeg vil samtidig opplyse om at jeg har hatt en befaring av vei sammen med Knut Grande i Statens Vegvesen (tlf. 902
1,3 3421 . Han uttaler at avkjøring til Hadelandsveien er helt greit og at den beste løsningen er felles avkjøring med
gnr.I O2/I9. lnnkjøringsveien til nr t02/1 9 er delvis mín fordiden går over min eiendom, se kartet, Grande
mente avkjørÍng også kunne være greit i andre enden av teigen. Knut Grande kan gjerne kontaktes om dette.

Det erfint om du kan bekrefte mottagelsen av denne mailen, gjerne kommentere, og opplyse om du
eve ntue [t tre nge r me re opplysni nge r/i nfo rm a sjon.

Med vennelig hilsen
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Marthin Klekken

[Side #]
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. Valg av €tn¡nq lor vekst og ulbygging av bol¡gor, friùdsoobyggelse, næring
osv

- Konsenlrasion i utbyggingsrnønst6r: Fot€tllng ved knutepunktor.
- SprsdlulbygglñgEmøn6t€¡
- Lokallsering av vlktlge funk6jonel
- Før|îget ¡ot arøalforvalln¡ng ut ftr h6nsyn tll nalumãngfold og kulturlandskap

Allemal¡ve konkrÊtÊ utbyggingsfoñlsg omlalEs der dBt er aktu€lt,

Konsskv€n8ul Edningen skal kons€nlteres om de lemaer som Br ßlevant6 for d6n
akluallg arsalbruken. I ul€dningen av enksllomtádst er deffot kun tsmasns sm er
bðslutningsrBlevants omlslt.

KU skal tllpesss plsnniväel ag væra Blovanl for b8slutnlng€r som sksl tas. KU
bassßr sg ¡ hov€dsak pâ eksisterende kunnsksp I üll6gg er dot utførl nosn
l€meutredn¡nger ¡ lorb¡ndels€ m€d plsf,srbeid€1. S€ k6p. 5.3.1 Eksistsrândo
kunnskop

Konslsensutredn¡ ngen er avgrenm tll da d€lEn€ âv planeß som fasls€tl€r Emmer
lor framUdlg utbygglng og som ¡nn€bæÞr endring€r I lorhold Ul gl€ldBndâ plsn, jf. KU-
loEkrina S 7.

KU sv arêåldal6n innêholdår kunnskáp lor A kunnB Bvkl Ele ereatlomál for mråder
D6ßom del vGd e€nêß regulerlng av et utbygglngsomráds kommer fram ny
kunnskåp som påvlrk6r sgnethstsn ev eGalfomâl€t, mâ dsn skluellå ulbygg¡ngEn
úlpâsses ved pâf6lgende regulering fot â h€nsynts kunnskapsn ôom sr kommôt
fñm-

Følgonde mstodo or fulgt I €ôatd€t m6d konsskvgnE UtrsdnÌngên for ¡ñnsp¡llono:

uten l¡8G n

eller oo!¡tiv

o8 ¡¡?ulre5su6ar
Konsclvens dÊÉm tlltðket bedæret område med
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j. pj
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Dokid:
1 7069541
(1 41 995-1 69)
Vedlegg 3 - lnfoot
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Marthin Klekken

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Hei,

€

G rethe Tol lefsen < G rethe. Tollefsen@ringerike.kommune.no >

13. juli2017 t3:34
Mafthin Klekken

SV: Kommuneplan sak 50-52.+mulig ny avløpsordning
Bo rgerhagen/Breskebyen.

Õ

Forslag om utbygging av boliger ved Putten gikk videre fra formannskapets grovsilÍng. Disse arealene ble dermed
tatt videre i konsekvensvurderingene (KU), KU skalBjØres både for det enkelte forslaget (en finsiling) og så skal det
gjØres en samlet KU for hele arealdelen i kommuneplanen. En KU (finsiling) for hvert innkomne forslag som gikk
videre fra grovsilinga var det konsulenter som gjorde. Her fikk Areal- og byplanavdelingen vurderingene tilbake i

form av en rapport som ligger ute sammen med høringsdokumentene. StØy, avkjør¡ngsforhold til ñ¡lkesveg 24L,
sammen med minimums byggegrense på 50 meter fra fylkesveg og nr. 52 der jordvernhensyn også kommer inn,
gjorde at disse ikke ble tatt med videre.

I ettertid har planforslaget vært til behandling og dískusjon hos regionale myndigheter (bl.a. Fylkesmannen,
fylkeskommunen Statens Vegvesen, BaneNor mm) der vi fikk tilbakemeldinger på at ytterligere <spredtel
boligområder må ut av arealdelen. Fortetting skal skje i sentrum av Hønefoss.
H¿ringsfristen er ikke ute enda og vifår se hva som blir resultatene utpå høsten.

Hilsen
Grethe Tollefsen
Avdelingsleder på areal- og byplanavd.
Ringerike kommune
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

Tlf 94r3s233
grethe.to llefsen @ rÍngerike.kom m u ne. no

Fra : Mafthin Klekken fmailto: Maft hin, Klekken@budstíkka.no]
Sendt: 10, juli 201 7 10:45
Til: Grethe Tollefsen
Emne: VS: Kommuneplan sak 50-52.+mulig ny avløpsordning Borgerhagen/Breskebyen,

Hallo,
Ble dette vurdert av deg elfer Cowi, ref. forslag til arealdel.
Snarlig svar imøtesees,
Mvh.
Marthin Klekken

F hin Klekken
Sendt: 20. 13:4L
Til: 'Grethe Tollefsen
Kopi: 'Gunnar Hafnor' Roger A Lippert' < Roeer. A. L¡poert@ ringerike.kommune.no>;
'barco@borger.no'<
Emne: Kommunepfan sak 5 lig ny av
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Vi yggelig mØte på ditt kontor den 16 d.m..

[Side #]

rhagen/Breskebyen



Høringssvar til Kommuneplanens arealdel, Nes i Ådal

Kommentar til punkt 04 fritidsbebyggelse Smørhølkollen

Forhold til overordnede planer:
De viktigste styringsdokumentene i denne planprosessen er Kommunal planstrategi 2016 - 2020 , og
K ommuneplanens samfunnsdel.
Dokumentene gir føringer for hvordan kommunen skal utvikles i kommende planperiode.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12.
juni 2015 er utarbeidet av Kommunal - og moderniseringsdepart ementet. Dokumentet gir nasjonale
føringer for kommunale planprosesser.

I konsekvensutredning for Smørhølkollen legges det vekt på at området ikke allerede er utbygd.
Dette ble bekreftet som hovedargument for at forslaget er tatt ut av planprosessen i møt e med leder
for planavdelingen 17.08.17.

Det står ikke i noen av styringsdokumentene for kommuneplanens arealdel at områder tilsvarende
Smørhølkollen ikke bør utvikles for fritidsbebyggelse. Tvert imot er det ønskelig med økt aktivitet
knyttet til Nes so m prioritert lokalsamfunn, og det har gjentatte ganger kommet oppfordringer om
utvikling av området i det politiske ordskiftet. Det har tidligere vært først utvikling av den nordlige
delen av Ådalsfjella som sogner til Nes, dette har blitt avslått med de s amme argumentene - ikke
påbegynte hyttefelt og nærhet til verneområder.
Styringsdokumenter i form av kommuneplanen bør forsikre forutsigbarhet for grunneiere som
ønsker utvikling.
At Smørhølkollen ikke ligger i et satsningsområde for hytteutbygging slik de t står skrevet i
konsekvensutredningen skal ikke ligge til hinder for utvikling utenfor eksisterende hyttefelt.
Dette er direkte motstridene med kommuneplanens samfunnsdel der det oppfordres til økt
næringsutvikling og utbygging for å sikre vekst i kommune n.

Kommuneplanens samfunnsdel
Punkt 1 s: Aktuelle arealer bør utvikles til mer fritidsbebyggelse.

Dette viser med tydelighet at det er ønskelig med utvikling av nye arealer, og i særdeleshet områder
tilknyttet de prioriterte lokalsamfunnene som Nes. D et fokuseres videre på utvikling av
primærnæringene, noe en i aller høyeste grad gjør med dette prosjektet. Utvikling av Smørhølkollen
vil være et viktig ledd i det skape et næringsgrunnlag for eiendommen og andre næringsaktører på
Nes i Ådal.

Nasjonale f orventninger til regional og kommunal planlegging
Utvikling av områder for fritidsboliger og reiseliv gir grunnlag for viktig næringsutvikling i
mange distriktskommuner. Landskapet og friluftslivsmulighetene er i denne sammenheng
både en viktig ressurs, og et hensyn som må ivaretas gjennom kommunal og regional
planlegging.

Det er et nasjonalt mål å legge til rette for økt verdiskaping knyttet til jord - og skogbrukets
ressurser, blant annet gjennom satsing på grønt reiseliv.

Smørhølkollen egner seg særdeles godt som utviklingsområde for grønt reiseliv og utmarksturisme
mtp. beliggenhet forhold til Selsjøen barskogvernområde, Sperillen, Urula - og Begnavassdraget.
Området må sees i sammenheng med forslag 05 Utmarksturisme/fiske ved Begna, de r vassdraget,
naturområdene, jordbruks - og kulturlandskapet trekkes nærmere hverandre ved at de utvikles
parallelt som et ledd i næringsutviklingen av eiendommen.



Teknisk og sosial infrastruktur, trafikksituasjon :
Det er etablert bilvei helt inn til Sels jøen barskogvernområde. Veien går tvers gjennom
hytteområdet, noe som gjør at man får lett tilgjengelige tomter i nærhet til eksisterende
infrastruktur.

Landskapsbilde:
Området skal bebygges med små hytter med lite fotavtrykk. De er tenkt å gli lett inn i landskapsbilde
hva gjelder materialvalg og arkitektur. Det er ønskelig å etablere samarbeid med produsenter av
massivtrehytter for å skape en profil med gode miljøegenskaper.
Miljøtilpasset

Naturmangfold og vassdrag:
Svares ut i punktet nedenfor.
Samle t vurdering:
De negative vurderingene rundt hyttefelt på Smørhølkollen knytter seg først og fremst til at området
er relativt urørt og ligger nær Selsjøen barskogvernområde. Vi mener at nettopp dette gjør det unikt
som hytteområde. Feltet ligger helt ut m ot kanten av åsen, med god utsikt mot Sperillen, Vikerfjell og
Vassfaret. Selsjøen naturreservat er frivillig vernet. I løpet av verneprosessen var det enighet mellom
grunneiere og Fylkesmannen at det ikke skal være noen buffersoner rundt verneområdet som
hindrer for eksempel hyttebygging. Nærhet til verneområdet er således et argument som strider mot
forutsetningene for vernevedtaket. Verneforskriften
åpner i tillegg for oppkjøring av skiløyper inne i verneområdet som gir feltet unike naturverdier i
umidde lbar nærhet.



Kommentar til punkt 06 masseuttak Gravlimoen

Det vises til søknad ang omregulering av område til masseuttak, samt utskrift fra grusdatabanken.
Det vises også til tidligere innspill fra Helge Syver Holte, som ble overlevert i møte 17.08.17.
Jeg velger å kommentere punktvis deres vurderinger og begrunnelse, samt en generell kommentar.

Forhold til overordnede planer

Allerede åpna grustak skal pr ioriteres .
Grustaket på Gravlimoen har vært i mer og mindre aktiv drift siden 60 - tallet. Det var et
re lativt stort uttak på 70 - tallet da Statens vegvesen tok ut masser til oljegrusproduksjon. Før
og etter dette har det stort sett vært tatt ut masser til skogsbilveier.

Avgrensning samsvarer ikke med NGU sine registreringer .
Dette vil vi selvsagt endre så det tilsvarer de registreringer som finnes. Jeg har tegnet inn
forslag til avgrensing på vedlagt kart. Dette er langt mindre enn N GU sin registrering, men
sannsynligvis tilstrekkelig til den drift som er realistisk de kommende 50 år. Endelig
avgrensing må a vklares i samsvar med kommunen slik at dette ikke er en grunn til avslag.

Teknisk og sosial infrastruktur, trafikksituasjon
Kort privat vei inn til Østsideveien (kommunal) . Det er strøm i området.

Landskapsbilde
Deres konklusjon om at grustaket er visuelt sy nlig og at det er vanskelig med avbøtende tiltak er feil
(se vedlagte bilder). V i kan imidlertid ha forståelse for at de tte kunne vært riktig dersom hele det
omsøkte arealet ble blottlagt. Vi ønsker derfor å fortsette å sette igjen en rygg mot dalen som
hindrer innsyn til grustaket. Dette er forsøkt vist på vedlagte kart med skravert areal ned mot dyrka
mark .

Naturmangfol d, vassdrag og kulturminner
Det er ikke registrert spesielle natur - eller kulturminner i området.

Jord og skogressurser
Ny avgrensning gjør at evt . dyrkbar mark er utelatt. Resterende areal er for bratt til oppdyrking.

Folkehelse/bomiljø/nærmiljø/friluft sliv/barn og unge/ universell utforming
Østsideveien er en kommunal vei med relativt spredt bebyggelse med utspring fra gårder og småbruk
langs veien. Ingen større e ller mindre boligfelt. Alle skolebarn nord for grustaket vil ha rett til
skoleskyss, og p r . i dag er det svært få skolebarn som bruker denne veien. Dersom det i fremtiden
skulle godkjennes akt uelle boligfelt nærmere sentrum vil disse antagelig få krav om etablering av GS -
vei. Dersom dette mot formodning skulle vise seg å bli e t problem er vi vil lig e til å se på avbøtende
tiltak som for eksempel begrenset trans port rett før skolestart. For skjerming mot nabo i nord (ett
hus ) skal det etableres grusvoll som støyskjerm. Dette vil også hindre evt . avrenning mot bekk i nord.

ROS
Det er ellers ingen m erknader til trafikksikkerhet.

Samlet vurdering
Det er absolutt ingen usi kkerhet knyttet til forekomsten, se grusdatabanken N GU. Vi har 50 - 60 år s
erfaring med bruk av massene, og d ette har vist at f orekomsten egner seg meget godt til uttak av
veimasser, p ukk, sand, strømasser , uttak av kulestein og lignende. Det har etter hvert vist seg at det
er et lokalt marked for disse massene. Nærmeste uttak av tilsvarende masser er meg bekjent



Hønefoss, 5 - 6 mil unna. Både kostnader og miljøhensyn burde alene være god e nok argument til å
godkjenne et slikt massetak i denne delen av kommunen. Kommunen har selv grusveier rett i
nærheten der det er meningsløst å hente grus fra Hønefoss i stedet for å kunne hente lokalt. Dette
gjelder selvsagt også alle andre med slike beh ov.

Det er som beskrevet tidligere ikke vanskelig å skjerme mot innsyn ved å sette igjen en rygg mot
dalen. I dag er grustaket praktisk talt umulig å se fra veien/dalen.

Det er ikke riktig at det er flere boliger i rimelig nærhet, men en bolig som vi ønsker å skjerme med
en grusvoll. Uttaket i overskuelig fremtid vil uansett ikke være større enn at dette bør være mulig å
leve med. Vi snakker ikke om kontinuerlig drift igje nnom året, men kanskje knusing 2 - 4 uker om
gangen for å legge opp på lager. Det er avgrenset med skog mot nærmeste nabo, som vil gjøre
støvplagene minimale.

Generelt
Dette er etter vår oppfatning det eneste massetaket av dette slaget på Nes som egner seg for salg .
Det dreier seg om masser som er etterspurt og velegnet til veigrus, pukk, sand, strømasser og
lignende. Beliggenheten er svært godt skjermet (vi blir gjerne med på en befaring som kan vise dette)
Hensynet til miljø burde veie tungt når en slik vurdering gjøres. Dette vil spare E 16 for trafikk og
slitasje, mindre bruk av diesel og utslipp, og lokal produksjon uten særlig miljøskade.
I tillegg vil jeg peke på at Ringerike Kommune har et uttalt ønske om en positiv utvikling for Nes i
Ådal. Det er bevilget og brukt mange titalls millioner på infrastruktur, ønske om ny skole osv. Da bør
det også følges opp med å legge til rette for lokal verdiskapning, som kan gjøre det mulig å ha
næringsvirksomhet på N es. Jeg tror ikke det er fornuftig å opprettholde en bosetning på Nes som i
hovedsak skal pendle til Hønefoss for å jobbe. Dersom man lykkes med å få en vi ss nyetablering på
Nes er et lokalt massetak også viktig for å kunne l evere masser til nye boliger og opprusting av gamle.
Det har stor betydning for byggekostnader å kunne spare 50 - 70 kr pr tonn leverte masser.
Hy ttefelt i Veltelia og andre nyetablerte felt vil også nyte godt av lokal leveranse av slike masser.
Til slutt vil jeg minne om at dette e r spe sielt viktig for å styrke og videreutvikle næringsgrunnlaget for
eiendommen. Vi er inne i en fase der ny g enerasjon ønsker å etablere seg og samtidig skape ny
aktivitet som igjen kan gi lokale arbeidsplasser og verdiskapning. Dette er særlig velkomment på et
sted som Nes som er preget av forgubbing og negativ utvikling. Jeg håper kommunen ser viktigheten
av alle store og små bidrag som kan løfte Nes ut av en negativ spiral. Et lokalt massetak av denne
typen vil kunne bety mye for små og store prosjekt på Ne s i fremtiden, i tillegg vil det være et pluss i
miljøregnskapet for alle lass som ikke trenger å hentes fra Hønefoss.

Med hilsen
Anders H. Holte



Kom m entar til vu rderin gen av in n spil l til Rin gerike
kom m u n es areal pl an

Innspill 4, 5 og 6 fra Anders H. Holte (Gravlimoen, Nes i Ådal)

Innledning
Jeg skal i løpet av året overta gården Gravlimoen på Nes i Ådal etter min far Anders H. Holte. Jeg er 35 år, og ønsker å legge til rette
for et best mulig inntektsgrunnlag fra gården i årene framover. Faren min driver tradisjonelt jord - og skogbruk, men har gr advis blitt
mer og mer avhengig av biinntekte r. Til nå har dette dreid seg om snøbrøyting og småskala entrepre nørvirksomhet. I et forsøk på å
få flere bein å stå på i framtiden, sendte vi inn tre innspill til kommuneplanens arealdel. Disse var to mindre hytteutbyggin gsområder
og i tillegg innspill om et masseuttak.

Vurderingene, konsekvensutredningene og anbefalingene fra kommunen og COWI virker så langt å være negative (”gul” eller ”rød”
status). Jeg har derfor valgt å skrive dette, i et (noe fortvilet) forsøk på å belyse de positive sidene ved våre innspill.

Innspill 04 – Fritidsbebyggelse Smørhølkollen
De negative vurderingene rundt hyttefelt på Smørhølkollen knytter seg først og fremst til at området er relativt urørt og lig ger nær
Selsjøen barskogvernområde. Vi mener at nettopp dette gjør det u nikt som hytteområde. Feltet ligger helt ut mot kanten av åsen,
med god utsikt mot Sperillen, Vikerfjell og Vassfaret. Selsjøen naturreservat er frivillig vernet. I løpet av verneprosessen var det
enighet mellom grunneiere og Fylkesmannen at det ikke skal være noen buffersoner rundt verneområdet som hindrer for eksempel
hyttebygging. Nærhet til verneområdet er således et argument som strider mot forutsetningene for vernevedtaket. Verneforskriften
åpner i tillegg for oppkjørin g av skiløyper inne i verneområd et. Det går bilveg tvers gjennom hytte området. Hytter er tenkt bygd
langs denne vegen. Det gjør at man får lett tilgjengelige tomter i nærhet til eksisterende infrastruktur.

Innspill 05 – Utmarksturisme/ fiske ved Begna
Vurderingene knyttet til dette innspillet virker noe mer positive. Vi mener området kan åpne for en ny og spennende form for
turisme/ hytteutleie som utnytter det flotte vannmiljøet og fiskemulighetene vi har rundt Nes. Vi håper innspillet tas med vi dere.

Innspill 06 – Masseuttak Gravlimoen
Konklusjonene og vurderingene rundt dette innspillet er det som forbauser meg mest. Deler av o mrådet innspillet gjelder , har vært
brukt som masseuttak siden 1960 - tallet, resterende er skog. Så vidt jeg vet, er dette det største masseuttaket i om rådet rundt Nes i
Ådal. Det har vært en jevn bruk i over 40 år, tilpasset behovet i nærområdet. Massene har vært brukt på både offentlige og pr ivate
veger. Det har også blitt produsert oljegrus/ asfalt her av Vegvesenet. Vårt innspill har ikke til hensikt å øke bruken i stor grad utover
bruken slik den har vært til nå. Vi ønsker kun å få regulert området til den bruken som faktisk er. Dette er en direkte følge av
Mineralloven (2010), som satte nye krav til masseuttak for salg av en viss størrelse. Vi ønsker å fortsatt kunne tilby lokale
grusmasser for salg i nærområdet, slik vi gjorde inntil 2010. Vi vil uansett benytte området til uttak av masser til eget bru k.

Følgende innvendinger har kommet mot vårt innspill, jeg vil kort kommentere disse:

• Avgrensningen samsvarer ikke med N GU´s av g rensning av viktig grusforekomst.
o En s tørre avgrensni ng ble satt for å sikre nødvendige lagringsområder og vegtilgang . Dersom det er en

forutsetning at det skal samsvare med N GU, kan dette tilpasses og er uproblematisk. Dette vil evnt. rettes opp
hvis vi får mulighet.

• Området ligger i en skråning, uten skjerming ut mot dalen. Vanskelig med avbøtende tiltak i dette terrenget. Nær - og

fjernvirkning vurderes som negativ.

o COWI kan ikke ha befart området, da dette ikke stemmer med virkeligheten. Masseuttaket har hittil vært utført

innover i skråningen slik at det praktisk talt ikke synes fra dalen. Det er i tillegg beholdt en urørt rygg på

utsiden, som sørger for enda bedre skje rming. Dette framgår av vedlagte bilder.

• Dyrkbar jord

o Området er ikke dyrkbart, grunnet terrengets helling.

• Østsideveien er skoleveg uten G/S, med flere boliger langs veien. Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområder ca.

100m mot nord.

o Det er et meget begrenset antall barn som i dag benytter Østsidevn. som skoleveg. Flere av disse barna bor her

fordi foreldrene deres lever av naturressursene som finnes i nærområdet. Det har vært foreslått et boligfelt

nærmere sentrum (Granum) som forhåpe ntligvis kan øke bruken som skoleveg. Dersom dette blir realisert, tar

jeg det for gitt at ny G/S etableres til et nytt boli g område. Vår framtidige bruk vil ikke være mye større enn i

dag. Nærhet til bolig i nord antas derfor å være av liten betydning.



Opp summering:

Jeg mener at Ringerike kommune og distriktet rundt Nes er tjent med å utnytte lokale grusressurser. Alternativet er å transportere

masser lange avstander, selv for små kvantum (gårdsplasser, sko gs bilveger og lignende). Dette har negative økonomi ske og

miljømessige konsekvenser. At viktige eksisterende masseuttak med beviselig nytte og få (om ingen) store negative påvirkninge r på

nærmiljøet vurderes som uegnet i planprosessen, er for meg bemerkelsesverdig. Det kan virke som om utredingene stort se tt har

foregått ved skrivebordet, og i liten grad ved oppsøkende informasjonsinnhenting.

Næringsdrivende og andre har, kanskje med rette, ved flere anledninger blitt utfordret til å komme med lokale initiativ for å sikre

bosetting og øke aktiviteten på Ne s. Det er da forunderlig at de som faktisk ønsker å sette i gang med ny virksomhet ikke får

muligheten til dette. Særlig når beslutningene tas på tilsynelatende feil og/eller dårlig grunnlag.

Mvh

Helge Syver Holte (Tlf: 911 38 155)

Vedlegg: Bilder Masseutt ak, Gravlimoen

Bildetekst 1 :

Bildene til venstre viser nær - og

fjernvirkningen av masseuttaket. Øverst vises

grusrygg på nedsiden som skjermer innsyn.

Nederste bilde er tatt fra Østsideveien. Det

viser at masseuttaket ikke er synlig fra veien i

det hele tatt.



Bildetekst 2 :

De tre bildene under viser masseuttaket slik det framstår i dag. Moreneryggen registrert av NGU sees i bakkant av uttaket.

Grusrygg for skjerming sees til høyre for skråningen.











Merknader til kommuneplanen
Ringerike kommune, Areal - og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss

Ringeriksregionens utvikling

Om det er noe i det politikere og administrasjon i Ringerike kommune sier, bør det også legges til
rette for spredt utvikling i mellomfasene av reguleringsplanen og samfunnsdelsplanen .
Ringerike ønsker utvikling og innbyggere , og de refererer til flotte boligområder og fin natur
utenfor stuedøra. Det vil blant annet si at det er naturen rundt oss som skal trekke nye tilflyttere.
Det har stått flere avisinnlegg og reportasjer om hvor heldige familier føler seg som har fått
naturen tettere innpå og flyttet ut fra tet tbebyggelse i Bærum og Oslo. Det må Ringerike kommune
ta innover seg at det ikke er bare Hønefoss og andre store tettsteder som er aktuelle boligområder.
Utvikling av en region handler også om rekr e asjon og aktivt liv, som igjen gir oss god helse og god
livskvalitet.
De som ønsker å bo på bygdene og de som ønsker å bo i byen må få en viss form for muligh et til å
velge selv. Ringerike kommune annonserer om at befolkningen må komme med innspill for å få
eierforhold til planene, men da må også de som ønsker et liv på bygdene bli hørt.
Ringerike kommune er tjent med at de legger opp til en naturlig utvikling og ikke kun en styrt
utvikling til de aller største stedene i regionen.

Så jeg ber om at dette innspillet som jeg vet mange stiller seg bak, blir hørt.
Samfunnsdelen som rådmannen viser til har overvekt av økonomiske interesser og ikke det
mange av folkene ønsker.

Hold mulighetene åpne for spredt boligbygging. Bygg på knauser fjell ikke på store jorder,
selv om dette er dyrere.
Det er ofte på bygdene dugnadsinteressene er størst, ta vare på dette også.
Legg til rette for sykkelveier i områdene utenom Hønefo ss også, blant annet inn mot marka
og rundt fjorden.
De områder som det legges opp til offentlig kloakk og vann bør dette utnyttes ved søknader
om boligutvikling.
Legg til rette for bruk av Steinsfjorden på offentlige badestrender med brygger og
sanitæranl egg.
Legg til rette for områder hvor brannvesen kan komme til fjorden for redningsaksjoner.
Jo mer aktiv befolkning, jo mindre helseplager og trygdekostnader.
Prøv å løfte omdømme av lokalprodusert mat og gjør dette attraktivt, for å slippe for mye
transpo rt.
Legg opp til mat på skolene, så elevene gjennomfører dagen på en sunn og god måte.
Legg også opp til sunne barnehager og skolemiljøer så folk kan velge.
Legg opp til at barn og voksene kan leve og bo der de bor uten om å måtte kjøres hit og dit
hele t iden, ta sykkelen, bruk bena, bruk naturen.

Så jeg ber til slutt om at ikke planen er så streng og manipulert at innbyggere velger andre steder å
bo.

Med ønske om et godt liv
Mvh Espen Hval



Ringerike Kommune
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

22. August2DtT

Vedr Merknad til kommuneplan Ringerike

På vegne av familien til Hanna Olaug Lundberg fremmes et formelt innspill om å innlemme ytterligere et
areal som fremtidig bolígbebyggelse i Heradsbygda,

Arealet er eiendommen Gnr 55 Bnr 2 med adresse Heradsbygdveien 27. Eiendommen består av to teiger
og innspillet gjelder teig 1 beliggende langs Heradsbygdveien (se vedlagte kart Vedlegg 1.).

Bakgrunn;
Området har tidligere blitt foreslått som boligområde i et innspill til kommuneplanen i august 2013
(Vedlegg 2). Etter grovsilingen ijuni 20L5 anbefalte ikke rådmannen å ta dette med videre på grunn av
hensyn til jordvern (ble satt RØd), Formannskapet vedtok allikevel den 18.8,20L5 at skulle endres til Gult
(Vedlegg 3).

I kartet Soneplan Hønefoss 15000 lnnspill ijuni 2015 (Vedlegg 4) var området merket med et rØdt tall nr
75 beskrevet som (tas ikke med videre>. Andre områder som var merket med røde tall har allikevel
senere blitttatt med idagens høringsutkastav Juni20t7. Eksempelvisområde Bl.7 iHeradsbygda hadde i

2015 blitt merket med Rød nr 27.

Ärsaken til at vi igjen foreslår området som fremtidig boligbebyggelse er at vi finner det urimelig at et slikt
sentralt område avslås med begrunnelse jordvern. Dette med bakgrunn i at vår eiendom fremtidig blir et
lite restareal adskilt fra 6vrig dyrket mark og inneklemt mellom fylkesveien, golfbane/idrettsanlegg og
eksisterende boliger. Utdyper dette med følgende;

¡ Vår eiendomsteig er på ca22,6 da hvorav ca 3,2 da allerede er boligeiendom. Av de gjenstående
t9,4 da er 16,5 da dyrkbar mark / fulldyrka areal.

o Det dyrka arealet grenser inn til et større fulldyrka areal mot nord på en annen eiendom som i

dagens høringsutkast er regulert til ldrettsanlegg basert på reguleringsplan 306-02 HØnefoss
Golfbane. Fulldyrket areal mot nord blir dermed borte.

o Reguleringsplan Hønefoss Golfbane har allerede beslaglagt \,2 da av vår dyrka mark.
o Ved å avsette vår eiendomsteig til fremtidig boligbygging fjernes i realiteten kun ca 15 da dyrkbar

mark,
o HØnefoss Golfbane beslaglegger til sammenlígning over 100 da fylldyrka areal.

Vår eiendom 55/2 pâ 22 mäl blir liggende inneklemt mellom idrettsanlegg, golfbane, boligfelt og fylkesvei
174 (Heradsbygdveien), og vil være svært godt egnet til boligbygging. Det vil være helt naturlig at dette
området avsettes til fremtidig boligområde som en komplettering av eksisterende boliger på begge
sider. Eiendommen ligger ideelt til i forhold til en enkel adkomst, trygg skolevei, kollektivtrafikk med
busstopp inntil eíendommen. Den vil heller ikke blir en <boligsatelitt> da den utfyller en allerede bebygd
strekning oB uTgør dermed en effektiv arealdisponering. Samtidig er vår eiendom innenfor et område
som er prioritert for utvikling og vekst.

Med de store foryentningene om økt befolkningsvekst ifbm utbygging av E16 og Ringeriksbanen vil det
være et stort behov for boliger i mer landlige omgivelser og ikke bare leiligheter í sentrum av Hønefoss.
Vår eiendom kan utnyttes i en kombinasjon av mindre boliger og leiligheter, og kan tilby kvaliteter som
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Merknad til kommunePlan



spes¡elt innflyttere fra storbyer er opptatt av, Ber om at Ringerike kommune revurderer sitt forslag og
innlemmer vår eiendom som fremtidig boligbebyggelse.

{"u"X"<3No4tgiur--,
Marit L. Brentebråten \'
Sagveien 130
14L4 Trollåsen

Þ-. , -[5. L*-.c$\:<t-1
Berit Sissel Lundberg
Røyskattlia 17

1362 Hosle
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr : 14 1995 -52 Arkiv: PLN 000

Sak: 80/15

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill

Vedtak i Formannskapeî Dokid:
1 706951 3

l. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet. $ii?,go?;I.ÎÍ'2, Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). --.'-r'
Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke
arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.

4. Innspill som skal utredes næffnere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at
grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at
man unngår nedbygging av dyrka mark.

Behandling i Formannskapet I 8.08.201 5:

Forslag fra Alf MeÍer (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf:
Konklusjonen endres frarødttil gult i følgende punkter i grovsilingen:
02, 04, 07, 09, ll, 12, 13, 15, 278, 39, 39, 5r, 52, 59, 64, 75,90, 91, 95.
Punktene 100, l0l og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå. Kommunen kan
selv foreslå disse områdene.

Forslag fra Høyre og Frp:
Punkt 79 i grovsilingen endres fra rødt til gult.

Forslag fra Marit Hollerud (H):
Punkt 92 i grovsilingen endres fuarcdttil gult.

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
<Tilleggspunkt:
Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at
grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man
unngår nedbygging av dyrka mark.

Tilleggspunkt:
I den videre planprosessen bør det legges til rette for større utbyggingsområder i
skogsområder på Ask og i Ä,sa.>

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Punktvis avstemming:



Dag Henaug (FI) erklærte seg inhabil og forlot møtet under avstemmingen i punktene 7 og
80.

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt med unntak av punkten e 38, 52, 7 5, 9I og 95 hvor Sp
og Sol stemte imot.
HøyresÆrps forslag i punkt 79 fikk 5 stemmer og falt (H og Frp).
Holleruds forslag i punkt 92 ftkk4 stemmer og falt (Hollerud, Bolstad og Johansen (H) og
Frp)).

Rådmannens forslag pkt. l, 2 og3 ble enstemmig vedøtt.
Aasens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Aasens forslag til nytt punkt 5 fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp).



Ann Kristin Steinbakken

Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Johnny Martinsen < heffalompen63@gmail.com>
23. august 20L7 22:47
postmottak
fmbu post@fyl kesman nen.no
Merknad til kommuneplan for Klekken gartneri

Kategorier: Arkivert i ESA

Merknad til kommuneplan for Klekken gartneri

Vi ble nylig giort oppmerksom på at eier av Klekken gartneri har søkt om å fü etablere eneboligtomter på
gartneriområdet, og at kommunen så langt ser ut til å være positiv til prosjektet.

Vi har forstått det slik at jordbruksarealer ikke skal bebygges? Jevnfør vedtak Buskerud Fylkeskommune
17 .09.2015 Punkt 4.2 underpunkt 7 .

Vi ser med stor bekymring på den type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen faktisk godkjenner for
utbyggerne.

Fra å være et lite eldre eneboligområde vil dette område bli bebygd på alle kanter og gå fra å være et rolig
boligstrøk til et tettsted, og vi mener det blir en forringelse av vår trivsel og eiendom.

En utbygging av denne størrelse vil føre til mere belastning på en allerede dårlig vei og mere støy noe vi
ikke ønsker.

Vi henstiller kommunen til å ta hens¡m til eksisterende husstander, og ikke godkjenne bebyggelse som vil
føretll en vesentlig fortetting.

Vi legger med dette inn en protest på det sterkeste mot utbygging på Klekken gartneri

Med vennlig hilsen

Nedre Klekkenvei 11
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Johnny Martinsen
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Fra: Åsmund Martinsen [asmundm@hotmail.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 22.08.2017 17:51:37
Emne: Merknad til kommuneplanen
Vedlegg:

KOM M U NEPLAN høringsfrist 25.08.17

G.nr 100 bnr. 139 Fløytingen.
Område Fløytingen er i følge kommuneplanen fortsatt N LF område. Det for så vidt naturlig siden det består av jordbruksareal – da unntatt 100/139.
100/139 ligger klemt mellom 100/35 og 100/45 og tomta har tilgang til vei,vann ,kloakk, strøm etc. i umiddelbar nærhet.
Jeg ønsker at 100/139 skal komme inn under den nye arealplan for bebyggelse.

Mvh
Åsmund Martinsen
Bånntjernvn. 35
3514 Hønefoss









Fra: Kathinka Mohn [mohn@buskerudmuseet.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 24.08.2017 10:27:51
Emne: Kommentar til kommuneplanens arealdel
Vedlegg:

Til Ringerike kommune v/Areal - og byplankontoret

Det vises til kommuneplanens arealdel, forslag til soneplan Hønefoss, jf link: http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Kommuneplanen s - arealdel ---
horing - og - offentlig - ettersyn/

Jeg er delvis grunneier til område H530, som er foreslått til friluftsområde. For meg som grunneier representerer dette en he lt uakseptabel begrensning i all
mulig bruk av området og jeg ber om en redegjørelse fo r grunnlaget for kommunens forslag.

Med vennlig hilsen
Kathinka Mohn
Telefon +47 95166608
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FELLESPROSJEKTET

RINGERIKSBANEN OG E1 6

INNSPILL OG MULIGHETSSTUDIE

SAMFUNNSHENSYN: SAMFERDSEL OG
VEITRAFIKKNETT

SØRUMSMARKA NÆRINGSPARK
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1. PRESENTASJON – FORELØPIGE PLANLAGTE OG SIGNALISER TE TILTAK

Vi er grunneiere i Sørumsmarka, som Fellesprosjekte t Ringeriksbanen og E16 («FRE16») kaller
«Tolpinrud» eller «Tolpinrudjordene». Spesifikt sik tes det her til det arealet som grenser til dagens
jernbanespor mot Tolpinrud i øst / sydøst, og det n ye jernbanesporet i sydvest / vest / nordvest som
går inn til «Storskjæringa». Dette arealet utgjør j order som er eiet av hhv. Asle Oppen (gnr 48 bnr 1) ,
Guro Dæhlen (Gnr 47 bnr 3) og Engebret Aasen (gnr 4 7 bnr 5). Området er vist i fig. 1 . Disse tre
grunneierne har en dialog angående Sørumsmarka og e r omforente om at Oppen og Dæhlen tar et
initiativ til dialog med Ringerike kommune.

I løpet av planleggingsarbeidet har vi sett og hørt
om det som skal skje ved og på våre
eiendommer.

Først lå det an til at vi ville miste grunn til sel ve
jernbanesporet. Altså at vi beholdt arealene som
ble igjen.

Etter en tid fikk vi vite at det planlegges
togparkering og vaskehall, som plasseres enten i
Sørumsmarka eller på Pålsgård. Dette ble i
kartskisser foreløpig plassert i Sørumsmarka.
Altså at arealene ble ytterligere innskrenket.
Signalene vi fikk var at FRE16 ønsket å bevare
øvrig dyrkamark i det «inneklemte» området.

Deretter fikk vi signaler om at FRE16 ønsker å
unngå at andre har tilgang til arealet, slik at
FRE16 også vil erverve det «inneklemte»
området.

Dette medfører at vi står i fare for ikke bare å mi ste areal til jernbanesporene, men også alt øvrig
areal innenfor området.

2. BAKGRUNN

Vi stiller oss positive til ny vei og bane. Bakgrun nen for dette er at Ringeriksregionen generelt – og
Hønefoss spesielt – får en svært viktig og nær tilk nytning til Stor-Oslo gjennom InterCitytrianglet.
Foruten et ønske om å miste minst mulig eiendom og dyrkamark ønsker vi at Ringerike og Hønefoss
sikres en god offentlig kommunikasjon / veinett / i nfrastruktur, og ikke minst praktiske og
fremtidsrettede trafikkløsninger.

Det vi erfarer er at FRE16 nå arbeider med konkreti sering av planen frem mot endelig planforslag
(statlig reguleringsplan) som tilsiktes fremlagt ti l høring i desember 2017 / januar 2018. Dog har vi
mottatt signaler om at dette sannsynligvis utsettes til slutten av 2018 / begynnelsen av 2019. Når
planforslaget er fremsatt har planleggerne brukt sv ært mye tid og ressurser på å komme frem til
denne løsningen. Erfaringsmessig vil høringsinnspil l ha innvirkning for mindre tilpasninger, og det sk al
da svært mye til før planleggerne går tilbake på st ørre deler av de prosjekterte løsningene for å
omarbeide disse.

f ig. 1 - Sørumsmarka
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trafikantene vil få en opplevelse av å «kjøre forbi » Hønefoss og stasjonsområdet for deretter å måtte
«kjøre tilbake» langs en vei som leder inn igjen ti l stasjons- / sentrumsområdet. Fortrinnsvis bør en
avkjøring syd for Sørumsmarka velges for å oppnå de n mest gunstige løsningen.

I planprogrammet (s. 38 og 39) fremgår det at «Kryssløsningene, både plassering og utforming med
tilknytningsveger, skal optimaliseres mht. funksjon alitet, inngrep og kostnader. Optimaliseringen vil
omfatte vurdering av nytt kryss på strekningen mell om Prestmoen i Ringerike og Styggedalen, og det
vil bli gjort vurderinger av kryssplassering, kryss type, trafikale konsekvenser, trafikk på lokalt og
regionalt sidevegnett, tilgjengelighet for trafikk til og fra nærområdene og konsekvenser for natur og
miljø».

fig. 2 – Stasjonsvegen med t ilknytningsalternativer

Alternativ 1

Alternativ 2
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Vi vil fremheve de særlige momentene om å sikre en god kryssløsning- og plassering, og især
hensynet til trafikale konsekvenser, samt trafikk o g tilgjengelighet tilknyttet andre tilknyttede veie r.
En optimal funksjonalitet må sikres for at krysset skal kunne tjene som et hovedelement i den totale
trafikale løsningen for Hønefoss.

Et alternativ er å lede avkjøringen fra ny E16 inn på Askveien ( fig. 2 – alternativ 1 ). I forbindelse med
FRE16 er det foreslått et massedeponi på Tunga (ved legg 4). På nordsiden av Askveien, mellom to
jorder, ligger det en skogteig hvor Stasjonsveien k an ha sin begynnelse. Veien kan ledes videre og
tilrettelegges i forbindelse med massedeponiet, ove r / under jernbanelinjen, gå øst for området hvor
det er foreslått henstillingsplass for togsett, og videre inn i Storskjæringa.

Et annet alternativ er å lede avkjøringen fra ny E1 6 inn på dagens E16 og der denne følger jernbanens
østre side ( fig. 2 – alternativ 2 ). Stasjonsveien kan krysse over eller under jernba nelinjen, forbi
området hvor det er foreslått henstillingsplass for togsett, og videre inn i Storskjæringa. I 3D-filme n
som FRE16 har lagt ut på internett ser man at det a llerede er skissert en vei langs denne traséen.

Begge disse alternativene er aktuelle og uavhengige av om avkjøringen blir i Styggedalen eller ved
Prestmoen. I sistnevnte tilfelle bør trafikken lede s i nordlig retning fremfor mot syd langs
eksisterende E16. Dette for å unngå at Hvervenkaste t forblir en overbelastet adkomstvei gjennom
Hønefoss sentrum. Likevel er det hensiktsmessig med en tilkobling av Hvervenkastet via gamle E16.

4.2. Avlastning og forlengelse av Meieri- og stasjon sområdet

Vi registrerer at det legges opp til en betydelig u tvikling i Meieri- og stasjonsområdet ( fig. 3 ). Selv om
det er snakk om et forholdsvis stort areal totalt s ett vil en utvikling av denne nye bydelen som
stasjons-, bolig- og næringsområde kreve mye plass. I tillegg vil det være skranker for hva slags
bebyggelse og aktivitet som kan aksepteres eller so m passer inn i området. Således er tilgjengelig
areal et knapphetsgode.

Dette er belyst i analyse om utvikling i tilknytnin g til Hønefoss InterCity-stasjon fra april 2016 sam t
mulighetsstudie om InterCitystasjon – illustrasjone r, også fra april 2016 (vedlegg 2 og 3). I disse
dokumentene fremgår behov og muligheter, men samtid ig ser man også begrensningene i hva som
kan etableres i stasjons- og Meieriområdet.

Vi ser at Sørumsmarka kan utnyttes som en avlastnin g og forlengelse av Meieri- og stasjonsområdet.
Ettersom planleggingen rundt strekning 5 i FRE16 er kommet et godt stykke på vei ser vi det som
viktig å spille dette inn på nåværende tidspunkt. S e nærmere om dette i punkt 5 nedenfor.

fig. 3 – Mulighetsstudie InterCity - stasjon og Meieriet (et av flere alternativer)
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Våre innspill er tuftet på – og harmoniserer med – FRE16 sitt planprogram og høringsinnspillene
(vedlegg 5 - 7). En nærmere henvisning til detaljen e i disse dokumentene følger av punkt 7.

4.3. Effekter og muligheter vedrørende trafikksituas jonen i Hønefoss

Nedenfor settes det fokus på de positive effektene av våre innspill om veinett med tanke på en
effektiv og hensiktsmessig trafikkløsning for Hønef oss, og ikke minst visjonen om et bilfritt sentrum.
Dette innebærer også innspill om ytterligere veitil tak.

Ny bru over Begna – tunell frem til krysset Hønenga ta / Vesterngata

Stasjonsveien som ny hovedåre vil kunne kobles vide re til både eksisterende og nytt veinett ( fig. 4 ).

Nærmere bestemt vil en slik ny vei kunne anlegges o ver elven ved stasjonen. Slik vist i
mulighetsstudien og analysen vedrørende InterCityst asjonen (vedlegg 2 og 3), og som også fremgår i
nevnte rapporter tilknyttet kommunedelplan for veil øsninger (vedlegg 1 – kun forsider og kartskisse),
kan det tenkes en bru over elven enten nord eller s yd for den gamle jernbanebruen ved fossen.

På den andre siden av elva kan det lages en tunell under Rabba og som leder til lyskrysset mellom
Hønengata og Vesterngata. Dette grepet vil åpne for at befolkningen i Haugsbygd og på
Vesterntangen, samt i Hønefoss Nord, vil kunne få d irekte adkomst til stasjonsområdet og videre til
E16. Fordelene vil blant annet være at dette avlast er veinettet og forebygger flaskehalsproblematikk
over Hønefoss bru og sentrum, og at trafikken ledes bort i en tunell som reduserer støybelastningen.

En vesentlig effekt vil kunne være at store deler a v trafikken over Hønefoss bru forsvinner. Dermed
vil Hønefoss bru, samt områdene syd og nord for den ne, kunne realiseres som en grønn gate hvor
det tilrettelegges for gående, syklende og kollekti vtrafikk.

Ny trasé for Askveien

Som en tilleggsmulighet til Stasjonsveien som skiss ert i punkt 4.1 og 4.2 kan det også anlegges en ny
trasé for Askveien slik at veien krysser jernbaneli njen over en ny bru før man kommer til bebyggelsen
på Tolpinrud ( fig. 5 ). Denne veien kan føres videre i nordlig retning o pp til Storskjæringa og
Sørumsmarka Næringspark. I forlengelsen av dette op pnås direkte tilknytning til ny E16 samt Rv. 7 og
Rv. 35 – via Stasjonsvegen.

fig. 4 – Stasjonsveien: bru og tunell frem til lyskryss Høne ngata/Vesterngata
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Slik vil Stasjonsveien også kunne betjene trafikk s om skal til Hønefoss sentrum / Hønefoss syd.
Ringeriksbanen vil medføre økt støy og sjenanse for beboerne på Tolpinrud, og dersom Rv. 35 slik
den er i dag blir hovedadkomsten inn til stasjonsom rådet og Hønefoss sentrum, så vil denne effekten
bli betydelig forverret gjennom støy fra flere kant er. Dersom tiltaket beskrevet ovenfor (en
forlengelse av Askveien over jernbanelinjen) blir r ealisert vil dette imidlertid kunne avhjelpe de
negative konsekvensene av Ringeriksbanen. Effekten vil være at dagens Rv. 35 / Askveien ikke lengre
vil utgjøre en sentral innfartsvei til Hønefoss igj ennom boligområdet på Tolpinrud, og det blir
vesentlig redusert trafikk i boligområdet og frem t il eksisterende bru over E16 ved Styggedalen.

Stasjonsveien blir således hovedadkomsten for de so m skal ta tog, for de som skal kjøre varer til og
fra stasjonen og E16, og de som skal til den nye by delen på Meieriet (bolig / næring). Trafikken via
andre veitraséer og frem til Hønefoss stasjon / Mei eriet vil bli betydelig redusert. Dersom alternativ et
med videreføring av Askveien over jernbanelinjen ve d Tolpinrud realiseres vil dette dessuten avlaste
Tolpinrud mv, og en ytterligere kanalisering av tra fikken til de forskjellige delene av Hønefoss oppnå s.

En annen konsekvens er at enkelte deler av trafikke n vil kunne kanaliseres videre ned til lyskrysset
ved Arnemannsveien, men hvor trafikkmengden da vil være betydelig redusert. Dette fordi mange
skal til Meieriet eller stasjonen, videre mot Hønef oss sentrum via Askveien, eller de kjører videre
under Rabba til Hønefoss nord. Dermed vil også krys sutfordringene ved Arnemannsveien løses, og
man unngår en eventuell tematikk om å utvide Arnema nnsveien slik at store bolig- og næringsarealer
i bykjernen går tapt.

Parkering

Parkeringsutfordringen i Hønefoss er et eget tema. I forbindelse med målet om et bilfritt sentrum, i
en region som i stor grad er avhengig av bilbruk, v il parkeringsplasser rundt sentrum spille en viktig
rolle. Parkeringsplasser / parkeringshus / parkerin gskjeller kan tenkes for eksempel i stasjonsområdet
slik som skissert i vedlegg 2 og 3. En mulighet kan også være parkeringshus i Sørumsmarka
Næringspark med kollektivtransport inn til stasjone n og sentrum for øvrig. Dersom begge
lokaliseringene etableres vil Sørumsmarka Næringspa rk kunne ta i mot biler fra E16 nord, E16 syd,
Rv. 7 og Rv. 35, mens stasjonsområdet kan ta i mot biler fra Nordsiden, Vesterntangen og Haugsbygd.

fig. 5 – Askveien: Tilknytning til Stasjonsvegen via bru ove r jernbanesporet

Bru over jernbane n
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Beboere i Hønefoss sentrum

Når det gjelder befolkningen som bor i Hønefoss
sentrum vil store deler av denne ha kort
gangavstand til stasjonen slik at de ikke vil ha be hov
for bilbruk på samme måte som befolkningen
utenfor bykjernen ( fig. 6 ). Dette vil kunne bidra til
målet om et bilfritt sentrum.

Øvrige innfartsårer: Trafikkspredning

For øvrig vil de andre innfartsårene via Risesletta ,
Vesterntangen – og fra Hvervenkastet som lokalvei
– sikre spredning og kanalisering av trafikken slik at
risikoen for flaskehalser og trafikal overbelastnin g i
Hønefoss blir minimal. Vi ser at dette også bidrar til
å fjerne trafikk fra store deler av
sentrumsområdene slik at veiene kan benyttes av
kollektivtrafikk, gående og syklende ( se fig. 6 ). Slik
fjerning av trafikk bør skje gjennom incentiver,
tilrettelegging og kanalisering snarere enn gjennom
forbud. Vi mener at løsningen skissert ovenfor
oppnår dette.

Oppsummering - gang-, sykkel- og kollektivbyen Høne foss

En slik effektiv og kanaliserende trafikkstrategi s om beskrevet ovenfor vil ikke bare redusere
praktiske trafikkutfordringer og gjøre gang-, sykke l- og kollektivbyen Hønefoss realiserbar. Det vil
også resultere i en svært betydelig og gunstig effe kt for miljøet; trafikantene bruker kortere tid fra A
til B, og utslipp som følge av tomgang og kø gjenno m Hønefoss blir redusert.

5. SØRUMSMARKA NÆRINGSPARK

Sørumsmarka Næringspark er tenkt i lys av den samfu nnsutviklingen som distriktet nå står overfor.
Arealet ligger mellom jernbanesporene i Sørumsmarka og vil være tilknyttet Stasjonsvegen ( se fig. 7 ).

Hønefoss vil være et knutepunkt for til sammen fem baner; Roa-linjen fra øst, spor fra Hensmoen fra
nordøst, Bergensbanen fra nord, Randsfjordbanen fra syd, samt Ringeriksbanen. E16 kommer fra
Oslo i syd og går videre mot Fagernes i nord / nord øst, samt mot Gjøvik i øst. Rv. 7 går mot Gol og
Bergen i nordvest, og Rv. 35 går mot Hokksund og Dr ammen i vest.

Dette er en unik situasjon og hvor Hønefoss blir et sentralt knutepunkt. I tillegg vil dagens og
fremtidige etableringer når det gjelder både bolig, næring og industri nyte godt av vei- og
jernbanenettet.

Foruten muligheten for parkeringshus er det i lys a v ovenstående både naturlig og viktig å
tilrettelegge for etablering av gods, transport og lager / kjølelager i regionen.

Hønefoss vil utgjøre en viktig lokalisering for oml asting fra vei til jernbane, og fra jernbane til ve i.
Dette vil medføre at varer kan leveres til og fra H ønefoss; både til lokale bedrifter og til aktører s om
er etablert lengre fra Ringeriksregionen.

fig. 6 – Trafikkavlastning Hønefoss sentrum
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Dette krever tilgjengelig og sentrumsnært areal. Ar eal med slik lokalisering vil redusere
transportavstanden, hvilket vil være positivt med t anke på kostnadseffektivitet, miljø og støv /
støyulemper, samt reduksjon av belastning i veinett et. Slike strategiske arealer er en
knapphetsressurs.

Vi vil fremheve planprogrammets side 25 (vedlegg 5) hvor det i punkt 3.1 står om overordnede
føringer fra daværende Jernbaneverket, nåværende Ba ne N OR.

fig. 7 – Sørumsmarka Næringspark
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Om jernbanestrategi for godstransport står det at «Godstransport på jernbane spiller en viktig rolle
for å gjøre den nasjonale godstransporten mer effek tiv, pålitelig, sikker og miljøvennlig» . Ordinær
godstrafikk er planlagt å gå via Roa, altså ikke vi a Ringeriksbanen.

I sekretariatet for Osloregionens høringsuttalelse datert 7. juni 2016 til grunnlagsdokument for
Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 (vedlegg 8) utta les det at tilnærmingen «fra-nav-til-nettverk» i
konseptvalgutredningen (KVU) for Oslo-Navet kan leg ges til grunn og utvides til et større geografisk
område. Osloregionen understreker behovet for et na v-satellitt-konsept for godsterminaler, i tillegg
til opprustning av hovedgodsterminalen på Alnabru.

Alnabru er navet, mens flere mindre og spredte gods terminaler tjener som satellitter. Til sammen
utgjør dette et effektivt nettverk.

Etter det vi forstår arbeides det nå med en slik ut vikling med hovedfokus på avlastning av Alnabru og
en effektivisering av godstransporten på Østlandet. Dersom en slik etablering skjer på Ringerike vil
dette ha stor betydning for regionen.

Ringerike Utvikling arbeider aktivt
for å tiltrekke godsnæringen til
Ringerike. Her er Hensmoen,
Eggemoen, Bergermoen og
Sørumsmarka trukket frem som
alternativer ( fig. 8 ). Se vedlagte
presentasjon utformet av Ringerike
Utvikling (vedlegg 9).

Uavhengig øvrig lokalisering av
godsnæring vil Sørumsmarka
Næringspark med sin sentrumsnære
lokalisering i et hvert tilfelle være
attraktiv for lager, kjølelager og
terminal i tilknytning til stasjonen og
lokale bedrifter.

Styrkene til Sørumsmarka
Næringspark har en direkte
tilknytning til (i) E16, Rv. 35 og Rv. 7
herunder kryss mot ny E16, (ii)
stasjonsområdet, og (iii) de
næringsdrivende i
Hønefossområdet.

Dette gir en kostnadseffektiv drift samt redusert n egativ miljøeffekt ettersom avstandene blir
kortere.

Vi kjenner også til at cargoaktører har praksis for å etablere lagre ikke bare for videretransport f.e ks.
som i postverket, men også for å leie ut lagringspl ass for lokalt næringsliv. Kjølelagre eller vanlige
lagre kan etableres. Dette fremstår som attraktivt for næringslivet i Hønefoss og omegn ettersom
behovet for egne lagre i selve butikken blir lavere . Dermed kan levering og lagring skje i
Sørumsmarka Næringspark i stedet for svært mange sm å og kontinuerlige leveringer rundt om i
Hønefoss sentrum. Sørumsmarka Næringspark kan da sa mle diverse mindre leveringer for deretter å

fig. 8 – Ringerike Utvikling: Ringerike Godsterminal
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9. VEDLEGG

Vedlegg 1: Alternativspresentasjon / grovsilingsrap port (2004) og planbeskrivelse og
konsekvensutredning (2008) til kommunedelplan for h ovedvegsystemet i Hønefoss (kun forsider og
kartskisse)

Vedlegg 2: Mulighetsstudie: InterCitystasjon – illu strasjoner, april 2016

Vedlegg 3: Analyse: Utvikling i tilknytning til Høn efoss IC-stasjon, april 2016

Vedlegg 4: Innspill og kartutsnitt over Tunga masse deponi tilknyttet Sørumsmarka / Tolpinrud

Vedlegg 5: Forslag til planprogram, 07. oktober 201 6

Vedlegg 6: Merknader fra myndigheter, 14. februar 2 017

Vedlegg 7: Merknader fra organisasjoner og næringsl iv, 14. februar 2017

Vedlegg 8: Osloregionens høringsuttalelse 7. juni 2 016

Vedlegg 9: Presentasjon av godsterminal v/ Ringerik e Utvikling

Vedlegg 10: Kart over helhetlig løsning vedrørende Stasjonsvegen og Sørumsmarka Næringspark

Vedlegg 11: Sentrumsplan for Hønefoss (saksfremlegg , planprogram, planavgrensning og
Kommunestyrets workshop)

fig. 9 – Stasjonsvegen – helhetlig løsning



































































































































































































































G o d s te r m i n a l
Ringeriksregionen har med sin sentrale beliggenhet og

unike arealberedskap og infrastruktur forutsetninger for å
bli et sentralt logistikkpunkt i Norge

Sentral beliggenhet Infrastruktur Arealberedskap

Nærme de store

befolkningsområdene og
markedene, med gode

kommunikasjonsmuligheter I alle

retninger. Avlaster trafikk gjennom
Oslo.

Eksisterende jernbane for gods I

området. Jernbane spor mot alle
landsdeler. E 16 går gjennom

området. Store infrastrukturtiltak

under regulering. Flyplass 2200 m.

Mer enn 3.000 dekar tilgjengelig til

formålet. Regulering påbegynt for
store deler av området i Ringerike

og Jevnaker kommuner.

Ri n geri ke god sterm i n al
Ringerike utvikling ser det som en mulighet at godsterminal og logistikksentral på Alna i Oslo vurderes
utflyttet. I tillegg er det et økende regionalt behov for terminaltjenester.

En godsterminal på Ringerike vil bidra til å flytte trafikk ut av Oslo sentrum, og avlaste pres sområder for bolig - og

næringsutvikling i Oslo. Godsterminal Alna med tilstøtende areal er i overkant av 1500 dekar i dag.

Ringerikes fortrinn

Ringerike har jernbanespor mot Vestlandet ,

Sørlandet, Gjøvik og Oslo. Til Drammen havn

er det I overkant av 70 km langs jernbanen. Et

eget godsjernbanespor går mot Jevnaker

(tidligere Randsfjordbanen). Langs denne

banestrekningen finnes det i dag godsintensiv

industri. Området tiltenkt godsterminal ligger

tett opptil E 16, R V 7 og RV 35, under en time

fra bade Oslo sentrum og Gardermoen. Det

finnes og en flyplass med asfaltert rullebane

på 2.200 meter i området. T iltenkt

godsterminal er overveiende flate

grusavsetninger med lite høydeforskjell.

NTP styrker Ringerike som trafikknutepunkt

Nasjonale myndigheter løfter frem Ringerike

som et sentralt knutepunkt i fremtiden, med

realisering av Ringeriksbane for

persontransport, ny firefelts motorvei fra

Sandvika og store forbedringer på E 16 i

retning Gardermoen. Ringerike vil med disse

utbedringene kunne bidra til en viktig

avlastning av trafikken i Osloområdet, og

regionen får en særdeles sentral beliggenhet

som muliggjør kostnads - og tidseffektiv drift.



Hensmoen – Eggemoen - Ber germoen - Sørumsmarka

De store, flate skogsområdene i Jevnaker og Ringerike kommuner har
i dag betydelig industrietablering, vilje og evne til videre vekst og
rikelig areal til plass krevende etableringer

Etablerte bedrifter i området omfatter blant andre Tronrud Engineering,

Spenncon og Andritz Hydro. Det er omfattende planer for ytterligere
næringsutvikling i privat regi rundt teknologibedriftene på Eggemoen .

Områdene rundt Sør umsmarka vil bli sterkt endret av ny infrastruktur, og det

er naturlig å se på logistikkindustri muligheter her.

Offensive kommuner
Ringeriksregionen er i sterk vekst, og ønsker ny næring velkommen. Vi gir din

virksomhet god informasjon, bistår i analysearbeid og søker å avklare

eventuelle utfordringer på et tidligst mulig stadium, slik at risiko minimeres og

din etablering skal bli en suksess for alle parter.

Arealstatus

Deler av området er allerede
regulert til industri.
Ytterligere reguleringsplaner
er i arbeid på Bergermoen i
Jevnaker og Eggemoen i
Ringerike.

Kommunene har en proaktiv
næringspolitikk og inviterer
interessenter til å presentere
sine behov.

Avstander

Oslo 60 km

Gardermoen 55 km

Lillehammer 130 km

Bergen 400 km

Ringerike Utvikling

c/o Høgskolen Sørøst - Norge Bredalsveien 14
Postboks 165 Sentrum 3502 Hønefoss
3502 Hønefoss

Pelle Gangeskar 91 11 36 36 pelle.gangeskar@ringerike - utvikling.no
Claus Frølund 40 52 54 64 claus.frolund@ringerike - utvikling.no























































































































Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Siv Hege Nordhaug og

Jan Pedersen
Trøttilsrudveien 14

3513 Hønefoss 22.08.2017

INNSIGELSER TIL KOMMUNEDELPLAN . UTBYGGING AV KRAKSTADMARKA

Vi viser til kommunedelplanen over Krakstadmarka som er sendt ut til offentlig høring, og
fremmer med dette tre innsigelser.

Kulturlandskap og matproduksjon
Øvre del av Krakstadmarka består i dag av nydelig kulturlandskap rundt Trøttilsrud gård og
Krakstad gård. Det er et flott sted å bo, nært sentrum, men landlig og luftig, og med flott
utsikt. Vi ønsker at dette særpreget fortsatt skal ivaretas, ved at dyrket mark ikke skal
bebygges. Det er mye skog i området, hvor det er rikelig med plass til å oppføre
bebyggelsen. Bebyggelsen bør også være lav nok til at utsikten fortsatt beholdes.

Når vi leser om fremtidens prognoser om behov for økt matproduksjon for å mette en stadig
økende befolkning i verden, så har vi vanskelig for å skjønne logikken i at områder hvor det i

dag produseres mat skal fylles opp med boliger. I stedet bør det legges til rette for videre
matproduksjon, eventuelt i nye former. Vi foreslår av marken e i øvre del av Krakstadmarka
fortsatt dyrkes, enten av gårdene i området eller ved å dele opp parseller som innbyggerne
kan leie rimelig for å drive selvhushold.

Eiendomsrett til egen adkomstvei på gnr. 97 bnr. 50
Vi er eiere av gnr. 97 bnr. 50. Denne eiendommen ligger inntil et jorde som er planlagt
bebygd. I dag går tomtegrensen midt i adkomstveien, og det er for knapp plass foran
dobbeltgarasjen til at det er mulig å få inn to biler. Det er også svært utfordrende å kjøre inn
èn bil . Dette er en lite holdbar løsning, og vi ønsker at det foretas en arealovertøring som gir
oss eiendomsrett over hele adkomstveien, samt at vi kan fylle ut 1,5-2 meter utenfor
garasjen.

Vi er kjent med at flere av de tidligere eierne av huset tidligere har fremmet ønske overfor
grunneier om å finne en løsning på plassproblemet foran garasjen, uten hell. Vi antar at
dette grunnes usikkerhet rundt fremtidig bebyggelse. Vi har derfor valgt å awente, men ber
om at vårt behov hensyntas når planleggingen av dette området igangsettes.

Dokid:
17069527
(141995-167)
Merknâd til kommuneplanens areald€

I



Avrenning - flomfare
Ved kraftig regnvær ledes overflatevann fra et jorde på baksiden av huset ned skråningen og

inn mot husveggen vår. Dette resulterte i vannskader i kjelleretasje i 2015. Vi ber om at

utbygger/kommunen besørger en trygg behandling av overflatevann, slik at vi slipper å

oppleve dette flere ganger.

Med vennlig hilsen



Fra: Roy Pedersen [roy.pedersen4@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no [fmbupost@fylkesmannen.no]
Sendt: 21.08.2017 06:51:23
Emne: Merknad til kommuneplan
Vedlegg:

Merknad til kommuneplan for Klekken gartner i

Vi ble nylig klar over at eier av Klekken gartneri
har søkt om å få etablere eneboligtomter på
gartneriområdet, og at kommunen så langt ser ut
til å være positiv til prosjektet .
Det skal også være inngått en f orm for avtale om
salg av gartneritomten til en utbygger .

Med den allerede iverksatte utbygging av
Klekkenhagen og foreslåtte (godkjente?)
utbygging i Nedre Klekkenhagen, vil vårt
nærområde i løpet av kort tid få 47 nye
boenheter. Vi ser med stor bekymr ing på den
type bebyggelse og utnyttelsesgrad kommunen
faktisk godkjenner for utbyggerne .

Fra å være et gammelt eneboligområde med
landbruks - og gartneridrift i nærområdet blir
dette en stor forandring og vi som bor her vil bli
sterkt berørt.
Med plan o m ytterligere utbygging av Klekken
gartneri til boligformål, vil dette lille område gå
fra "et rolig boligstrøk" til et tettsted .

Vi som bor her, gjør nettopp det fordi det er et
rolig og godt boligstrøk og mener det blir en
forringelse av våre eiendomme r .

Området er et godt landbruksareal og det er i
dag er gartneridrift på eiendommen. Vi ser med
bekymring at det har blitt enklere å bygge på
dyrka mark. (Nedre Klekkenhagen er dyrka
mark) .
Dette er jo med på å ødelegge det flotte
kulturlandskap vi har rundt oss .



Med så mange muligheter nær Hønefoss som
ikke er jordbruksareal, må det være lett å finne
områder som passer til boligbygging. Dette er
også klar føring fra både stat og fylke.

Det finnes noen som ønsker kjøpe/leie gartneriet og det e r derfor mulig for eier å eventuelt
selge til andre som vil

drive videre.

For vår del som har kårboligen på gartneriet (skilt fra i 1990) vil vi bli bygd inn og
utsikten blir borte, og en forringelse av bokvalitet og verdi.

Vil med de tte protestere mot boligutbygging på Klekken gartneri.

Nedre Klekkenvei 4
May Janne Botha Pedersen
Roy Pedersen

Vedlegg: vedtak fra storting og fylke om boligbygging på dyrka mark

1. Vedtak i Stortinget om nasjonal jordvernstrategi av
8.desember 2015 og brev fra Landbruksdepartementet til
kommunene av 8.mars 2016 om kommunenes ansvar for
oppfølgingen av den nasjonale
jordvernstrategien https://www.regjeringen.no/no/doku
menter/prop. - 127 - s - 20142015/id2413930/sec14#VED4

Prop. 127 S (2014 – 2015) - regjeringen.no

www.regjeringen.no

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2015 – 2016, som ble inngått mellom
staten og Norges Bondelag 15. mai 2015. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger .. .

2.

3. Statlige planretningslinjer for
samordnet areal - og
transportplanlegging der det er et klart
krav om at man skal ha sjekket ut mulige
alternativer der det er forslag om å
omdisponere dyrket mark. Flere av
for slagene til omdisponering i det
fremlagte planforslaget ligger ikke ved
trafikknutepunkt og er ikke formålstjenlig
av hensyn til effektiv og sikker



trafikkavvikling eller transport. Ringerike
har videre store arealer som verken
kommer i konflikt med jordve rn, viktige
biotoper, viktige friluftslivsinteresser,
strandsoneproblematikk, viktige
kulturmiljøer, flom eller rasfare. Det er
derfor helt unødvendig å omdisponere
dyrket og dyrkbar mark til
utbyggingsformål i Ringerike
kommune .

4. Vedtatt politisk plattform for Buskerud
Fylkeskommune av 17 . september 2015 punkt 4.2
underpunkt 7: «Nullvisjon for tap av matjord. Bygging
av fritidsboliger, boliger og nærin gsbygg på dyrket og
dyrkbar jord skal ikke være tillatt . Det åpnes for særskilt
politisk behandling når det gjelder fremføring av kritisk
infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive
skogsdrift og matproduksjon. Ved unntak knyttet til
kritisk in frastrukturutfordringer skal det erstatningsjord
etableres. »
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Firmanavn:
RingBolig
Utvikling as

Adresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss

Mobil : 995 26 875
E.post: per.olav@ringbolig.no

Foretaks nr:
911 897 768 MVA

postmottak@ringerike.kommune.no

Deres ref. Vår ref Vårt prosjekt. nr: Vår dato:
09.08.2017

Innspill til kommuneplanens arealdel 201 7
Viser til høringsutkast mars 201 7 og har kommentare r til punktene nedenfor (merket med rødt).

§ 1.1.2 Krav ved bygging i områder for boligbebygge lse uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mange lfulle/upresise bestemmelser (jf. pbl. §
20-4, 2. ledd, bokstav b)

I områder avsatt til boligbebyggelse skal nye bygge tiltak tilfredsstille kravene i pkt. 1-5 nedenfor, inntil
det foreligger reguleringsplan for området. Disse k ravene gjelder også som en presisering for
boligeiendommer som er regulert i eldre regulerings planer med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. for re guleringsplan nr. 7, 8, 9, 9-03, 9-04, 10, 1 1, 15, 17-
02, 1 8, 18-01, 18-02, 1 9, 31, 36-02, 38, 41, 44, 53 , 77, 89-02, 102, 111, 130-02, 144, 183, 198,
1. Boligeiendom kan være bebygd med en hovedleiligh et, samt en bileilighet på inntil 65 m2 BRA eller
én 2-mannsbolig. Ikke tre eller flere boenheter.

Hvis man presenterer et godt prosjekt bør det være mulig å definere kjedet enebolig istedenfor
2 mannsbolig. – utforming av prosjektet vektlegges

2. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad p å inntil 25 % BYA.
Her mener vi at utnyttelsesgraden må settes mye høy ere for å gi rom for bærekraftige
prosjekter – muligens helt opp til 45%

3. Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.
Utforming av tak skal være estetisk og harmonere me d omgivelsene, nye moderne løsninger
kan gi en fin harmoni og bør godtas.

4. De generelle bestemmelsene i § 1 .0.3 vedrørende utbyggingsrekkefølge gjelder. OK
5. Område avsatt til boligbebyggelse må være minst 700 m2 for en tomt med en boenhet og minst 900
m2 for en tomt med to boenheter.
- Her mener vi utnyttingsgraden må være bestemmende – 500m2 for en tomannsbolig på 225

m2 kan være et bra utgangspunkt. Dvs at det er utny ttingsgraden som bestemmer hvilke
størrelse tomten må være på.

- Det bør kunne lempes på krav til etasjeantall i e nkelte planer for å få utnyttet tomtearealet
bedre. På boligene som avbildet ønsker vi en pergol a/ takoverbygg for avskjermet uteplass på
takterrasse også mulighet for takterrasse m/ beplan tning (grønne soner).

Under viser vi et eksempel på et godt prosjekt som viser fortetting i praksis for Bekkegata 17 – hver
bolig har et BYA på 112 m2
Med litt tomtejusteringer så vil det være mulig inn enfor 45%



Situasjonsplan for 2 x 2 mannsbolig Gnr/ Br nr 317/ 125

Med vennlig hilsen

Robin Junge / Per Olav Nordeng
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Maria Rosenberg og Øyvind Hansen
Har ehaugveien 5
3514 Hønefoss
Gnr/bnr 131/32
e - postadresse: rosenberg.maria1@gmail.com

Ringerike k ommune Haug, 23.8.2017
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

I NN SPI LL TI L KOM MU NEPLANENS AREALDEL

Vi viser til høringen av kommuneplanens arealdel og ønsker å komme med innspill når det gjelder
foreslått regulering av vår eiendom g nr/bnr 131/32 i Haugsbygd og foreslått boligfelt i
Harehaugveien/Bølgenveien 131/1 .

Innspill til regulering av vår tomt 131/32

Vår tomt 131/32 er i dag regulert til LNF - formål. Det driv es ikke jordbruk på eiendommen vår, og det
har ikke vært jordbruksaktivitet på flere tiår. I forsla g et til kommuneplanens arealdel er deler av
eiendom men foreslått omregulert til boligformål .
Vi mener at hele vår eiendom bør om reguleres til boligformål og vil spille inn dette i hø ringen.

Utklipp fra kommuneplanens arealdel for Haug som nå er på høring . Området med blå ring er den
delen av vår eiendom som ikke for eslås omregulert, og som vi mener bør omreguleres til boligformål.
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Vi mener at man må se hele området som er avgrenset a v Harehaugveien - Bølgenveien som en
helhet . Dersom 131/1 b lir omregulert til boligformål, slik vi oppfatter at ligger i forslaget som er til
høring, vil vår eiendom bli liggende som en enslig LNF - øy innenfor det som er et boligområde naturlig
avgrenset av Harehaugveien - Bølgenveien. Vi mener det er uhensiktsmessig at deler av vår tomt blir
liggende som LNF mellom disse arealene.

Det er også viktig for oss at ikke den per nå ubebodd e delen av vår eiendom bygges inne, slik at det
ikke senere kan skilles ut tomter der. Dette gjelder for eksempel ved planlegging av vei og
vann/kloakk i et eventuelt bo ligfelt på tomt 131/1.

Vi kan heller ikke se at det er særlig annerledes naturmangfold eller andre særlige kvaliteter på vår
eiendom , sammenlignet med naboeiendommen. D ermed mener vi det ikke er grunner som skulle
tale i mot en omregulering ti l boligformål også av vår tomt, når det gjøres med naboeiendommen.

Dersom forslaget om boligfelt på eiendom 131 /1 ikke blir vedtatt , ber vi likevel om at hele vår
eiendom blir omregulert til boligformål fordi det vil stadfeste dagens bruk.

In nspill knyttet til forslag B27, boligfelt Harehaugveien/Bølgenveien, Haugsbygd

Dersom det skal etableres et stort boligfelt som vil medføre økt trafikk på Harehaugveien, ber vi om
at det vurderes trafikksikk erhetstiltak som g ang/sykkelvei på Harehaugveien. Denne veien er allerede
trafikkert og det holdes høy hastighet. Det er vanskelig sikt i flere svinger, samt ofte veldig glatt
vinterstid. Dette fører til farlige situasjoner for oss som må bruke Harehaugveien for å komme inn på
øvrig gangveinettverk i bygda.

F or å ta vare på områdets kvaliteter og estetikk, mener vi det er viktig at et eventuelt boligfelt
tilpasses terrenget så mye som m ulig. Terrenget gjør at bebyggelsen vil bli synlig både på nært hold,
og på avstand.

Vennlig hilsen

Maria Rosenberg og Øyvind Hansen
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Fra: Siri Rua [siri3rua@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 07.09.2017 I 1 :3 1 :03
Emne: Fwd: Merknad til Kommuneplanen - Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Rua
Vedlegg:

Videresendt e-post
Fra: Siri Rua <giti3tua@gq4i1.çgm>
Dato: 7. september 2017 kl. 11:23
Emne: Merknad til Kommuneplanen - Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Rua
Til: postmottak@rinserike.kommune.no

Jeg glemte å skrive avsender i forrige mail, følger i denne.....

Att: Grethe Tollefsen Dokid:
17073751
(14t995-2O8)

Hei Grethe,

lgjen takk for hyggelig møte og veiledning, du har vært til stor hjelp

Mêrknâd l¡l Kommuneplanen
Gnr/Bnr 88/1 & 88/2, Ruâ

Angående vår søknad om mulig utbygging for boligformål i skogteigen som grenser mot
Almemoen, har vi følgende innspill til kommunens areadel slik det fremstår på plankartet
av Jun¡ 2107.

Vi ønsker å avgrense området ganske betydelig med hensyn til det som fremgår skravert
gult på plankartet, til å gjelde en del av skogen som vender mot Riksvegen, langs
gangveien opp mot Almemoen.

Terrenget i skogteigen er forholdsvis bratt, så det er naturlig å tenke seg
terrasse-/rekkehus, men vi vurderer også andre løsninger. Vi er klar over at
grunnforholdene kan by på utfordringer med hensyn til kvikkleire og vi er forberedt på at
grunnundersØkelser må gjøres, hvis ikke dette ble gjennomføri iforbindelse med
utbyggingen av Almemoen boligfelt. Boligfeltet står på kvikkleiregrunn og med hensyn til
rasfare er det en fordel å beholde noe vegetasjon i skråninger rundt feltet, noe som igjen
gjør det naturlig å avgrense området mot hva som er skissert på plankartet.

Rua Gård ligger forholdsvis avskjermet, med lite innsyn. Bebyggelsen består av to
<funkishus> med store vinduer, flere fra gulv til tak. Man blir godt vant når man bor for
seg selv, og man setter ditto pris på privatlivet. Innsyn er kanskje den største årsaken til
at vi ikke ønsker utbygging i hele skogteigen. Beboere i skråningen på oversiden av
gården ville få en fantastisk utsikt opp mot Haugsbygd, Ringkollen, Asa og Olumslinna -
og ned på Rua Gård. I tillegg er det ganske hyggelig å være selvforsynt med ved.

Nøyaktig avgrensing vil skje i forbindelse med detaljering av eventuell utbygging. Vi ser
det derfor ikke hensiktsmessig à gjøre endringer på dagens plankart, men gjør
oppmerksom på at hele området ikke ønskes utnyttet til boligformå1.

Vennlig hilsen Siri Rua

ftle:lllC:Nsers/malsob592TlAppData/LocallTempl_l<2_17073751_I23.html 08.09.20t7



MOTT ATT z5 ÀUÛ,2017

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret,

Postboks 123, Sentrum

3502 Hønefoss

Thomas og Veslemøy Røseth Hansen

Vikheimsveien 2

351 2 HøNEFOSS
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MERKNADER TIL KOMMUNEDELPLAN HøNEFOSS FRA GRUNNEI ERE _ ANMODES BEHANDTET SOM

UNTATT FRA OFFENTLIGHET PGA PERSONOPPLYSNINGER I SAKENS ANLEDNI NG.

Vi tillater oss som grunneiere av eiendom men 27 /t1 i Äsa å komme med innspill til foreslått
kommunedelplan Hønefoss for eiendommen vår.

Vi er
positive til kommunens forslag til utvikling i Äsa i sin helhet og merker oss at man i kommuneplanen
beskriver en videre utvikling for bygda. Vi berømmer også kommunen for å ha involvert innbyggerne

i en utviklingsplan med felles forståelse i et geografisk område.

BYA

Eiendomme n 27 /11, er inntegnet i planforsiag :;om boli¡jeientlorn innenfor området "Åsagata". Totalt

areal er ca 5.500 m2 der plankartet viser at ca. 1.13 av dette er foreslått omregulert til boligformå|.

Det er samtidig beskrevet i forslaget at eiendommer i Åsa skal ha en utnyttelsegrad på maks L0 %. I

innspill fra Åsa vel og arbeidsgrurppen Ãsa mot 2030 til ny kommunedelplan ble det spesifikt

beskrevet at områdene Åsagata og Äsatorget skulle ha en høyere utnyttelsegrad. Det er også å

bemerke at dagens eiendommer i det angitte utviklingsområde allerede i stor grad består i tett
bebyggelse med langt høyere utnyttelsegrad. Ä regulere et område "ned" til lavere utnyttelsegrad

enn eksisterende bebyggelse må bero på en misforståelse i forhold til planinspillet fra Åsa vel der

man beskrev slik regulering av BYA for arealer som ikke lå sentralt plassert i Åsa. Vi anmoder derfor
om at utnyttelsegrad økes til standard slik den er andre tilsvarende steder i kommunen (25%1.

Eiendommen 27/L3, bes i denne sammenheng gis en høyere utnyttelsesgrad, alternativt bes

kommunen om å fjerne bestemmelsen om at eienclornmer iÅsa skal ha egen særbestemmelse for
lavere BYA enn ellers i denne kommunedelplanen.

SEKSJONERING

Det er også beskrevet i planen at det ikke gis anledning til flere seksjoner/ bi-leiligheter på

eiendommer (bl.a. iÅsalsamt noen andre bestemmelser mht bla. etasjer og annen utforming av

bygninger.



REGULERING

I kartgrunnlaget som er noe vanskelig å lese i detalj ser det ut til at kommunen har tegnet inn

regulering på eiendommen vår kun frem til stiplet linje for det vi regner med er en teoretisk
flomsone. Hva angår 200-års flomnivå vil eiendommen tilpasses slik beskrevet i kommunedelplanen
der dette trengs i noen grad.

lnne på vår eiendom 27 /tt er det plassert et kommunalt teknísk anlegg med kulvert og tilh6rende
røranlegg for avløp fra kommunens pumpestasjon. Anlegget er anlagt av kommunen men ikke

inntegnet i kart. Vi må derved anse hele vår eiendom fullt utnyttbar i forhold til utbygging, det er

ingen nåværende eller fremtidig problemstillinger i forhold til verken natur eller ferdsel. Hele

eiendommen er fullt ut opparbeídet og i bruk som boligeiendom med flere bygninger og opparbeidet
hage. Det er også boligbebyggelse på naboeiendommer i hele eiendommens akse, noe som gjør det
naturlig å regulere også hele denne eiendommen utbygget etter samme, naturlige linje

Det bemerkes også at det også er utelatt inntegnet et eksisterende bygg på vår eiendom i det
nåværende kartgrunnlaget.

Vianmoder på dette grunnlag Ringerike kommune å regulere den angitte eiendom 27/1,Lslik iny
kommunedelplan:

L. Hele eiendommens areal reguleres til boligformå1.

2. Det gis økt BYA for eiendommen,25 Yo.

3. Seksjonering/ leilighet til bolig tillates på denne eiendommen (dette kan dispenseres i

byggesak).

4. Kommunen bes om å registrere og tegne inn kommunens tekniske anlegg og alle

eiendom me ns bygni nger.

5. Dersom ínnspill ikke oppfyller eventuelle krav til innspill ber vi kommunen kontakte oss om
dette.

Vennlig hilsen

VeslemØy og Thomas Røseth Hansen

Vikheimsveien 2

3s12 HøNEFOSS

Tlf: 456 78 t76

Epost: tottoTO@ hotmail.no
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Ringerike kommune 2 4. august 2017
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no

HØRI NG SUTTAL ELSE TI L KOM MU NEPLANENES AREALDEL -
KNESTAN GÅSEN BOLI GTOM TER AS

1. Innledning
Vi viser til offentlig høring av forslag til ny arealdel til kommuneplanen med frist satt til 25. august 2017
og avgir her vårt innspill.

K ommunes ambisjoner nedfelt i kommuneplanens sam funnsdel er bra, men foreslåtte arealdel
utelukker forslag som hadde egnet seg til å nå målene . Skal k ommunen klare å tiltrekke seg
høykompetent arbeidskraft med påfølgende positive virkninger for næringsutviklingen , må den legge til
rette for attraktive eneboligtomter i et omfang som betyr noe.

Høykompetent arbeidskraft vil ikke flytte til Hønefoss og Ringerike for å bo i leiligheter og rekkehus , men
for å bo bedre enn de gjør i dag og da i eneboliger på attraktive tomter .

Knes tangåsen boligtomter er det beste enebolig prosjektet som kan tiltrekke seg høykompetent
arbeidskraft og det eneste av en størrelse som betyr noe, og må derfor tas inn igjen i arealdelen.

2. Kommuneplanens sa mfunnsdel
Kommunen har nedfelt følgende klare ambisj oner:

Betydelig ø kning i befolkning

Økt verdiskapning og kompetanse

Attraktiv bosted

Ambisjonen er klarligvis påvirket av at det skal komme en ny Ringeriksbane. Målet er en vitalisering og
vekst i Ringeriks regionen.

Ringerike kommune har siden 2008 mistet om lag 800 private arbeidsplasser. For å snu denne trenden
er det avgjørende for kommunen at den kan trekke til seg høykompetent arbeidskraft som danner basis
for ny og økt næringsutvikling.
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3. Politikernes ønske - fo rmannskapsmøte 19 . januar 2016
P olitikerne trakk eksplisitt frem under Formannskapsmøte 19. januar 2016 i anledning av inntagelse av
Knestangåsen boligtomter i finsilingen av forslag til innlemmelse i ny arealplan følgende:

Kommunen trenger høyko m petent a rbeidskraft
Kommunen trenger og må tilby "høystandard tomter" for å tiltrekke seg dette

Knestangåsen boligtomter er et prosjekt som skiller seg klart ut og tilbyr slike attraktive
"høystandardtomter"

Formannskapet vedtok så med klar overvekt (11 mot 2) stemmer at Knestangåsen boligtomter måtte inn
i finsilingen.

4. Areadelen ute på høring - ingen egnete eneboligprosjekter

4.1 Ingen andre forslag som er egnet
Knestangåsen boligtomter er foreslått ikke tatt inn, men i ngen av de p rosjekter eller forslag som er tatt
inn i forslag til ny arealdel, relater seg til eneboliger som omfatter noen større satsning på
"høystandardtomter". De øvrige enebolig prosjektene er for små og representerer kun mindre
utbygginger, og kan heller ikke med sin størrelse (antall enheter) forsvare noen større investeringer og
vil kun la seg realisere ved klatt - vis utbygging.

Heller ikke eksisterende arealdel innebærer no en satsning på høystandard eneboligtomter. Fokus på
leiligheter og rekkehus tiltrekker ik ke høykompetente arbeidskraft fra Oslo og andre områder, og
Ringerike når ikke opp i konkurransen med andre vekstområder på Østlandet .

4.2 Kommunen må tilrettelegge - vi vil gjennomføre
Erfaring fra andre områder slik som Drammen og Lillestrøm er en aktiv tilrettelegging fra kommunen på
plannivå av riktige typer prosjekter , men at initiativ og gjennomføring av investeringer gjøres av
bedrifter og personer.

For oss innebærer det at kommunen må legge inn riktige forslag i arealdelen som er egnet til å nå
kommunes mål, og så vil vi gjennomføre prosjektet og tiltrekke høykompetent arbeidskraft som ellers
ikke hadde flyttet til kommunen.

5. Hva Knestangåsen boligtomter tilbyr
Vi trekker fre m:

Svært godt beliggende, r omslige eneboligtomter som gir et pent og godt bomiljø

Fantastisk utsikt med lang solnedgang

Grensende til skog
Kort vei til Krokskogen; ski løyper , slalåm , bading, fiske

Ingen gjennomgangstrafikk

Rimelig nærhet til skole, butikk, lege og frisør (1,7 km)

Rimelig nærhet til buss (450 m)
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Tomtene vil med andre ord bli svært attraktive

Prosjektet er grundig utredet og modnet :

Forslagsstiller har i samarbeid med Norconsult utredet prosjektet
Vei, vann og kloakk er løst og bekostes av prosjektet

Forslaget ligger innen normer for nærhet til Haug gitt av Buskerud fylkeskommune (3km
diameter)
Se ellers vedlagt utredninger

I nitiativ - dersom det tas inn i arealdelen

Vi vil iverksette privat omreguleringsprosess

Vi vil utvikle og investere i infrastruktur
Vi har kompetanse og ressursene

Avslutning
Vi har la gt ed betydelig med innsats og ressurser i prosjektet. Vi er rede til å bringe det videre og har
som målsetning å ha klart attraktive tomter før Ringeriksbanen er ferdig for å utnytte oppmerksomhet
og momentet som kommer med den.

Omregulering og tilrettel egging klart for bygging vil antagelig ta et sted mellom fire til seks år. Dersom vi
ikke kommer med nå, går toget.

Med vennlig hilsen,

Peter Aall Simonsen

Vedlegg: Utredning av 14. februar 2017
Norconsults rapport av 14. februar 2017
Planbeskrivelse av 16. desember 2017
Artikkel Ringerikes Blad om Knestangåsen boligtomter av 20. juni 2017
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Utredning av konsekvenser

fortatt av forslagstiller med bistand fra Norconsult

KNESTANGÅSEN BOLI GOMRÅDE

ny areadel til kommuneplanen

14 . februar 2017

Lokalisering nytt boligfelt Skissestudie forslag til boligfelt

Utsikt til Norefjell Haug Kirke
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1 INNLEDNING

Utredningen er disponert som følger:

Punkt 2 - Kort om bakgrunn for denne utredningen:
o Planbeskrivelsen - Knestangåsen boligområde
o Formannskapets vedtak 19. januar 2016 - vedtak og vektleggelse
o COWI / ABYs foreløpige vurderinger i forbindelse med finsilingen

Punkt 3 - Formålet med denne utredningen
Punkt 4 - Gjennomgang av COWI - rapporten
Punkt 5 - Særskilt om vulkanrest
Punkt 6 - Oppsummering

2 KORT OM BAKGRUNN

2.1 Planbeskrivelsen - prosjektets utf orming og konsekvenser

Vi, Elise Simonsen og Peter Aall Simonsen, har på vegne av vår mor Frances Simonsen , fremmet et
forslag om igangsetting av planarbeid for detaljregulering av Knestangåsen den 5. juni 2015. Vi hadde
da utarbeidet en relativt utførlig planskrivelse kalt "Planbeskrivelse for omregulering av gnr / bnr 128 /
6 til boligformål - 416 Detaljregulering for Knestangåsen boligområde, Haugsbygd, Ringerike
kommune" (heretter kalt Planbeskrivelsen) .

I Planbeskrivelsen beskrive s prosjektet med hens yn til beliggenhet og tenkt utforming. Under punkt 5
tar vi punktvis opp om prosjektet og om det vil ha påvirkning på (i) planstatus, (ii) stedets karakter,
(iii) dagens arealbruk, (iv) landskap, (v) kul turminner og kulturmiljø, (vi) n aturverdier, (vii )
re kr e asjonsverdi /bruk, (viii) l andbruk, (ix) trafikkforhold, (x) barns interesser , (xi) sosial infrastruktur
(barnehage og skole), (xii) universell tilgjengelighet, (xiii) t eknisk infrastruktur (vann og avløp, og
elektrisitet , (xiv) grunnforhold, (xv) støyf orhold, (xvi) luftforurensning, (xvii) risiko og sårbarhet
(ROS) og (xvii) næring.

Under Planbeskrivelsen punkt 6 går vi i detalj med hensyn til konkret utforming av prosjektet og
konkrete forhold som blant annet kollektivtilbud, trafikale forhold og vann og avløp.

Det ble foretatt en revidering av Planbeskrivelsen den 16. desember 2015 under dennes punkt 6.7.5 om
fortau etter innspill fra kommunen.

Vår konklusjon i Planbeskrivelsen er at det er et svært lavt konfliktnivå , det er kort v ei til offentlig
k ollektivtilbud og at andre praktiske forhold (tilknytning til vann og avløp, v eier) vil løses på en god
måte.

2.2 Formannskapets behandling av forslaget

2.2.1 Saksframlegget til formannskapsmøtet

Formannskapet behandlet vårt forslag den 19 . januar 2016.

Rådmanne ns primære forslag i sitt skriftlige saksframlegg til formannskapet var at formannskapet
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skulle vedta at kommunen ikke anbefaler oppstart av privat detaljregulering av Knestangåsen. Det ville
medført at vi fortsatt kunne jobbet vider e med det som privat re guleringsforslag, men med klar beskjed
om at det neppe ville bli vedtatt når vi ville fremmet endelig reguleringsforslag for kommunen .
Hovedgrunnen, slik vi tolker saksframlegget, var avstand til eksisterende boligfelt og Haugsbygd.

Rådmannen fremmet sam tidig i samme skriftlig saksframlegg et sekundært, alternativ forslag om at
prosjektet Knestangåsen i stedet ble tatt inn pågående revidering av kommuneplanens arealdel , det vil
s i inn i finsilingsprosessen . En forutsetning for et slikt alternativt vedtak var at Formannskapet finner
prosjektet interessant og ønsker det utredet på lik linje med andre forslag som er med videre i
finsilingsprosessen. Det var et forslag vi oppfatte t som positivt.

2.2.2 Formannskapets vedtak og vektleggelse

Formannskapet fatte t så ved tak 11 - 2 for å ta prosjektet inn pågående revidering av kommuneplanens
arealdel og således med i finsilingen.

Av diskusjonen i formannskapet forut for avstemmingenden 19 . januar 2016, og også i møtet i
Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning dagen f ør, kom det etter vårt syn klart frem at prosjektet ble
vurdert til å være svært positivt.

Etter det vi oppfattet av diskusjonene i formannskapet ble det særlig trukket frem at dette var et godt
forslag / prosjekt som ville gi meget attraktive eneboligto mter som vil gjøre det mulig for kommunen å
konkurrere om og beholde høykompetente arbeidstagere som er viktig for kommunens utvikling.
Prosjektet skiller seg ut og er annerledes enn andre ("høystandardtomter"), og ville være et viktig tilskudd
til tomteti lbudet i sentrale deler av kommunen.

2.3 Finsi lingen - COWI og ABYs foreløpige vurderinger av K ne s tan gåsen

2.3.1 ABYs vurdering før formannskapsmøtet

ABY var negative til Knestangåsen boligområde da vi sendte inn Planbeskrivelsen den 5. juni 2015.
Det ble vist til flere ulike momenter, men vi oppfattet at det særlig var avstanden til Haug som var
deres klareste innvending. Videre oppfatter vi at de synes det er ubeleilig at forslaget kom utenfor rute
og således ikke i fokus og gir merarbeid. Samtidig oppfattet vi o gså at ABY ikke har vært avvisende til
at det er positive sider ved prosjektet.

2.3.2 COWIs utredning etter formannskapsmøtet og ABYs foreløpige presentasjon

ABY engasjert e COWI AS til å foreta en u tredning av innspillene som stod igjen i forbindelse med
finsil ingen som skal lede til endelig arealdel til kommuneplanen. COWI avga en rapport den 9. august
2016. Etter det vi har fått opplyst er denne rapporten ikke senere oppdatert.

Videre ga ABY i Formannskapsmøte t den 11. oktober 2016 e n presentasjon hvor den gi kk igjen sitt
arbeid og vurderinger i finsilingsprosessen så langt i prosessen. I den anledning ble det vist til et excel -
ark ("Excel - arket") hvor hver av de aktuelle innspill er gitt (i) farvekode (a) basert på COWIs
konklusjoner og (b) administrasjonens konklusjoner foruten (ii) en kolonne med korte kommentarer fra
ABY .

I tillegg til de momenter som fremk ommer av COWIs rapport og ABYs E xcel - ark, har vi fått muntlig
opplyst over telefon fra ABY i januar 2017 at det er markert på kommunens kart at Knestang åsen er en
vulkanrest som også kan utfordre en omregulering til boligformål.
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COWIs rapport og ABYs Excel - ark er negative med hensyn til Knestangåsen boligområde.

2.3.3 Vår overordnete vurdering av COWIs rapport og ABYs innvendinger

Vi oppfatter (i) at de fagli ge innvendinger fra COWI og ABY som er fremmet i COWIs rapport og av
ABY nå i liten grad er nye sammenlignet med de som ABY trakk frem før For mannskapsmøtet 19.
januar 2016 og (ii) at COWI og ABY ikke går ned i dybden , men foretar en noe mer overordnet
gje nnomgang .

ABY har mange oppgaver og begrenset med tid og ressurser til å gjennomføre inngående vurderinger
av alle innspill i pågående prosess. ABY har da også engasjert COWI til å bistå med utredning av
innspill , men av tids - og kostnadsmessige hensyn e r det også for COWI klare begrensinger i hva som
kan undersøke s og hvor inngående det kan utredes . Følgelig e r også deres rapport basert på fakta som
er relativt enkelt tilgjengelig og det er heller ikke foretatt dybdeundersøkelser av ulike forhold som for
eksempel vann og avløp.

3 FORMÅLET MED DENNE UTREDNINGEN

Det vil under punkt 4 fortas en gjennomgang av COWIs rapport tilknyttet Knestangåsen boligområde
punkt for punkt. Under punkt 5 tar vi for oss det forhold at Knestangåsen er en vulkanrest og hvilke
konsekvenser det har.

Det vurderes om og i hvilket omfang de i rapporten nevnte innsigelser er reelle og om hvordan de kan
løses på en god måte.

Vi har lagt ned betydelig tid og resurser i å undersøke og avklaringer punkt for punkt. Som det
kommer fre m har vi blant annet vært i kontakt med blant annet:

Departementer
Fylkesmann
Fylkeskommune
Kommunen
Norges Geologiske Undersøkelser
Norconsult

Gjennom kontakt med fagorganer og betydelig ressursnedleggelse har vi kunnet foreta en grundig
gjennomgang av mulige innvendinger mot prosjektet. Det er lagt vekt på f akta og kildehenvisninger.

COWI og ABY har av naturlige årsaker som nevnt under punkt 2.3.3 i mindre grad kunnet sette av
samme tid og ressurser på ett konkret forslag. Vi tør håpe at COWI og ABY vi l være enige i flere av
våre vurderinger.

4 GJENNOMGANG AV COWI - RAPPORTEN

COWI - rapportens innsigelser er i sin helhet gjengitt i de tre venstre kolonnene med tekst i blått. Våre
kommentarer er gjengitt i høyre kolonne i rødt.

COWI rapporten: Vår e komm entarer :
Kriterier Vurdering /

begrunnelse
Konse -
kvenser
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Forhold til
overordnede
planer

Haugsbygd er
prioritert,
men
Knestangåsen
ligger utenfor
eksisterende
boligfelt og
infrastruktur.

Gul Faktiske forhold
Det er temmelig nøyaktig 1,7 km fra barne - og
ungdomskole r på Haug hvor det også er butikk og
legesenter til grensen for boligområdet .
De t er ca 45 0 m fra grensen for bolig området til
bussholdeplass en med offentlig kommunikasjon .
Derfra går det offentlig kommunikasjon/ buss ned til
skolene o g butikk, og videre til Hønefoss sentrum .
Økt befolkningsgrunnlag vil i tillegg bedre
grunnlaget for rutefrekvens . Avstanden kan også
reduseres til 200 meter om bussruten legges om .
Det er mer eller mindre sammenhengende
bebyggelse fra boligfeltet på Haugs bygd og bort til
grensen for aktuelle område, se v edlegg 1 kart -
avstander og veier .
Dette forstekes av forslaget om å ta inn arealet på
om la g 40 mål liggende i svingen Har ehaugveien -
Bølgenveien i arealdelen som boligtomter og som
både COWI og ABY har er gitt grønt lys for, se
COWI - rapporten og Excel - ark sak nr 33 .
En slik utbygging skjer da til knytning Haugsbygd,
som i følge er ett av de prioriterte lokalsamfunnene i
Kommuneplanens samfunnsdel hvor det er at vekst
skal samles rundt. Kommunestyret i si tt vedtak av
Kommuneplanenes samfunnsdel av 30 . april 2015
eksplisitt slått at 70/30 - fordelingen ikke skal være til
hinder for bærekraftig utbygging andre steder, se
Kommuneplanenes samfunnsdel pkt 4. . 3
Flere andre arealer i Haugsbygd som ligger
tilnærmet likt eller lengre fra skole/ Haugsbygd er
gitt grønt av både C OWI og ABY og foreslås
således tatt inn endelig arealdel av kommuneplanen ,
se for eksempel COWI - rapporten og Excel - ark sak
nr 34, 43, 47 , 48 og 50 .

Retningslinjer
Vi har kontaktet Kommunaldep artementet for å få
klarhet i hva slags normer som skal legges til grunn
når det skal vurderes om noe er tilstrekkelig nært til
å anses å oppfylle de rikspolitiske retningslinjer om
bygging i nærhet av knutepunkter / sentra, slik dette
også er gjentatt i K ommuneplanenes samfunnsdel
pkt 4.3.

Fylkeskommunens v u rderinger
Departementet opplyste at det ikke er noen nasjonale
normer, men viste til at Buskerud fylkeskommune
som faglig støttespiller for kommunen er nærmest til
å uttale seg om hva man bør legge i "nærhet". Vi
kontaktet Buskerud fylkeskommune ved
Utviklingsseksjonen / Team Plan og ressurs v /
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prosjektleder Ellen Korvald som da viste konkret til
omtaler av nærhet i "Areal - og transpo rtplan
Buskerudbyen 2013 - 2023" hvor det u nder denne
punkt 6 angis a t " [p] rioritert sone for boligvekst bør
være slik at hele sonen er til gjengelig innen
sykkel avstand, dvs. ca. 3 km i diameter og slik at det
er gangavstand eller relativt kort sykkelavstand til
kollektivknutepunktet i sentrum. ", se
http://buskerudbyen.no/Om -
Buskerudbysamarbeidet/Dokumenter .
Kommunen vil ikke ha skoleskyssplikt for noen i 2 -
10 klasse da avstanden til skole er for kort
Vår vurdering er derfor at Knestangåsen ikke ligg er
utenfor eksisterende boligfelt og infrastruktur , men
er knyttet til eksisterende boligområde og vil
representere en naturlig utvidelse

Teknisk og
sosial infra -
struktur.
Trafikksitua
sjon.

Kjøreatkomst
er fra
Harehaugveie
n og deretter
Torpveien.
Torp veien er
en privat vei
som ikke er
asfaltert. Det
ligger
eksisterende
vann og
avløpsledning
er frem til
Harehaug -
veien/
Bølgenveien.

Det er ikke
ført fram
kommunalt
vann og avløp
til dette
området. Det
er ikke god
nok
vannkapasitet
i området i
dag.

Gul V ei
Aktuelle veistykke kan deles i tre: (i) vei inne på
feltet , (ii) deretter Torpveien ( ca 200 meter) som er
privat og (iii) stykket fra krysset Har e haugveien /
Torpveien til Bølgenveien (ca 250 meter) , se
vedlegg 1 kart - avstander og veier .
Ad (i); Vei o g all annen infrastruktur (strømnett,
kabler, grøntarealer, lekeplasser) inne på det nye
boligområdet etableres og bekostes av utvikler og
bakes inn i tomteprisen .
Ad (ii) ; Dette er privat vei. Kommunen kan pålegge
utvikler å ha på plass oppgradert og utvi det vei, se
plan - og bygningsloven § 27 - 3. Utvikler må selv ta
kostnaden med oppgradering og utvidelse av denne ,
men med et forsiktig anslag på 60 nye enheter vil
kostnad pr enhet bli liten .
Ad (iii) : Dette er offentlig vei. Om kommunen
ønsker å sette kra v om at den blir oppgradert og /
eller utvidet, kan kommunen , dersom de inkluderer
slik vei i ny reguleringsplan for Knestangåsen, gjøre
det med hjemmel i plan - og bygningsloven § 18 - 1.
Utvikler må da ta kostnaden og gjennomføre det før
utbygging kan skje, men med et forsiktig anslag på
60 nye enheter vil kostnad pr enhet bli liten .

Vann
Vi har oppfattet at hensynet til vannkapasitet kunne
være en hovedinnvending mot forslaget og
engasjerte derfor NORCONSULT, v/ siv.ing Eirik
Bjørn, Hønefoss. , se vedlegg 2 - Norconsult
rapport 14. februar 2017.
N ORCONSULT har diskutert med Ringerike
kommune v / teknisk tjeneste og fått nødvendig
informasjon om ledninger, høydebasseng, kapasitet



Side 7 av 14

G_1655056/1_

med mer.
Norconsult avga på basis av dette en rapport datert
14. februar 2017
D et er god kapasitet i høydebassengene i området,
dvs på Gjermundbo og Harehaugeveien/Loveien.
Derimot må det gjøres noe med trykket. I rapporten
konkluderes det med at dette kan løses på tre
forskjellige måter; (A) påkobling på Lostajet med
trykkøkningssta sjon og ledning derfra frem til feltet,
(B) ombygging av trykkøker på Gjermundbo
høydebasseng og ledning derfra til
utbyggingsområdet og (C) ny trykkøker i
Harehaugveien høydebasseng, ledning derfra til
utbyggingsområdet og nytt lokalt høydebasseng på
områ det.
NORCONSULT konkluderer med at alle
alternativene gir tilfredsstillende kapasitet, men (A)
og (B) er de beste. De har anslått at totale kostnader
ved (A) er MNOK 3.053 og ved (b) MNOK 4.6 .
Dette inkluderer også legging av spillvannsledning
(avløpsled ning i samme grøft fra utbyggingsområdet
og frem til offentlig avløpsledning i krysset
Harehaugveien/Bølgenveien ).
NORCONSULT har oppfattet at Ringerike
kommune v/teknisk tjeneste deler deres vurderinger
Hver av de alternative løsningene vil ha positive
virkninger for alle husstandene fra krysset
Harehaugveien/Bølgenveien til Torpveien og i
Torpveien som har lokal vannforsyning (ca 15
stykker) da disse enkelt vil kunne knytte seg til .
Kommunen kan pålegge utvikler å ha på plass
vannforsyning etter altern ativ (A), (B) eller (C) før
utbygging kan starte, se plan - og bygningsloven §
18 - 1 . Utvikler må selv ta kostnaden med
oppgradering og utvidelse av denne, men med et
forsiktig anslag på 60 nye enheter vil kostnad pr
enhet bli liten (ca NOK 76' pr enhet).
V ann - og avløpsledninger inne på det nye
boligområdet må, i likhet med vei og all annen
infrastruktur (strømnett, kabler, grøntarealer,
lekeplasser) bekostes av utvikler og bakes inn i
tomteprisen

Avløp
NORCONSULT h ar undersøkt og det er mer enn
tilstrekke lig kapasitet i avløpsnettet som passerer
krysset Bølgenveien/Harehaugveien.
Kostnaden ved å grave grøft og strekke ledning fra
utbyggingsområdet og bort til krysset ligger inne i
anslåtte kostander for etablering av god
vannforsyning, se punktet over .
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De om lag 15 husstandene fra krysset
Harehaugveien/Bølgenveien til Torpveien og i
Torpveien som i dag har egne slamskillere og
borevann, (ca 15 stykker) vil da enkelt og for en
relativt lav pris kunne knytte seg til det nye
avløpsnettet som vil passere i ve ien langs disse
husstanden

Avrenning
NORCONSULT konkluderer med at det er god
avrenning og at overvann løses lokalt uten at
offentlig overvannsnett vil bli belastet

Landskaps -
bilde

Området
ligger på
toppen av
Knestang -
åsen, omgitt
av skog. Ikke i
di rekte
tilknytning til
eks. boligfelt i
Haugsbygd.
En utbygging
her vil være
synlig både
på nært hold
og på større
avstand.

Gul Faktiske forhold
Feltet ligger som en fortsettelse fra Haugsbygd og i
et område h vor det allerede er boligfelt , spredt
boligbyg ging og gårder som allerede er godt synlig
Området ligger ikke i kanten av et bebygd område
mot horisonten slik det ville gjort om det lå i åsen
opp mot Ringkollen / Krokskogen, men er en ås
nede i bygda
Det vil stå igjen skog mot syd og øst som ikke er
by gget ut og således ikke en omregulering av hele
området i dets fulle lengde og bredde
Vi har lagt opp til romslige tomter , i all hovedsak
eneboliger med grøntarealer i mellom, se kart i vår
planbeskrivelse datert 16. desember 2015
Det vil således ikke bli noe skjemmende sår i ett
ikke utbygd område

Reguleringsbestemmelser
For å sikre en oppfølging av et mykt uttrykk kan
kommunen i reguleringsbestemmelsene bestemme at
(i) det ikke skal bygges ut mot kanter, (ii) ikke
bygges på koller / topper inne på område t, (iii)
bestemme at det skal være romslige tomter, (iv) at
det skal settes av grøntområder, (v) sette
begrensninger på husenes høyde, farve med mer,
(v i ) bestemme at det skal stå igjen vegetasjon (trær)
og (vi i ) at det eventuelt skal re - etableres ny
veget asjon
Det er klar hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 7
for å sette slike vilkår
Som det fremkommer av vår planbeskrivelse datert
16. desember 2015 er formålet å utvikle svært
attraktive eneboligtomter hvilket også gjør det
naturlig å sikre en "pen" og k ontrollert utbygging
hvor over nevnte hensyn nettopp må ivaretas

Naturmang
- fold og
vassdrag

Arter som er
nær truet er
tidligere

Gul Faktiske forhold
Vi er ikke kjent med hva slags arter det her er tale
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registrert i og
ved området.

om , hvor truede typ er eller hvor mange typer det er
tale om
Hele området gamle hugstfelt . Hugstfeltene er
gjenplantet og det er således jevngammel gran på de
ulike hugstfeltene . Det er verken urskog eller
blandet skog. Det er uklart hvordan dette konkrete
skogpartiet kan ha noe funksjon av noe betydning
for truede arter.
Området ski l ler seg biotopisk ikke positivt fra andre
områder i Haugsbygd - området som er git t grønt på
dette punktet, for eksempel COWI sak nr 33, 34, 36,
39, 46, 47 og 51.
Vi antar at det er kun et begrens et utvalg av
eiendommer hvor det har vært foretatt undersøkelser
av naturtyper og de er neppe grundige, og det blir
således noe tilfeldig hvor man har registret nær
truede arter.

Konsekvens av omregulering
Det meste av skogen vil bestå uberørt (ca 500 må l
tilhørende gården pluss det som tilhører
nabogårdene)
Andre områder i Haugsbygd som er gitt gult har
også samme omtale, dvs at det skal være arter som
er nær truet tidligere registret i området, men har
likevel, fått en samlet vurdering som er grønn, se for
eksempel sak nr 50 og 52

Kulturmiljø Ingen kjente
kulturminner .

Grønn Ok

Jord - og
skogressurs
er

Skog av høg
bonitet.

Rød Faktisk, økonomisk betydning
I vår reviderte planbeskrivelse datert 16. desember
2015 pkt 6.12 / side 21 kommer det frem a t årlige
tap i net t overdier for Knestang gård er klart mindre
enn NOK 10.000 før skatt pr år. Etter betaling av
vanlig næringsinntektsskatt skatt vil beløpet halvere
seg.
Ettersom gårdens totale skogteig er (som grunnlag
for noen n æringsinntekt) relativ li ten (600 mål) og
avsondret fra større skogområder er det ikke mulig å
få ut noen stordriftsfordeler og således god og
kostnadseffektiv drift
Som følge av den høye boniteten er det et betydelig
problem med råte. Det fører blant annet til at skogen
ikke rekk er å vokse ut før den får råte og må hugges .
Råten fører også til en høy andel slip (som brukes til
cellulose) som betaler dårlig
Det vil generelt være vanskelig å etablere nye
boligområder i sentrale, lavereliggende områder på
Ringerike uten å beslaglegge dyrket mark, beite eller
skog.
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Jordvern og regler
Kun 3 % av landets areal er dyrket og den dyrkede
marken er derfor gjennom regler og retningslinjer
om jordvern gitt en særlig status. Jordloven av 5.
desember 1995 gir et særskilt vern av dyrket og
dyrkb ar mark . Tilsvarende gir Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging av 26 september 2014
("rikspolitiske retningslinjer") kommunene
retningslinjer om å "ta vare på god matjord" , se pkt
4.3 tredje avsnitt. Det står ikke skog.
Andelen skog er betydelig høyere og
sikkerhetsmessige betydning av skog betydelig
lavere. Til sammenligning vil for eksempel
beite areal i større grad representere potensiell dyrket
mark.
Bevaring av all eksisterende skog av hensyn til
tilgang til sk ogvirke (til sammenligning med mat) er
ikke like viktig og omregulering av skog til annet
formål er derfor heller ikke gitt et slikt vern i
regelverket
Til sammenligning er flere prosjekter som berører
og beslaglegger dyrket og dyrkbar mark ellers i
kommun en , gitt gult og grønt lys i COWIs rapport

Folkehelse /
bomiljø /
nærmiljø /
friluftsliv /
barn og
unge /
universell
utforming

Nært til
friområder.
Ca. 2 km til
skole og øvrig
tjenestetilbud
i Haugsbygd.
Området
brukes i noen
grad til
turgåing.

Gul F aktiske forhold
COWI trekke r i liten grad frem de positive sider ved
prosjektet for bomiljø, men er igjen fokusert på
avstand. Når det gjelder avstand viser vil til våre
kommentarer her helt innledningsvis.
Fantastisk utsikt , l ang solnedgang og g rensende t il
skog
Kort vei til Ringkollen og Krokskogen med
turområder, skiløper, slalåmbakke, hopp,
bademuligheter, fisk med mer
Ingen gjennomgangstrafikk og begrensning av
trafikk inne på området – pen planløsning
Settes av friarealer og plass til barnehage
Legges opp til en størrelse på hus og tomter og
utbygging som gir et pent og attraktivt bomiljø (+/÷
100 enheter og kan juster e s både opp og ned etter
kommunens ønske)
Ikke et stort og "ansiktsløst" prosjekt
Prosjektet vil gi svært attraktive tomter og et m eget
bra bomiljø for barn og voksne
Det vil være et meget konkurransedyktig bidrag til
ko mmunen i kampen om å tiltrekke segbefolkning
med høyere utdannelse og styrker
kompetanseutvikling - bedre arbeidstagerbase for
utvikling av næringslivet og skatteinngang
D et meste av det "lokale" turområdet vil bestå urørt
Vi viser her ellers oversendelsesemail punkt 3 og
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vår planbeskrivelse av 16. desember 2015
Når det gjelder faktisk avstand til skole/Haug og mål
og regler om slike avstander viser vi igjen til våre
komm entarer over i tilknytning til kolonnen
"Forholdet til overordnete planer" hvor faktisk
avstand foruten normer for utbygging i nærheten av
sentra redegjøres for

ROS Ingen kjente
forhold.

Grønn Ok

Samlet
vurdering

Utbygging
utenfor
eksisterende
bol igfelt i
Haugsbygd,
ikke direkte i
tilknytning til
eks.
infrastruktur.
Ligger synlig
på toppen av
åsen.
Beslaglegger
skog av høg
bonitet. Ca. 2
km til skole
og øvrig
tjenestetilbud.

Beliggenhet og infrastruktur
Ligger reelt som en fortsettelse av boligf eltet på
Haugsbygd mot nord
K lart k ortere avstand til skole og senter enn normer
anlagt av fylkeskommunen (3 km)
Flere andre områder som ligger lengre unna er gitt
grønt og gult, og ligger an til å komme inn i
arealdelen
Se ellers kommentarer til kolonnen "Forhold til
overordnede planer" over

Synlighet fra avstand
Ligger nede i et område med blanding av boligfelt,
spredt boligbygning og gårder, ikke på en kant opp
mot horisonten slik det ville gjort om det lå i åsen
opp mot Ringkollen / Krokskogen, men er en ås
nede i bygda
Prosjektet legger opp til romslige tomter og pen
utbygging med grøntarealer.
Reguleringsbestemmelser om at det (i) ikke skal
bygges ut mot kanter, (ii) ikke bygges på koller /
topper inne på området, (iii) skal være romslige
tomter, (iv) skal settes av grøntområder, (v) sette
begrensninger på husenes høyde, farve med mer,
(vi) skal stå igjen vegetasjon (trær) og (vii) at det
eventuelt skal re - etableres ny vegetasjon kan settes
med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 7 for å
sette slike vilkår
Se ellers kommentarer til kolonnen
"Landskapsbilde" over

S kog
Skogen har s vært begrenset verdi og har ikke samme
samfunnsmessig (sikkerhetsmessige) verdi og
således vern som jord
Se ellers kommentarer til kolonnen "Jord - og
skogressurser" over

Hvo rfor dette er et svært godt prosjekt
Svært attraktive boligtomter
Godt bomiljø for barn og voksne
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Vil tiltrekke seg befolkning medhøyere utdannelse
og styrker kompetanseutvikling. Styrker
næringslivet og skatteinngang
Se ellers kommentarer til kolonnen " Folkehelse /
bomiljø / nærmiljø / friluftsliv / barn og unge /
universell utforming" over

5 VULKANREST MED MER

5.1 Vulkanrest

5.1.1 Avmerket i kommunens kart

I forbindelse med en telefonsa m tale med A BY i januar 2017 ble det opplyst at det er notert "vulkanrest" i
kommunens kart i tilknytning til Knestangåsen.

Slik vi oppfattet det var ABY ikke klar over hvilke konsekvenser det kunne ha for en omregulering til
boligformål, men at det te måtte avklares før det kunne være tale om noen omregulering.

5.1.2 Norges Geologiske Institutt (NGU )

Vi har kontaktet Norges Geologiske Institutt (NGI) og snakket der med seniorgeolog og forsker Håvard
Gautneb . Han opp lyst at dette var rester av en tilførsels åre hvor vul kanmassene kom ut ved utbrudd. Han
opplyste at denne i dag er s ikkerh etsmessig helt ufarlig og er (geologisk sett) uten økonomiskverdi . Videre
viste han til at det var en rekke slike på Gran i Hadeland og området der opp.

På direkte spørsmål opplyst NGI:

(i) At så langt han kjente var det ingen tilførselsrør som var fre det i Norge fordi de er
tilførselsrør; og

(ii) dette ikke er en geologisk eller natu rmessig forekomst som bør vernes .

5.1.3 Fylkesmannen i Buskerud

Vi tok så kontakt med Fylkesmann i Buskerud v/ Miljøvernavdeling, som er den avdelingen eventuell
fredn ingsvurder ing vil høre under. Der snakket vi med seniorrådgiver Elfrid Engen som har ansvar
forvaltning aktuelle regelverk herunder geologiske forekomster i fylket .

Vedkommende uttalte at det forhold at det er en vulkanrest er uvesentlig og ikke til hinder for bol igbygging.
Videre uttalte vedkommende at det er uaktuelt å verne eller annen båndlegging av åsen som følge av at det er
en vulk a nrest .

5.2 Fortau

ABY tok opp høsten 2015 et spørsmål om fortau langs Har ehaugveien. Den aktuelle konkrete strekning går
Harehaugsv eien 26 (der eksisterende fortau stanser) og opp til krysset Harehaugveien / Bølgenveien.

I vår reviderte Planbeskrivelse av 16. desember 2015 punkt 6.7.5 skrives det følgene:
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" Når det gjelder eksisterende forhold for gående og syklende opp langs Harehau gveien er det slik at fortau

stanser ved Harehaugveien 26. Derfra og opp til krysset Harehaugveien og Bølgenveien (ved

bussholdeplassen) er det etter vårt skjønn temmelig greit teknisk og økonomisk å anlegge fortau hele veien

på høyre side (langs nordsiden ) av veien sett fra Haug. Grunnen langs veien tilhørere kommunen. Det er

ikke behov for sprenging ettersom det er fall på denne siden av veien, kun behov for utfylling. Vi vil mene at

et slikt fortau vil være positivt for alle de som allerede bor langs Har ehaugveien, Bølgenveien, nordre del

av Haugsbygd. Også for de som bor på sørsiden av Harehaugveien er det raskere å gå og sykle langs denne

i stedet for å gå på småveiene inne på feltet. Veien er allerede to - bils bredde og anleggelse av fortau vil

ikke gå på bekostning av den.

Harehaugveien sett oppover mot busstopp ved avkjørsel Hagaringen. "

Spørsmålet om fortau opp langs veiene som går langs Haugsbygd boligfelt er ikke nevnt i COWIs rapport.
Eventuelt fortau vil komme til gled langt fle re enn eventuelle beboere på Knestangåsen boligområde og kan
relativt enkelt anlegges.

6 OPPSUMMERI NG OG KONKLUSJON

Vår oppsummering av denne utredningen er som følger:

Bomiljø: Knesta n gåsen boligområde vil gi et førsteklasses bomiljø - fantastisk utsikt, lang
solnedgang, grensende til skog, kort vei Ringkollen og Krokskogen med turområder, skiløper,
slalåmbakke, hopp, bademuligheter og fisk, ingen gjennomgangstrafikk, romslige tomter og
friarealer i mellom
Offentlig kommunikasjon: D et er ca 450 meter til bussholdeplassen i krysset Harehaugveien /
Bølgenveien med eksisterende offentlig kommunikasjon
Vann og avløp: Vann og avløp lar seg løse uten kostnad for kommunen, se Norconsult - rap porten
Vei: Kun en kortere bit (ca 200 meter) er privat og det vil påhvile prosjektet, gjennom
reguleringsbestemmelser, å bekoste oppgradering av denne , men kommunen kan gjennom regulering
også sikre seg at prosjektet bekoster oppgradering av offentlig vei helt frem til krysset
Harehaugveien / Bølgenveien (ca 250 meter) :
Avstan d og sammenheng med Haugsbygd : Det er 1,7 km fra barne - og ungdomskoler på Haug, hvor
det også er butikk / legesenter , til grensen for boligområdet og mer eller mindre sammenhengende
bebyggelse fra boligfeltet på Haugsbygd og bort til grensen Knestangåsen boligområde. Dette
forstekes av at arealet på om lag 40 mål liggende i svingen Harehaugveien - Bølgenveien nå tas inn i
arealdelen som boligtomter . Buskerud fylkeskommune har lagt til grunn at "[p]rioritert sone for
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boligvekst bør være slik at hele sonen er tilgjengelig innen sykkelavstand, dvs. ca. 3 km i diameter og
slik at det er gangavstand eller relativt kort sykkelavstand til kollektivknutepunktet i sentrum." .
Synlighet: Det er en ås i et område med boligfelt, spredt boligbygging og gårder, ikke en åskant
øverst mot horisont og opp mot er ubebygd område som for eksempel Krokskogen. Det vil stå igjen
sko g mot syd og øst. Det legges opp til romslige tomter med grøntarealer i mellom. K ommunen kan i
tillegg sett reguleringsbestemmelser som sikrer vegeta sjon
Naturmangfold: Ukjent hva som kan være nær truede arter i området, men uansett vil det vesentligste
av Knestangskogen gjenstå etter en utbygging. Hele det aktuelle bolig området er hogstflater og
gjenplantede gamle hogstflater med gran, og noe furu, i samme aldersklasse og således lav
biodiversitet
Jord - og s kog ressurs : Aktuelle skog har meget lav økonomisk verdi. Rikspolitiske retningslinjer gir
jordveien et særlig vern, ikke skogen.
Vulkanrest: Norges Geologiske Institutt og Fylkesmannen i Busker ud av begge bekreftet at
Knestangåsen ikke er vernet eller er aktuell for noen type vern, og at vulkanrest ikke er til hinder for
omregulering til boligformål
Fortau: Aktuelle behov er uavhengig av Knestangåsen boligområde og knytter seg til vei langs
Haug sbygd boligfelt. Anleggelse av fortau langs aktuelle strekning vil kunne gjøres relativt enkelt.
Kommunen eier arealet langs veien og det vil ikke være behov for sprenging

Vår konklusjon er at utredningen viser at det er intet til hinder for at Knestangås en boligområde inkluderes i
arealdelen til kommuneplanen nå. Knestangåsen boligområde vil etter vårt syn gi meget attraktive
eneboligtomter som vil gjøre det mulig for kommunen å konkurrere om og beholde høykompetente
arbeidstagere som er viktig for kommun ens utvikling. Prosjektet skiller seg ut og er annerledes enn andre
("høystandardtomter"), og ville være et viktig tilskudd til tomtetilbudet i sentrale deler av kommunen.
Følgelig mener vi at kommunen bør ta Knestangåsen boligområde inn i arealdelen til k ommuneplanen.

Dato, sted
14. februar 2017

_____________________
Ansvarlig for utredningen
Navn: Peter Aall Simonsen og Elise Aall Simonsen

Vedlegg 1: Kart - avstander og veier
V edlegg 2: Norconsult rapport 14. februar 2017
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Til: Frances Simonsen

Fra: Eirik Bjørn

Dato 2017-02-14

Knestangåsen boligområde - skisseløsninger
vannforsyning og avløpsløsning

Bakgrunn for notatet
Det er fremmet et forslag om oppstart av privat omr egulering til boligformål for et skogsområde på
eiendommen Knestang gård, g.nr 126, b.nr 6.

Etter vedtak i formannskapet ble forslaget ble tatt med i den pågående finsilingen av forslag i
forbindelse med revisjon av arealdelen i kommunepla nen. Som del av denne finsilingen har Cowi AS
utarbeidet en rapport der forslaget er vurdert som lite aktuelt.

Norconsult er engasjert av forslagsstilleren for å vurdere følgende innsigelser nevnt i Cowis rapport:

"Det er ikke ført fram kommunalt vann og avløp til dette området"

"Det er ikke god nok vannkapasitet i området i dag"

Konkret skal Norconsult:

1. Gi et overslag over kost for graving og legging av rør for vann- og avløp fram til kommunalt
nett

2. Beskrive hvordan kapasitet og trykk er og, derso m det skulle være noe problem, hvordan
dette kan løses og til hvilken antatte kostnad

3. Vurdere kapasitet i avløpsnettet
4. Vurdere mulig håndtering av overvann

Situasjonsbeskrivelse

Utbyggingsområdet

Arealet er på om lag 143 mål. Utbyggingsområdet beg renses av naturlige bratte skråninger og
nabotomter.

Det antas at det vil være areal for å utvikle om la g 100 eneboligtomter, alternativt 85 eneboligtomter
og om lag 30 rekkehustomter. I tillegg vil det være areal til vei, gangveier, parkering, barnehage og
friareal.

Utbyggingsområdet ligger mellom 300 og 345 moh, ant agelig med hovedvekten liggende på rundt 320
moh.

Krav til slokkevann vil være dimensjonerende for va nnforsyningen til området. Ettersom det bare er
eneboliger og rekkehus, vil kravet være 20 l/s med trykk 20 mVS (2 bar).
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Figur 1. Utbyggingsområdet

Eksisterende vannforsyningsnett

Kartet under viser ledningsanleggene i eksisterende boligområde sør for utbyggingsområdet.
Vannforsyningen skjer fra 2 høydebasseng, HB204 Har ehaugen på 275 moh og HB205 Gjermundbo
på 323 moh. Begge disse bassengene er på 980 m3 og det er god overføringskapasitet fra
vannverket, slik at vannkapasiteten i området er go d.

De høyestliggende områdene (Lostajet, Bølgenhøgda, Smeden) forsynes fra et hydroforanlegg i
kjelleren på høydebasseng HB205, slik at det blir t ilstrekkelig trykk. Det er lagt en egen vannledning ut
fra HB205 til disse områdene. Det er gjort en tappe test som viste at en fikk 22 liter/sekund i øverste
kum i Lostajet ved trykk 2 bar i nærmeste kum. Fram til Lostajet ligger det vannledning 160 mm (PVC
SDR 21).

I Harehaugveien ligger det vannledning 110 mm fram til gnr 131/bnr 131. Boligene videre nordover
langs Harehaugveien har egen vannforsyning fra bore brønner.

Det ble også lagt vannledning 160 mm et stykke i Bø lgenveien på 80-tallet, men denne har ikke
forbindelse til noen annen ledning. Tilstanden på d enne ledningen er usikker.
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Figur 2. Ledningskart

Eksisterende avløpsnett

Det ligger en spillvannsledning 160 mm i Harehaugve ien helt fram til krysset med Bølgenveien og de
nederste boligene i Harehaugveien videre nordover e r tilknyttet denne. De øvrige boligene har
separate slamavskillere.

Overvannshåndtering

Boligene langs Harehaugveien nord for Harehaugen hø ydebasseng infiltrerer overvannet på egen
tomt.

Mulige løsninger

Vannforsyning

Alternativ A

Den enkleste løsningen ville være å legge vannledni ng fra Lostajet og nordover til utbyggingsområdet,
men ettersom en i dag bare har tilstrekkelig brannv annsforsyning fram til dette påkoplingspunktet må
trykket økes. Høyden i påkoplingspunktet er 309 moh , mens friksjonstapet i ledningen med lengde
1270 m er 14 mVS ved 20 l/s. I utbyggingsområdet er høyden 340 m, mens tapet ved 20 l/s er 28
mVS ettersom ledningen fram til nordenden av utbygg ingsområdet blir ca 1300 m lenger. Det vil si at
trykket må økes med 45 mVS ved å sette inn større p umper.

Dette vil imidlertid innebære at trykket blir ca. 1 0 bar i den laveste delen av nettet. Dette kan
sannsynligvis ikke aksepteres, slik at denne løsnin gen er uaktuell.

Dersom det installeres en trykkøkningsstasjon i Los tajet i stedet, unngås det høye trykket.
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Som for de eksisterende boligene som er tilknyttet hydroforanlegget, innebærer løsningen at
abonnentene blir uten vann dersom strømmen går. Det te kan eventuelt forhindres ved å sette inn et
reservekraftaggregat.

Alternativ B

Det kan også være et alternativ å legge en ny ledni ng fra HB205 langs Bølgenveien fram til
Harehaugveien. Ledningen bør ha dimensjon 200 mm (P E100 SDR11) for å redusere friksjonstapet.
Grøfta kan ligge i kanten av jordet, og det vil ikk e være behov for mer enn en kum på strekket.

Pumpene i hydroforanlegget i HB205 må da byttes ut med pumper med ca 35mVS større løftehøyde.
Det kan installeres en trykkreduksjonsventil inne i HB205 på ledningen som går til Smeden,
Bølgenhøgda og Lostajet.

Alternativ C

En annen løsning kan være å kombinere trykkøkning m ed et høydebasseng i utbyggingsområdet. Det
kan da pumpes opp til bassenget jevnt over døgnet, mens det legges en ledning ut fra bassenget i
samme grøft som pumpeledningen for å forsyne abonne ntene. Bassenget vil ikke kunne ligge så høyt
i terrenget at alle boligene i utbyggingsområdet få r høyt nok trykk. Det må derfor inkluderes en
pumpestasjon som gir trykkøkning på rundt 20 mVS, a vhengig av hvordan boliger og basseng legges i
terrenget.

Løsningen vil gi en sikrere brannvannsforsyning og gi de fleste abonnentene vann selv om strømmen
er borte.

For en slik løsning kan det være mest hensiktsmessi g å plassere trykkøkningsstasjonene i HB204
Harehaugen og benytte vannledningen 110 mm i Hareha ugveien. Det må da legges ca. 145 m med ny
vannledning fram til Bølgenveien.

Avløpsløsning

Spillvannsledningen i fra Bølgenveien og ned Hareha ugveien har god reservekapasitet. Også
avløpsledningene videre nedover i systemet har god kapasitet. Det kan dermed legges avløpsledning i
felles grøft med vannledningen fra utbyggingsområde t og fram til Bølgenveien.

Overvannshåndtering

Det er god avrenning fra utbyggingsområdet og det b ør legges opp til lokal overvannsdisponering.
Dette vil sikre at vannforholdene i området ikke en dres vesentlig, samtidig som overvannsnettet lenger
ned i Haugsbygd ikke belastes.

Overvann fra boliger antas disponert lokalt på tomt a. Overvann fra veger og plasser vil det være
aktuelt å fordrøye og infiltrere så langt det er mu lig og evt. etablere «overløp» via overvannsledning til
bekk i nærheten. Detaljert overvannsløsning vurdere s nærmere i den videre prosjekteringen.

Kostnader
Ledningsanlegget i Harehaugveien er sannsynligvis e t privat anlegg der en kan bli avkrevd
anleggsbidrag som evt. kommer i tillegg til kostnad er angitt under.

Det er delvis grusvei fra krysset Harehaugveien/Bøl genveien og frem til utbyggingsområdet.
Asfaltering av veien etter etablering av ledningsan legget er ikke inkludert. Kostnader for
ledningsanlegg inne i utbyggingsområdet er ikke ink ludert.
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Alt. A - Forsyning fra ny trykkøker Lostajet Mengde
(m)

Enhetspris
(kr/m)

Sum post
(kr)

Ny trykkøker Lostajet 800 000

Ledningsanlegg V 260 2 700 702 000
Ledningsanlegg V + SP 470 3 300 1 551 000
Sum 3 053 000

Alt. B - Forsyning fra oppdimensjonert trykkøker
Gjermundbo - ny vannledning langs Bølgenveien

Mengde
(m)

Enhetspris
(kr/m)

Sum post
(kr)

Ombygging trykkøker Gjermundbo 300 000

Ledningsanlegg V 1020 2 700 2 754 000
Ledningsanlegg V og SP 470 3 300 1 551 000
Sum 4 605 000

Alt. C - Forsyning fra ny trykkøker Harehaugen -
høydebasseng i boligområdet med lokal trykkøker

Mengde
(m)

Enhetspris
(kr/m)

Sum post
(kr)

Ny trykkøker i HB 204 Harehaugen 300 000

Ledningsanlegg V 145 2 700 391 500
Ledningsanlegg V og SP 470 3 300 1 551 000
Lokalt høydebasseng 200 m3 med trykkøker 4 500 000
Sum 6 742 500

Tabell 1. Kostnader for aktuelle løsninger, ekskl. mva.

Vurdering av løsninger
Alle løsninger vil kunne gi forsyning med tilfredss tillende kapasitet for vannforsyning til det aktuel le
boligområdet.

Alle husstander langs aktuell trase, med egne slams killere og borevann, vil som følge av nytt nett ha
muligheten til å koble seg til kommunalt nett. Det er rundt 15 husstander som da relativt enkelt kan
koble seg på avløpsnettet, og for så vidt også til vannledningsnettet om ønskelig. Ledningsanlegget vi l
også kunne benyttes av nærliggende arealer som er a ktuelle for omregulering til boligformål.

Alternativ A og B vurderes som mest aktuelle løsnin ger. Løsning B vurderes ha noen fordeler da man
bl.a. unngår pumping i serie. For å ivareta vannfor syning også ved strømbrudd kan det være aktuelt å
etablere nødstrømsaggregat ved Gjermundbo trykkøker .

Løsning C innebærer et lokalt basseng som ligger ba re 30 m høyere enn eksisterende høydebasseng
Gjermundbo og vil uansett kreve lokal trykkøkning. Denne løsningen vurderes som minst aktuell.

Aktuelle løsninger bør drøftes nærmere med kommunen .

F02 2017-02-14 For bruk Eirik Bjørn Tore Fossum Eirik Bjørn

B01 2017-01-11 For oppdragsgivers kommentar Eirik Bjørn Tore Fossum Eirik Bjørn

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opp havsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det for mål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopie res eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekni ng enn formålet tilsier.
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PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING AV GNR 128 / 6 TIL BOLIGFORMÅL

416 D etaljregulering for Knestangåsen boligområde

HAUGSBYGD

RINGERIKE KOMMUNE

Lokalisering nytt boligfelt Skissestudie f orslag til boligfelt

Utsikt til Norefjell Haug Kirke
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Utarbeidet av Peter Aa ll S imonsen , dato : 5. juni 2015

1 Sammendrag

Forslagstiller ønsker å omregulere deler av knestangsskogen G nr 128, B nr. 6 til tomter for boligformål.

Området er svært godt egnet til boligformål:

Tomter med flott utsikt grensende til natur mot nord og øst

Bussholdeplass ikke langt unna

Kort vei til Haugsbygd med barne - og ungdomsskole, dagligvareforretning, legesenter, kirke

og frisør

Kort vei til Ringkollen og Krokskogen med turområder, skiløper, slalåmbakke , hopp,

bademuligheter fisk mm

Det vil bli en fortsettelse av boligfeltet som går opp fra Haugsbygd skole langs Harehaugveien

Det er kort vei for tilknytning til infrastruktur som vann - og avløp, og strøm og det er etter det vi

har bragt på det rene, tilstrekkelig kapasitet

Det går allerede vei frem til området

Ingen konflikt med landbruk og beslaglegger ikke dyrkbar mark

Omreguleringen skjer på en og samme eiendom og berør naboer i liten grad

Fo rslaget vil resultere i om lag 85 nye eneboligtomter og 35 rekkehustomter

Det er godt med ytterligere arealer (500 mål) på samme eiendom med lik karakter som kan

omreguleres ved behov for fremtidige utbygginger

Kort og godt; tomtene vil være med på å skape et godt og attraktivt bomiljø

2 Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ h ensikten med planen

Hensikten er å skape et godt og attrakt ivt boligområde med blandet be byggelse av eneboliger og

rekkehus med friarealer i mellom. Rundt området vil det være skog og natur. Veien inn vil være uten

gjennomgangstrafikk og bilkjøring vil begrenses.

2.2 Hovedintensjonen i planen/ planens ”identitet”/ ”profil”

Planens identitet og profil er gode tomter som legger til rette for et godt og attraktivt bomiljø for barn,

voksne og eldre.



3

2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold

Frances Simonsen, eier av Knestang gård G. nr 128, B. nr. 6, ønsker å r egulere en del av

eiendommen om til boligformål. Forslaget fremmes av eiers barn, advokat Peter Aall Simonsen og

sivilarkitekt Elise Simonsen.

2.4 Tidligere vedtak i saken

D et er ingen ti dligere vedtak i saken.

2.5 Utbyggingsavtaler

D et er ingen utbyggingsavtaler, eier står selv for utbyggingsforslaget.

2.6 Krav om konsekvensutredning

Se punkt 7 nedenfor hvor kons ekvensutredninger behandles nær mer e .

Kart over område som vil søkes omregulert

Lokalisering av området, som foreslås utbygget, i forhold til senter av Haugsbygd
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3 Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. p lanprogram

4 Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Området er i gjeldende kommuneplan benevnt som;  LNF - område uten bestemmelser om spredt

bebyggelse.

Forslagstiller er klar over at forslaget i utgangspunktet kommer utenfor pågående

kommuneplanprosess, men omregulering tar tid og skal arealet stå klart som tomter innen rimelig tid

og i tide for å møte en økt etterspørsel som følge av Ringeriksbanen, er d et blitt vurdert at

omreguleringsprosessen bør starte nå.

Kommunevalget til høsten vil kunne føre t il justerte politiske retninger og en gjennomgang av den

eksisterende kommuneplanen.

Kommuneplanen beskriver at et av hovedmålene for arealutvikling i kommu nen er at " Nye

utbyggingsområder skal primært lokaliseres ti l eksisterende tettstedsområdet" .

Det foreslåtte området ligger i tilknytning til Haugsbygd med de fasiliteter og infrastruktur som er

tilhørende. Området Havna - H ems kogen (reguleringsplan 202) er e t nylig regulert boligområden i

Haugsbygd. Havna – Hemskogen ligger ca 2 km fra senter Haugsbygd.

Utsnitt av Haugsbygd fra kommuneplanens arealdel
Gul: Bolig område, nåværende

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Det foreligger ikke noen eksisterende reguleringsplan over området som foreslås omregulert.
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4.3 Tilgrensende planer

Gjeldende reguleringsplan for Haugsbygd:
Mørk gul: Bolig/ konsentrert småhusbebyggelse
Lys gul: fritt liggende småhusbebyggelse
Lys grønn; jord og skogbruk

Reguleringsplanen viser regulert bebyggelse helt frem til grense mot område som foreslås omregulert

for boliger.

4.4 Temaplaner (b l.a Grønn Plakat , Energi - og klimaplan for Ringerike )

Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og

reduksjon av klimagassutslipp.  Fra Ringerike kommune s hjemmeside.

Ringerike kommune har en Energi - og Klimaplan:

http://www.ringerike.kommune.no/Tjeneste r/Miljo/Energi - og - klima/Energi -- og - klimaplan/

Her er kommunens mål for klima og foreslåtte tiltak for å oppnå disse skissert.

Boligene som planlegges skal bygges i henhold til tekniske forskrifter, dvs de vil være moderne boliger

som er energieffektive ved at de er godt isolerte og tette, i tillegg til at de vil ha balansert ventilasjon.

Ved balansert ventilasjon vil tradisjonell utlufting gjennom vinduer/ dører, hvor varme også slippes ut,

ikke være nø dvendig. Disse husene vil ha mindre behov for oppvarming enn eldre boliger og dermed

lavere energibruk.

Ved at det er mange boliger som skal bygges kan det være økonomisk gunstig å investere i felles

oppvarmingskilde , herunder varmepumpe ; enten fra jordvarme eller fjellvarme (bore).
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Det er ingen planlagte traseer fo r fjernvarme til H augsbygd for øyeblikket.

Det er pr. i dag fle re ladepunkter rundt i H ønefoss for el - biler. Haugsbygd og det foreslåtte boligfeltet

er dermed et område som er attraktivt f or el - bil brukere.

Ringerike kommune har mål tilknyttet Hønefoss’ grønne struktur beskrevet i dokumentet ’Grønn

Plakat’. Selv om Haugsbygd ikke er del av Hønefoss by, er mange av elementene som er beskrevet i

dokumentet relevant også for Haugsbygd og det f oreslåtte boligfeltet.

Dette gjelder tilgjengelighet av lekeplasser i nærhet av boliger, tilgjengelighet til grønt områder og

turstier ( rekreasjon ).

Det foreslåtte boligfeltet vil ha lekeplasser i ulik størrelse og innhold innad i feltet, turstier direkte fra

feltet ut i skoge n i tillegg til utsikt og landskapstilhørighet til skog og fjell.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a:

Ringeriksbanen er under prosjektering og strekningen er med i Jernbaneverkets Handlingsprogram

2014 - 2023 (basert på Nasjonal transportplan ), hvor regjeringen har vedtatt følgende:

(i) Banen skal gå fra Sandvika til Hønefoss

(ii) Banen er en del av intercity - utbyggingen

(iii) Banen skal følg e framdriftsplanen for intercity - utbyggingen

(iv) Banen skal bygges med dobbeltspor og for hastigheter inntil 250 km/t

(v) Banen skal ha byggestart så fort som mulig

(Fra Wikipedia, sjekket med Nasjonal transportplan 2014 – 2023)

Den nye Ringeriksbanen vil knytte Hønefoss og Ringerike nærmere Oslo, som igjen vil bety at

Ringerike vil ha en økning i popularitet som boområde for personer som jobber eller studerer i Oslo.

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet

(a) Beliggenhet

Området som ønskes omregulert ligger i av Knestangsk ogen ca 1,7 km nord for senter av

Haugsbygd. Adkomst til Haugsbygd ned Harehaugveien.
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(b) Avgrensning og størrelse på planområdet

Arealet er på om lag 143 mål. Utbyggingsområdet begrenses av naturlige bratte skråninger og

nabotomter. Det planlegges satt av areal for lekeplass og fellesareal.

Det antas at det vil være areal for å utvikle om lag 100 eneboligtomter , alternativt 85

eneboligtomter og om lag 30 rekke hustomter. I tillegg vil det være areal til vei, gangveier,

parkering, barnehage og friareal.

Tomtene og bebyggelsen tenkes plassert rundt tun og langs høydekurvene.

Fra Harehaugveien og bort til aktuelle areal er det allerede bygget ut en god del bolige r. Man vil

således få til en utbygging som arronderingsmessig vil fremstå som en fortsettelse på boligfeltet

som strekker seg fra Haugsbygd opp langs Harehaugveien.

Det er ca 17 00m fra det foreslåtte boligområdet til Haugsbygd med skoler, kirke, legesente r,

butikk og frisør.

Området er meget godt egnet for boligformål – lyst, vestvendt, utsikt, turområde i umiddelbar

nærhet og vei helt frem.

Skravert areal viser område som foreslås omregulert
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Område som foreslås omregulert sett i sammenheng med senter av Haugsbygd

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Området består i dag av skog. Skogen bak Knestang gård , som er på overkant av 600 mål, strekker

seg i hovedsak østover og opp over Knestangåsen. Mot øst grenser den til Torpveien og mot syd gå r

den nesten ned til Harehaugveien. Det går allerede en vei fra Harehaugveien og inn i skogen fra syd

hvor det allerede ligger to eneboliger.

5.3 Stedets karakter

(a) Struktur og estetikk/ byform

Området består i dag av skogslandskap.
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Fotografi i lysning i eksisterende skog

(b) Eksisterende bebyggelse

Det er tilgrenset bebyggelse bestående av en blanding av eneboliger, rekkehus og noe

leil ighet s bebyggelse nærmere senter av H augsbygd.

Eksisterende hus på Torp inntil området

Eksisterende boligfelt Haugsbygd; Hagaringen, Ingjerdinga

5.4 Landskap

Det gjeldende området ligger på fjell; gabbro amfibolitt, Knestangåsen er en vulkanrest.

Det er ingen registrerte arkeologiske funn i området eller miljøregistreringer.
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Flyfoto med koter

Område som foreslås omregulert avgrenset med rød linje.

(a) Topografi og landskap

Terrenget som foreslås omregulert er forholdsvis flatt.

Kotehøyde 305 til 350 (høyeste topp), største del en av arealet ligger på omtrent kote 335.

Senter av Haugsbygd ligger på omtrent kote 210.

(b) Solforhold

Området ligger høyt og fritt , d elvis syd - og vestvendt.

(c) Lokalklima

Området har et normalt klima for kommunen; verken spes ielt ut satt for vind eller kulde.

(d) Estetisk og kulturell verdi

Det er ikke registrert noe av spes iell estetisk eller kulturell verdi.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Ingen kjente.

5.6 Naturverdier

Det er ingen kjente særskilte naturverdier utover normal skogmangfold.
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5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Området er i dag privat skog og brukes i noen grad til turgåing .

5.8 Landbruk

Det er begrenset areal mot dyrket mark, og selve arealet består kun av skog.

5.9 Trafikkforhold

Det er svært lite trafikk i området

(a) Kjøreatkomst

Kjøre atkomst er fra Harehaugveien og deretter Torpveien.

Torpveien er en privat vei som ikke er asfaltert.

(b) Vegsystem

Det er privat vei det siste stykket.

(c) Trafikkmengde

Det er liten trafikkmengde.

(d) Ulykkessituasjon

Det er ingen særlig kjente ulykkes strekninger eller problemstillinger tilknyt t et trafikk rundt Torp.

(e) Trafikksikkerhet for myke trafikanter

Veien i området tillater kun lav fart og trafikk som hensyn tar myke trafikanter.

(f) Kollektivtilbud

Det er busstopp ved krysset Harehaugveien og Bølgenveien, ca 460m fra området.

5.10 Barns interesser

Av barns interesser som kan påvirkes av en utbygging er det ingen kjente.

5.11 Sosial infrastruktur

(a) Skolekapasitet

På b arne - og ungdomsskole på Haug er det etter kapasitet for flere barn . Dessuten vil ny skole

nærmere Høne foss frigi kapasitet på Vang skole.

(b) Barnehagedekning

Det er antatt at barnehagedekningen for Haug er for øyeblikket tilstrekkelig, en utbygging på

Torp vil inkludere planlegging av ny barnehage.

5.12 Universell tilgjengelighet

Det vil legges opp til normal tilgjengelighet i tråd med gjeldende regelverk.

5.13 Teknisk infrast ruktur
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(a) Vann og avløp

Det ligger e ksisterende va nn og avløpsledninger frem til H arehaugveien/ Bølgen veien .

(b) Trafo

Det er ingen trafoer på området, men størrelsen på omreguleringen og strømbehovet krever

ingen større, generelle investeringer i nye linjer eller trafoer i nettområdet ut over det som må til

for ås trekke strøm inn på området .

(c) Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m.

Stedet er lite egnet for fremføring av fjernvarme, men ny bygningsteknologi og tekniske krav

medfører at oppvarmingsbehovet i nye bygg er lavt.

5.14 Grunnforhold

Det gjeldende området ligger på fjell; gabbro amfibolitt. Knestangåsen er en vulkanrest.

(a) Stabilitetsforhold

Området ligger på stabile grunnforhold

(b) Ledninger

Det ligger ikke ledninger over området.

(c) Evt. R asfare

Ingen.

5.15 Støyforhold

Området er ikke utsatt for støy forurensning.

5.16 Luftforurensing

Området er ikke utsatt for luftforurensning.

5.17 Risiko - og sårbarhet (eksisterende situasjon)

(a) Miljøkonsekvenser

Ingen kjente.

(b) Støy

Ingen kjente.

(c) Naturmiljø og biologisk mangfold

Normal skog, ingen kjente særlige forhold.

(d) Naturmangfold loven
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Det antas ikke at omreguleringen vil ha noen betydning utover det normale for miljøet og

naturmangfoldet.

(e) Annet

Det er ikke avdekket andre aktuelle ROS - temaer.

(f) Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes

Området må undersøkes med hensyn til dette.

(g) Flomfare

Da området ligger høyt er det ingen fare for flom.

(h) Vind

Området er ikke utsatt for vind utover det normale på Ringerike.

(i) Støy

Arealet er ikke ekspo nert for støy eller luftforurensning , det er heller ikke forurensning i grunn.

(j) Luftforure nsing og forurensing i grunnen

Ingen.

(k) Beredskap og ulykkesrisiko

Normal brann og politiberedskap som for Haugsbygd.

(l) Andre relevante ROS tema

Ingen avdekket .

5.18 Næring

I dag er den eneste næringen på arealet skogsdrift.

5.19 Analyser/ utredninger

Ingen.
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6 Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

Totalt areal på området; ca 143 mål . Arealoppsett :

Type areal Antall enheter Snittstørrelse BTA Totalt

Enebolig
Alternativ 1

100 160m2 16 000m2

Rekkehus
Alternativ 1

0 130m2 0m2

Enebolig
Alternativ 2

85 160m2 13 600m2

Rekkehus 35 130m2 4 550m2
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Alternativ 2

Barnehage bygg 1 500m2

Friareal 2 5 000m2

Kapasitet/ tetthetsstudie (stilistisk forsl ag til løsning, endelig løsning vil være bearbeidet):

6.2 Gjennomgan g av aktuelle reguleringsformål

6.2.1  Reguleringsformålene gje nnomgås og løsningene beskrives

Arealet som foreslås omregulert foreslås regulert for boliger, småhusb ebyggelse , barnehage, friareal

og veier.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Tomtene og bebyggelsen tenkes plassert langs høydekurvene.

Det vil være e n mix av eneboliger og rekkehus. Rekkehusene planlegges med mindr e tomter men

med direkte tilknytning til fellesarealer/ tun. Det vil dermed være plass for lek og utfoldelse på egen

tomt.
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Skissestudie av foreslått boligfelt på Torp; grønne felles friområder, stier til skogen.
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Bilfritt rekkehusbebyggelse rundt felles tun, N. Torp, Giskehagen Oslo

6.3.1  Bebyggelsens høyde

Det vil bli foreslått at maks mønehøyde skal være 9m.

6.3.2  Grad av utnytting )

Utnyttelses graden forslås at skal være maks 25 % BYA for eneboliger, 20 % BYA for 2 mannsboliger

og 18 % for rekkehus.

6.3.3  Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Det v il ikke bli foreslått at deler av arealet skal reguleres for næring.

6.3.4  Antall boliger, leilighetsfordeling
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Fordelingen av boliger foreslås å være ca 100 eneboliger være alternativt ca 85 eneboliger og 30

rekkehus.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet

Det vil være gode tomter, friarealer, luftig og trafikkstille område med høy bokvalitet.

6.5 Parkering

(a) Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall

Parkeringsbehov for de nye boligene ivaretas med krav om minst to biloppstillingsplasser per

boenhet på egen tomt, og krav til en oppstillingsplass til sekundærleilighet.

For rekkehus avsettes det 1 parkeringsplass i garasje og 1 parkeringsplass på felles

parkeringsplass som vil li gge ved veien. Rekkehus områdene er tiltenkt lagt i et bilfritt område

rundt tun.

(b) Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning

Det planlegges ingen avvik.

(c) Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg

Se bokstav (a) over.

6.6 Tilknytning til infrastruktur

Det går veier helt frem til området. Det er om lag 460 meter til bussholdeplass.

6.7 Trafikkløsning

6.7.1  Kjøreatkomst
Boligene skal ha adkomst fra den eksisterende Torpveien , som planlegges utbedret og muligens lagt

noe om for å oppnå enn mindre bratt adkomstvei fra hoveddelen av Torpveien. Denne veien eies

delvis av tiltakshaveren selv.

Alternativt vurderes det ny adkomst vei fra Harehuagveien og ny vei over G.nr. 130, B.nr. 5, dersom

eier av denne tomten også ønsker/ har mulighet til å omregulere tomten til boliger.

6.7.2  Utforming av veger
(a) Bredde og stigningsforhold

Veien gjennom boligfeltet planlegges med fartsgrense 30km/t.

Veitype A, 5m bredde (Asfaltert bredde 4 m med 0,5 m grussku ldere), i tillegg planlegges det

fortau langs hovedsløyfen gjennom boligfeltet.

Veiene planlegges lagt langs høydekurvene for å holde stigningsforholdene til et minimum. Max

stigning 8 %.

(b) Avvik fra vegnormalen beskrives

Ingen planlegges.
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6.7.3  Krav til sa mtidig opparbeidelse
Veier og infrastruktur planlegges opparbeidet simultant, men salg og oppføring vil skje suksessivt.

6.7.4  Varelevering
Ettersom det ikke foreslås næring i området vil det ikke være nødvendig å hensynta varelevering.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
For å sikre tilgjengelighet for gående og til dels syklende vil det bli bygget fortau langs hovedsløyfen

gjennom boligfeltet.

Når det gjelder eksisterende forh old for gående og syklende opp langs Harehaugveien er det slik at

fortau stan ser ved Harehaugveien 26. Derfra og opp til krysset Harehaugveien og Bølgenveien (ved

bussholdeplassen) er det etter vårt skjønn temmelig greit teknisk og økonomisk å anlegge fortau hele

veien på høyre side (langs nordsiden) av veien sett fra Haug. Grunnen langs veien tilhørere

kommunen. Det er ikke behov for sprenging ettersom det er fall på denne siden av veien, kun behov

for utfylling. Vi vil mene at et slikt fortau vil være positivt for alle de som allerede bor langs

Harehaugveien, Bølgenveien, nordre d el av Haugsbygd. Også for de som bor på sørsiden av

Harehaugveien er det raskere å gå og sykle langs denne i stedet for å gå på småveiene inne på feltet.

Veien er allerede to - bils bredde og anleggelse av fortau vil ikke gå på bekostning av den.

Harehaugveien sett oppover mot busstopp ved avkjørsel Hagaringen.

Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Veiene inn på feltet planlegges eid av tomtekjøpere. Tomtekjøpere vil bli medlem av veilag som i dag

drifter det siste stykket privat vei fra kommun al vei frem til feltet.

6.8 Planlagte offentlige anlegg

Det er ikke planlagt offentlige anlegg i eller i nærheten av området.

6.9 Miljøoppfølging

(a) Miljøtiltak

Ingen særskilte behov som er avdekket. Det vil legges opp til luftige tomter og begrenset med

trafikk inn på området.

6.10 Universell utforming
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(a) Beskr ive hvilke krav som er stilt

Gjeldende regelverk legges til grunn.

(b) Hvordan universell tilgjengelighet skal løses

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal så utformes etter prinsippene om universell utforming.

Adkomst vei en , Torpveien, planlegges lagt noe om for å oppnå en slakere stigning.

Noen få av to mtene er delvis bratte, men vei adkomst til disse planlegges å legges på nivå med

inngangsnivå. Hus og veier legges langs høydekurvene.

6.11 Uteoppholdsareal

(a) Privat og felles uteoppholdsareal

Enebolig tomtene vil være relativt store; 0,8 – 1,1 mål. Rekkehusene planlegges med noe

mindre tomter men med direkte tilknytning til fellesarealer/ tun. Det vil dermed være plass for lek

og utfoldelse på egen tomt. Boligfeltet ligger inntil skogen, for fritidsbruk av alle beboere.

(b) Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal

Disse planlegges å være romslige og vil fremkomme av endelig plan.

(c) Lekeplasser

Det er i tillegg avsatt et større felles lekeområde; ca 5 mål, i området som antas har vært

vulkantopp. Området ligger sentralt i feltet og er delvis flatt og delvis kupert for variert lek og

ballspill.

(d) Begrunnelse for e vt . avvik fra vedtekter/normer

Ingen avvik planlagt.

(e) Ivaretakelse av eksisterende og evt . ny vegetasjon

Eksisterende vegetasjon består av skog og tilhørende naturlige skogsplanter. S ko gen vil bli

fjernet for å mulig gjøre utbygging, men felles areal; felles lekeplass, rekkehus tun og veikanter

vil bli opparbeidet med beplantning.

(f) Offentlige fri områder

Området ligger godt tilgjengelig til offentlige og private friområder. Feltet ligger inntil privat skog ,

Knestangskogen, med tur stier. Ringkollen med slalåm, hopp, skiløyper, turgåing, fisking etc.

(man kan stå på ski ned til bolig feltet fra Ringko llen ) ligger ca 7km unna med bil, 3,5km via stier.

I senter av Haugsbygd ligger idrettsbane.

(g) Arealstørrelse

Husene vil ligge i størrelsesordenen 140 til 180 kvm og rekkehusene på 120 til 140 kvm igjen

avhengig av tomtestørrelsen.

(h) Turveier

Det vil gå adkomstveier, gangveier og stier inne på området foruten stier i skogen rundt.
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(i) Atkomst og tilgjengelighet

Arealet har g od tilgjengelighet til Knestangskogen. Tomtene vil ligge max 300m til felles

lekeplass i senter av boligfeltet.

(j) Sesongbruk

Det er helårs boliger som søkes omregulert til.

(k) Andre uteoppholdsarealer

Det er ikke behov for ytterligere uteoppholdsarealer enn det så langt er redegjort for og som vil

sikre godt med plass for alle, også lekeplasser, gangveier og tilgrensende skog

/rekreasjonsområde.

(l) Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse

Planforslaget vil ha forslag til utomhusplan.

Det vil vurderes om salg av tomter og utbygging bør skje sekvensielt eller ikke. Dette vil det tas
standpunkt til i forbindelse med endelige planer.

6.12 Landbruksfag lige vurderinger

Om man omregulerer 100 mål anslås det at det årlige inntektstapet for går den vil være under NOK

10.000. Den årlig netto tilvekst som kan hugges i hele skogen som tilhører gnr 128 bnr 6 som er på

om lag 600 mål skog er om lag 300 kbm . Det er årlige tapet vil m . a . o . være på ca . 50 kbm. Med en

nettoinntekt på NOK 150 pr kbm, blir tapet 7.500 før skatt . Følgelig har inntekten fra skogsdriften

svært lite å si for gården.

Det er intet dyrkbart areal på området i dag, og arealet tilgrense r kun begrenset (mot syd og øst)

dyrket mark.

6.13 Kollektivtilbud

Fra feltet er det kort vei til bussto p p (ca 460m ) ved Har e haugveien/ Bølgen veien , hvor buss kjører til

Hønefoss.

6.14 Kulturminner

Det er ingen kjente kulturminner i området som foreslås omregulert. Pilegrimsleden går på Torpveien

østenfor området, men går ikke inne i området og vil såldes heller ikke berøres av omreguleringen.

6.15 Sosial infrastruktur

Ingen særskilte merknader eller planer utover det som ellers kommer frem av beskrivelsen av
planforslag et.

6.16 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett

(a) Vann og avløpsnett

Det ligger kommunale vann - og avløpsledninger frem til Harehaugveien/ Bølgenveien.
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Disse skal for øyeblikket ha kapasitet. Det må undersøkes i detalj om de har tilstrekkelig

kapasitet til å tilkoble hele det aktuelle felt . Detaljer rundt dette vil bli bestemt når VA - anleggett

bli prosjektert.

Vi har innhentet uforpliktende overslag som viser at det er beskjed ene kost n a der knyttet til

tilstrekkelig vann og kloak k til området.

Eksisterende boliger i Torpveien har slamavskiller/ septiktank.

(b) Strøm

Det går ingen høyspent l injer i gjennom boligfeltet, oppmåling på kart viser at det er 520m fra

høyspentlinje til nærmeste tomt på feltet. Dette vil dermed ikke gi noen risiko.

Tilknytning til strømnett anses ikke som større enn at det er sa mfunnsmessig/

utbyggingsmessig lønnsomt.

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug

Avfallshåndtering fra boligene vil planlegges i forhold til det kommunale systemet.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsni nger ROS

Det er ikke avdekket noe behov , men vil være et tema i forbindelse med konsekvensutredningen .

6.19 Rekkefølgebestemmelser

Se punkt 6.11 (l) over.

7 Konsekvensutredning

Vi viser til forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014 nr 1726. vedlegg III og IV som omfatter

hva som skal beskrives og vurderes i forbindelse med konsekvensutredningen. Ettersom

omreguleringen verken berører vassdrag, jordbruk, urskog, særskilte natu rtyper eller lignende, er en

rekke av utredningstema nevnt i forskriften ikke særlig relevante.

Vår vurdering er at følgende temaer kan være relevant å beskrive nærmere:

Kulturminner og kulturmiljø – avdekke om noen berøres

Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven – avdekke om noen berøres .

Forurensning – som følge av omreguleringen

Transportbehov, e nergiforbruk og energiløsninger – behov og beste løsninger

Tilgjengelighet for alle til uteom råder og gang - og sykkelveinett

En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan - og bygningsloven § 4 - 3.
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Aktuelle temaer er allerede berørt i foreliggende dokument slik at vi oppfatter at aktuelt

utredningsprogram i hovedsak vil gå ut på å undersøke, vurdere og pla n legge nærmere slik at alle

relevante fakta kommer på bordet og reguleringsmyndigheten har et godt grunnlag for å ta standpunkt

til forslaget.

8 Avsluttende kommentarer

Forslåtte omregulering vil føre til et attrakt iv og godt boligområde med god beliggenhet.

Vi vil gjerne møte kommunens representanter og legge frem og forklare nærmere om forslaget.

Dato, sted
Revidert 16 .12 .2015, Oslo

Navn ( forslagsstiller / konsulent)
Peter Aall Simonsen og Elise Aall Simonsen
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VEDLEGG 1:
Avstander og veier



Fra: Erik Skogmo [erik@mesterbygg - ringerike.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Guro Li [Guro. Li@ringerike.kommune.no]
Sendt: 23.08.2017 08:41:20
Emne: Areal - og byplankontoret - klage på vedtak
Vedlegg: 201708230826.pdf

Klage på grovsiling - sak 30 – Boligtomt, Harehaugveien, Haugsbygd

Tomt 130/51
Arealstørrelse ca. 1,8daa og er tilpasset en bolig.
Det er ikke 10daa for flere boliger som oppført i avslag. Jeg tror dere har forvekslet min søknad med nabo - tomt 131/63.

Lokalisering
Tomt utskilt og godkjent for boligbygging i 1965 (se vedlegg). Tomten ble godkjent for boligbygging samtidig med bebyggelse s om grenser til tomten.

Infrastruktur
Adkomst er gitt og en forutsetning for vedtak, se vedlagte utskrift fra møtebok Ringerike Bygningsråd.
Det er sammenhengende G/S til Hønefoss med tilkomst fra Harehaugveien ut på G/S langs Hadelandsveien.
Det er kort gangavstand til busstopp i Harehaugveien, med fast bussforbindelse til Hønefoss.
Det i dag kommunalt avløpsnett som er ført frem til 3043/1 ved avkjøring til Torpveien. Det er tatt et privat initiativ til å føre frem V/A til eksisterende
boliger i området. Min tomt 130/51 er en del av disse planene.

Landskap, natur og kulturmiljø
Det er ikke høy bonitet på tomten. Det er ingen sti eller bekk over tomten. Se vedlagte kopi fra Vedtak om godkjenning til boligformål, av tomt130/51 sak
443 fra Buskerud landbruksselskap, Drammen, 17.juni 1965.



På dette grunnlag ber jeg at tomten blir regulert som for nabobebyggelse, og godkjen t i ny kommuneplan for bygging av en enebolig som tidligere vedtatt i
1965.

Vedlegger:
Nr1 - 1side - Situasjonskart m/inntegnet eksisterende infrastruktur.
Nr.2 - 2sider - Utskrift av møtebok
Nr.3 - 4sider - Konsesjon
Nr.4 - 3sider - Målebrev fra 1966

Vennlig hilsen

Erik Skogmo

Mesterbygg Ringerike AS
Adresse: Tyrimyrveien 2, 3515 HØNEFOSS
Postadresse: PB 1146, 3503 HØNEFOSS
Telefon: 32 12 03 20
Mobil: 95 81 0 0 29
Telefaks:32 12 66 07
erik@mesterbygg - ringerike.no























Espen Sola & Tove Smerud
Hvalsbruveien 30
3525 HALLI NGBY
Ttf92425259
esoensola 5 B (ô email, com

Ringerike kommune
v/Areal og planavdelingen
post@rineerike.kommune.noæ

Hallingby, 23. august 2077.

Dokid:
1 7069991
(14lee5-181 )
lnnsigelse "innspill på utlagt arealplar

sAK - I N NSTGETSE/I N NSPI LL pÅ UTTAGT AREATPLAN FOR GNR 273, BNR 45 - SOM

GRAV- OG URNEIUND.

Vi viser til utlagt høringsforsìag hvor vår eiendom 273 /45 er lagt inn som grav- og

urnelund. Dette motsetter vi oss kraftig og vi vil vurdere å engasjere advokat hvis ikke
forslaget blir trukket tilbake og tilbakeført som LNF-område.

Grunnlag for vår innsigelse:
På slutten av 70-tallet ble det fraskilt et område fra gården vår på ca 4,5 da for utvidelse
av eksisterende kirkegård.

Ca2008/2009 var det planlagt kirkestue oppe ved Hval kirke. Dog ble dette endret og

kirkestuen ble planlagt oppsatt på fremtidig areal beregnet for grav- og urnelund. Vi
protesterte med grunnlag i at dette ville påvirke at vi trolig måtte avgi enda mer grunn
til kirkegård utover de 4,5 da som allerede var avgitt.

Vi og våre naboer Simarud ble da på befaring beroliget med at det ikke var behov for
noen utvidelse av kirkegården. Kirkeverge Kjetil Gjærde opplyste da at det var over 400

ledige gravplasser/urneplasser på Hval kirkegård, I tillegg så ble flere av gravplassene

omgjort til urneplass; dermed enda flere ledige plasser. Denne samtalen ble også hørt
av Elsa Lill Piltingsrud Strande; da menighetsrådet/byggekomiteen, nå sitter hun i
arealplan-utvalget.

Da vi fikk denne bekreftelsen, så stolte vi på at så ble tilfelle; ingen behov for utvidelse

Da så kirkestuen skulle utvides i 2014, så fikk vi den samme beskjeden. Vi var da også

bekymret i og med at forlengelsen av kirkestuen berørte areal for fremtidig urnelund.

Vi begynner derfor å mistenke at menighetsrådet/kirkevergen her har spilt på 2

strenger; sikret seg bygging av kirkestue og utvidelse av denne med beroligende
bekreftelse om at dette ikke berører et behov for utvidelse. For deretter når dette er
bygget, å legge inn i arealplanen at det er et behov for mer areal likevel'



Hva gjelder en eventuell muslimsk kirkegård, så skal det dog opplyses at jorda på bnr 45

i flere generasjoner er brukt til spredning av grisegjødsel ifb med dyrking av ulike
matprodukter på gården.

Hvordan vi ble oppmerksom på endring fra LN F-område til grav- og urnelund
Vi viser til vedlagte sØknad av t8. LL.201"6 v /Boligpartner og vedtak på denne sØknad i
Miljø- og arealplanutvalget den 16.01 .20L7 - sak03/L7. I forbindelse med denne
behandlingen, ble vi gjort oppmerksom på at 273 /45 var tiltenkt omregulert til grav- og

urnelund.

Hvis ikke denne sØknaden var blitt sendt inn, så hadde vi ikke blitt varslet om forlaget til
omreguleringen av 273/45 av Ringerike kommune i særskilt brev. Det kreves at man
aktivt iølger med på et generelt varsel for hele kommunen med en 9-dagers frist på

innspill (76.- 25.8.1 7). Dette er meget betenkelig fremgangsmåte og "overkjøring" av
privat eiendomsrett.

Vi forbeholder oss retten om å komme med flere innspill.

Mailkorrespondansen vdr befaring med kirkevergen, Piltingsrud Strande med flere kan

;hvis nødvendig; fremlegges.

Med hilsen

& Tove erud
Eiere av gnr 273,bnr 45

Kopi: Adv. Harald H, Brørby
Arnfinn Baksvær, leder hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Turid Smerud Bråten
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BOLI GER

Ringerike kommune
Byggesak

Besøksadresse;Osloveien 67, 351 1 Hønefoss

Telefon: 41475443

Konto n¡: 2280 35 31890

Org,nr: 997 864 41"1

E-post: henning,gulbrandsen@boligpartner.no

Dato; lB.ll.201 (t

Dcling av eiendom Gnr.273, bnr. 45 - I{valsbruveien

Detvises til innsendt sølçnacl om deling aveienclom clatert 03.10,2016, samt kommunens
tilbakemelcling av 3 1. I 0. 16.

Som tidligere beskrevet ligger eiendom gff.273, bnr. 45 i et uregulert områcle, definert.sotn
Landbruk, natur og fi'iluftsområcle (LNF).
Fradeling, som er innsendt 03.10.2016, krever dispensasjon fia komnruneplanens $ 2.1, tillatelsc
til cleling jf. Jordlovens $ 12 og omdisponering av landbruksarealer jf. Jordiovens $ 9,

I Ringerike kommunes samlìrnnsdei vedtatt 30.04,2015 er det angitt at Hørefbss by skal være

motoren i samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig godt samspill mellom
byen og lokalsamfunna rundt. Framtidig vekst skal værc knytta til de prioriterte Iokalsarnfunna

for å styrl<e lokale tilbuct her. t tillegg til l{ønefoss er cle prioriterte lokalsamfunna

Haugsbygcl, Heradsbygdq Hatlingby, Nes i Ä.clal, Sokna og AsldTyristrancl.
Angjeldende område er avhengig av at dispensasjon innvilges i medhold av plan- og

bygningslovens $ 19-2.

I kommunens tilbakemelding av 3 1. 10. 1 6, etterlyses det begrunnelser for nt omsøkte

dispensasjon kan gis. Kommunens egen samfunnsdel nå kunne sies å iruleholde mange

nødvenclige og gode argumenter, men ânsvarlig søker øtrsker også å nev¡re områdets nærhet til
ulíke service denester.
Hallingby er et populært tettsted når det gielder tilflytting. Området har få boliger ti{ salgs, noe

som tyder på høy tilfreclshet hos innbyggeme. Nye boliger og tornter vil være et meget positivt
bidrag, for å fortsette den gode befolkningsveksten i lokalsamfunlet.

Sal<en ble sommeren/ høst 2016 ¡nuntlig korrespondert med Landbrukskontorct i Ringerike

kommune. Konespondansen ble oppfattet som meget positivt, med at Landbruksko¡rtoret støttet

ansvarlig søkers argumenter for fiadeling. Fradelingen gielder for en boligtomt nred et areal på I
daa,

Trfiirermester $andvold

Postadresse: Osloveicn07, 3516 Hønefoss
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I korresponclansen ble clet bl.a. nevnt områdets nærhet til slcole og service tjenester, samt
kommunetls satsning på Hallitrgby som et viktig livsl<raftig lokalsamfunn i kommunen.
Ansvallig søker er innforstått med at kommunens avclelinger ikke gjør saksbehandling over
telefon, nrtn reagerer på at konrmunens tilbakemelcling datert 31 .10. 16, strider sterkt mot de
signaler som tidligerc ble gitt.

Jordlovens $ I2 ourhandler delingsspørsmålet.
I love¡ls $ l2 angis bl.a. at cleling av eiendom som er nytta eller kan nyftes tìl jordbnrk eller
skogbruk må godkjennes av departementet.
Ved avgiørelse skal clet legges vekt på om delinga legger til rette for et tjenlig og variert
bruksstruktur i landbruket. Vr¡rderinga skal blanf annet ta hensyn til vern av arealressursene, om
delinga fører til en driftsmessig god løsning, og om delinga kan føre tíl dlifts- eller miljørnessige
ulemper for landbruket i ornrådet.
Ansvarlig søker lcan ikke se at tleling som lrer er søkt vesentlig l<an føre til cfuifts- eller
rniljømessige ulemper. Det anførcs i saken at noe av eiendommens arealer tidlígere er
omdisponert til kirkegård, i forbinclelse med plassmangel.
Om man i fremtiden skulle ha behov for ytterligere utvidelser av kirkegården, vil ikke denne
omsøkte tomten være aktuell, siden den ligger på rnotsatt side av adlcomstveien til <hoved
eiendommen>

Ansvarlig søker vil videre nevne $ l2 fietde lecld, som åpner for sarntykke til deling selv om
hensynene taler for avslag. Palagrafbn tolkes som et virkemiddel i områcler hvor konrmunen ild<e
ønsker nedgang i folketallet som kan svekke aktivitet og utvikling eller der hensynet er å holcle
oppe den bosettingen en allerede har i et område.
I fradelingsaker som denne vil ansvarlig søker anføre at lokal skjønnsutøvelse vil står som et
viktig moment. Tjenlig og variert bruksstruktur, lokale forlrolcl, samt ny bosetting for
befollaringsvekst vil etter ansvarlig søkers mening rnåtte vektlegges i en slik sal<.

Saken vil også trenge godkjenning til omdisponering etter Jordlovens $ 9, jf. g 12 annet ledd.
Når det gjelder forbudet mot omdisponering i Jordlovens $ 9, finner ikke ansvarlig søker dette
som noe absolutt forbud,
Det fiamgår av .lordlovens sS I anneÏ ledd al <Departemenlet kan ì særlege høte gi dispensasjon
dersoru det elter ei samla wrrdering av tílhø¡a rtnn at jordbruksinteressene bør vikct.n

I denne sal<en mener ansvarlig søker å ha anført en reklie tilstrekkelige og særlige gode grunner
til atjordbruksinteressene bør kunne vike.
Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at omsøkte dispensasjon vil være til ulempe for
landskaps-, natur- eller fril uftsverclier.
Dispensasjonen vurderes og ikke vesentlig tilsidesetter hestemmelsene det dispenseres fia, og
ansvatlig søker mener at fordelene må lcunne sies å være vesentlig støre enn nlempen.

f Scrndvold
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På vegne av hjemmelslraver ønskes saken behandlet i Hovedkomiteen for Miljø- og areal.

Med vennlig hilsen
Sandvold Boliger as

'þ*ñø-/-/Hennift Gulbrandsen
Tomteutvikler
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Tlf: 41 47 54 03

henning. gu I brandsen@bo I igpartner. no
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Saksprotokoll

Zzs/rs

Àrkivsaksnr .: 16/ 5245-7 Arkiv: GNR 273145
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Sak: 3/17

Saksprotokoll - Deling av eiendom Gnr/bnr 273/45 - Ilvalsbruveien

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:

Fyll inn vedtaket isaken under demre linjenü

Hovedutvalget for miljø- og arealfolaltning viser til sølçnacl om deling av eiendom gmibnr 273/45

for boligformåI, til merknad fra nabo, til foreløpig svar dateft 31.10.2016, til innsendt

tilleggsclokumentasjon av ansvarlig sølcer dateft 22.11.2016, og til rådmannens saksfi'arnlegg;

1. Saken utsettes i påvente av en avklaring omlaing eiendommen og akfuell arealbrulc i revidert

kommuneplan,

Fyltirur vedtaket i saken over denne linjenô

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 16.01.2017:

Fyll inn behancllingen av saken uncler denne linjenú
Tor Bøhn fremmet forslag om rådmannens alternative forslag L
Arne Broberg û'enunet forslag om rådmanncns alternative forslag 2

Avstemming:

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge:
Alternativ 1 og alternativ 2ble stilt mot hverandre.

Tor Bøhns forslag til alternativ I falt med I stemme (FrP),

Rådmannens alternative forslag 2, fiemmet av Broberg (H) og rådmannens forslag til vedtak
ble stilt mot hverandre.
Alternativ 2 ble vedtatt mot I stemme (V).

Fyll inn behandlingen av saken overf







Fra: Per Strande [per.strande1@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: froyshov@online.no [froyshov@online.no]; esepenper@gmail.com
[esepenper@gmail.com]
Sendt: 24.08.2017 18:52:42
Emne: Kommentar til kommuneplans arealdel er vedlagt Per Strande
Vedlegg:

Det vises til kommunens nettsider hvor kommuneplanens arealdel er lagt ut til høring etter første gangs
behandling med svarfrist 25.8.2017.

Undertegnede er berørt av planen ved at deler av min eiendom Gnr/bnr 96/1 ligger i Kragstadmarka, vedtatt
i kommuneplan 28.6.2016.

Område B_F8 var det knyttet innsigelse til. Kommunaldepartementet har på nåværende tidspunkt ikke
godkjent at feltet B_F8 o mdisponeres til boligformål. Departementet viser imidlertid til at det er naturlig å
vurdere feltet B_F8 (og B_F12 som heller ikke ble godkjent) i forbindelse med kommunens pågående
arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Departementet viser til at ved denne revisjonen kan
arealene B_F8 og B_F12 vurderes ut fra et helhetlig behov for nye utbyggingsområder i Hønefoss.

Kommunestyret har ved første gangs behandling lagt nevnte områder inn i ny arealdel i tråd med
kommunens ønske for kommunedelplanen for Krakstadmarka, et forslag som støttes fra undertegnede.

Utbygging av Krakstadmarka er et viktig ledd for å legge til rette for veksten i Hønefoss og utvikle byen på
begge sider av Storelva. Krakstadmarka er viktig for å kunne utvikle sentrumsnære boo mråder med
miljøvennlige transportløsninger som kommuneplanen forutsetter.

I arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka ble det gjort en rekke analyser som viser at
områdene B_F8 og B_F12 er avgjørende for å skaffe en tilfredsstillende økonomi i utb yggingen av
Krakstadmarkas nordlige planområde sett i lys av de infrastrukturinvesteringene som vil følge. Uten disse
områdene inne i planene vil muligheten for å realisere de 250 - 300 boenhetene som ligger i Krakstamarka
nord bli sterkt svekket. Å ta med B_F8 og B_F12 vil dermed være i samsvar med Kommunaldepartementets
føringer om å se disse områdene i sammenheng med revisjon av kommunedelplanens arealdel.

Området B_F8 utgjør i overkant av 6 mål dyrka mark. Jeg ønsker å peke på at i 1999 ble hele område t fra
Vesternbakken til Tandberg avsatt til fremtidig boligformål, samlet ca 900 mål. Det er dette området som i
planarbeidet er omtalt som Krakstadmarka. Denne omklassifiseringen var i tråd med gjeldende JAV.
(JAVen klassifiserer området til C som er defi nert som område med mindre sterke landbruksinteresser). Av
disse 900 målene ble områdene fra Støavangen til Vesternbakken, ca 180 mål, tatt ut av opprinnelig plan
og er tilbakeført fra boligformål til LNRF. Dette skjedde ved førstegangsbehandling av kommun edelplanen i
2012 etter anbefaling fra styringsgruppen for kommunedelplanen for Krakstadmarka. Av disse tilbakeførte
områdene er ca 35 mål dyrket mark. Dette innebærer at å omdisponere B_F8 og B_F12 til boligformål ikke
gir nedbygging av dyrket mark i forh old til når planarbeidet startet i 1999 og den JAV som gjaldt både da og
gjelder nå.



Avslutningsvis ønsker jeg å påpeke at B_F8 vil ligge nært opptil nødvendig infrastruktur som vei, vann avløp
osv. Nærheten vil innebære at B_F8 vil kunne bidra positivt i fordeling av kostnader til infrastruktur. Hvis
ikke B_F8 blir tatt med i kommunedelplan vil dette området ligge som en enklave inn i vedtatte boområde.
Dette ansees som ugunstig fra et driftsperspektiv. Jeg mener B_F8 må inn igjen som boligformål i den
v idere behandlingen av kommuneplanenes arealdel som nå er til høring.

Jeg imøteser den videre behandling av saken.

Med vennlig hilsen

Per Strande

Gnr/brn 96/1

Tlf 90822632



Ringerike kommunne
Areal - og byplankontoret

I forbindelse med Kommuneplanens a realdel, høringsutkast mars 2017, vil vi minne om
Krak stadmarka arealdel (vedtatt 28.06.2016 ) ,

Vi har følgende innspill.

1. V egforbindelse til Vesternbakken fra Krakstad marka og bruforbindelse i retning
Flerbrukshallen, vil være av stor betydnin g for videre utvikling av Høn e foss.

2. Vi vil henvise til mail fra Hanne o g Kjell Baug 23. aug. 2017 vedrørende innspill til
areal planen for Krakstadmarka som vi sier oss enig i, der også vi mener at B_F8 under 96/1
tilhørende Per Strande bør inn igjen som bo li gfor mål i den videre behandling av
Kommmuneplanens arealde l som nå er til høring.

3. I kommuneplanens arealdel refer e res det til kommunedelplanen for Krakstadmarka med
eget kart og bestemmelser. I denne kommunedelplanen finner vi Støalandet Sør .
Stø a landet Sør nr 605_341 er en egen reguleringsplan, godkjent 28.04.2011. På
Kommunedelplan, Krakstadmarka (etter 2. gangs behandling 2 8.06.2016) er denne godkjente
reguleringspl anen lagt inn som en del av "Krakstadmarka". Videre v ar det lagt inn en
byggegre nse 50 m fra vannkant .
I Kommuneplanens arealdel (25.06.2017) pkt 8 - Forslag til planbeskrivelse (s 17, 18) er det
en liste som viser hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde. Her finner en 605_341
Støalandet Sør, "Detaljregulering" , "Endelig vedtatt arealplan". En ber derfor om at denne
50 m grensen som går gjennom 4 regulerte tomter tas ut av kart grunnlaget for Krakstadmarka .
To av tomtene er allerede bebygd.

MVH Per Strande Øystein Frøyshov 24.08.2017
Gnr/bnr 96/1 Gnr/bnr 97/12,63



Avsender: Eierfellesskapet for Østre Berg (Gnr 103, bnr 4 Øvre Klekken)
V/Otto Krog
Glassheimvegen 6, 3520 Jevnaker
Tlf: 61 31 06 52 / 91 71 63 91
E - mail: ot - kr@online.no

Til: Rådmannen i Ringerike 2 8 .06.2016
Osloveien 1
3515 Hønefoss

Sak: Fremme av politisk behandling av reguleringssak for Klekken Økogrend som nylig ble tatt ut av
kommunens anbefalte kommunedelsplan etter innsigelse fra fylkes mannen.

Konklusjon
Vi fremmer med dette brev innvending mot det kommunale avslaget basert på Fylkesmannens
innsigelse, og saksbehandlingen som totalt overser prosjektets fremtidsrettete/bærekraftige
vektlegginger og vegvisende betydning. Det kreves i den anledning (så langt det kan kreves) at vår
reguleringssak (gnr/bnr 103/4, B21 , Deres sak/område 46 ) overføres til politisk behandling i
formannskap eller Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning, og vi ber om at den tas inn i planen
igjen.

Fylkesmanne n har ingen innsigelse mot bebyggelsen B19 (tidligere Klekken Gartneri), som helt og
holdent legger beslag på høyproduktiv dyrket mark av best e merke, fordi, som det heter: « ….
området ligger inneklemt mellom eksisterende boligbebyggelse og ikke resulterer i utvidelse og press
på omkringliggende landbruksareal. » Denne argumentasjon gjelder i høyere grad for vårt prosjekt og
da blir det farseaktig at jordvernargumentet av samme instans brukes mot B21 som ikke bygger på
dyrket mark, men tvert imot viser et sk oleeksempel på hvorledes den slags unngås. (Gartnerimarken
hadde vært et glimrende salgsobjekt oppdelt i parseller)

Historikk
Ideen til dette økoprosjektet tok form og skriftlig uttrykk umiddelbart etter kjøpet i 2003. I samtlige
kommuneplan - prosesser fre m til siste, er prosjektet stoppet allerede ved grovsilingen begrunnet
med LNF, jordvern og ønske om sentrumsprioritering. I den nå pågående kommuneplan - prosess kom
det først gjennom grovsilingen og deretter ble det lett beskåret tatt med videre etter
kons ekvensanalysen. For 2 uker siden fikk vi imidlertid meldingen om at prosjektet likevel var tatt ut
begrunnet med innsigelser fra fylkesmannen som repeterer de samme begrunnelser nevnt ovenfor.
Nerbytun - utbyggingen , som er 100% på høyproduktiv mark og vår n ærmeste nabo i det samme LNF -
området og med tilnærmet samme boareal, slapp igjennom politisk i kommunen så vel som gjennom
fylkesmannens nåløye allerede i forrige planperiode.
Ingen av vårt prosjekts mange viktige og bærekraftige vinklinger og kvaliteter ( summarisk opplistet
ned enfor) er nevnt med et eneste ord i noen av kommunens saksaktuelle dokumenter vi har hatt
tilgang til. Dette i motsetning til flere klare muntlige sympatierklæringer fra saksbehandlere på stort
sett lavere nivå.



Vi vil derfor kort begrunne hvorfor vårt prosjekt bør tas inn i planen igjen:

1. Transport og l okalisering. Øvre Berg ligger i Haugsbygd, som er et grendesamfunn som har
vært betydelig utbygget, med egen buss til Hønefoss , butikk, skole, kirke og hjemmehjelp. I
tillegg er det vann og avløp med overkapasitet i tomtegrensen , slik at nødvendig infrastruktur
er på plass. Det må være viktig å styrke allerede etablert infrastruktur ved å øke antall
brukere. Øvre Berg ligger rundt 3,5km fra Hønefoss – noe som er en g rei sykkelav stand til
sentrum for de fleste (særlig med el - sykkel og den forespeilte fullføring av gang - og
sykkelveien , fra 10 til 15 minutter med vanlig sykkelhastighet ). Området ligger rett ved flere
andre nyetablerte boligprosjekter, slik at den ikke skiller seg u t fra omgivelsene. Vi mener at
beliggenheten så nær til Hønefoss bare styrker Hønefoss som knutepunkt, da dette er
nærmeste sentrumsområde.

2. Jordvern og matberedskap . Øvre Berg er et småbruk med både dyrkbar jord og skrinnere
skogsområder og skråninger so m ikke kan dyrkes. Bruket er for lite til å dyrkes konvensjonelt.
Prosjektet utnytter dette ved å la dyrkbar jord fortsatt være en viktig ressurs , mens man
bygger på skrentene og de skrinnere skogsområdene. Det gir mulighet for å etablere en mere
intensiv økologisk gartner dyrking tilknyttet boligene, som vil gi en mye høyere produksjon av
kortreist lokal mat for de som bor i Økogrenden.

Det er på høy tid at jordvern oppfattes i videre forstand enn bare gjeldende det areal som
driftes av bønder (og deres høyst sårbare driftsform med kunstgjødsel, s prøytemidler,
importert kraftfor og importbasert avansert maskinpark/driftsmidler). Sårbarheten ved
tradisjonelt landbruk mangler stort sett ved økologisk, håndkraftbasert parselldrift som
kyndig drevet etter hv ert kan oppvise svært høy produksjon og utvikle et verdifullt
kunnskapsgrunnlag med langt høyere resultatsikkerhet i krisetider. Høyproduktive arealer
tett ved bebyggelse skulle derfor øke i verdi, ikke bare som nedbyggingsobjekt, men som
grønne lunger og som parsellobjekt for dyrking av beboere og andre. Det er nettopp
koblingen mellom boliger og dyrkbar jord som er viktig for en økogrend, og som gjør at en
gartnerjordbruk er realistisk. Det skal kontraktfestes økologisk drift av
parseller/hager/smådyrhold , som også vil gi muligheter for resirkulering av matavfall.
Dette er en form for m atberedskap som flere og flere praktiserer i form av «urbant
landbruk» en småskala økologisk hagebruk som gir en mangedobling av avkastningen i
forhold til et konvensjonelt drevet jordbruk med for eksempel korn produksjon. Maten utgjør
opp til halvparten av en vanlig families klimagassutslipp. Ved å produsere en andel av egen
mat vil dette ha stor betydning for å redusere klimagassutslipp. I tillegg til at humusinnholdet
økes og bygges opp i økologisk dyrket jord , noe som også binder CO2. Norge har lite dyrkbar
jord, det er derfor viktig med j ordvern , noe som er kjernen i dette prosjektet.

3. Økogrend. Hele prosjektet skal være et gjennomført økologisk prosjekt, hvor det er
må lsetting om et svært lavt karbon fotavtrykk , med sunne , energieffektiv e hus. Prosjektet
p romoter er Aktivhuset som kjennetegnes ved

Sunne, diffusjonsåpne hus med naturlig ventilasjon ,
Lavt investeringsbehov (se punkt 4.)
Karbonnøytralt, maksimal CO2 - lagring (trelast, halm, cellulosefiber)
Minimalt økologisk fotavtrykk (kortreist naturlig materialbruk med minimal
industriell bearbeidingsgrad)



Plussenergi, godt isolerte lavenergihus som er selvforsynt med fornybar energi, samt
produksjon av el. for eget bruk og salg av overskudd
Sterk styring av ide - gjennomføringen helt frem til ferdig bygg
(reguleringsbestemmelser, kontraktfesting av prosjektbeskrivelsens elementer,
kontroll ved arkitekt og utbyggingsselskapet Byggtrygg AS)

I tillegg legges det vek t på en bevisst tilpasning til landskapet og landskapspleie (fortettet
bebyggelse som «glir inn», åpne felt som gir «lys og luft». Bruk av naturlige materialer
innenfor jordfargeskala fremmer diskresjon og minker boligtrykket.)

4. Boli g sosialt prosjekt Pros jektet ønsker å legge til rette for en rimelig kostnad . Det skal blant
annet være ø kologiske rekkehus med lav økonomisk terskel for ungdom og eldre .

Vi mener at disse 4 viktige momentene vil bidra til at dette prosjektet totalt sett blir et spennende
bidrag til å bygge erfaringer med et bærekraftig boligområde, som har som mål å være klimanøytral .
Prosjektets økologiske fotavtrykk vil reduseres sterkt pga lokal matdyrking og et gjennomført
miljøvennlig byggeprosjekt.

U ndertegnede representerer 51% av eierskapet, og har vært med hele tiden og ført i pennen hele
utkastet til reguleringsbestemmelser og prosjektbeskrivelsen samt mesteparten av ideskissen.
Gaiaarkitekt Frederica Miller i Gaia - Oslo as er nå engasjert som konsulent for å føre prosjektet vide re
som uforminsket økologisk prosjekt over bred skala. To nye eiere har slutte t seg helhjertet til
prosjektets økologiske, bærekraftige og potensielt veivisende rolle i videste forstand.

Vi mener derfor at alle forutsetninger ligger til rette for å reali sere et banebrytende, fremtidsrettet
prosjekt. Vi håper virkelig både kommunen og fylket kan vurdere dette på nytt og legge til rette for at
prosjektet omsider kan realiseres. Etter vår mening oppfyller prosjektet alle overordnede mål for en
bærekraftig, k limanøytral samfunnsutvikling.

Med vennlig hilsen for eierfellesskapet Klekken Økogrend og utbyggingsselskapet Byggtrygg AS:
______________________________________

Otto Krog

Vedlegg til elektroni sk oversendelse :
I: P lankart ( Revisjon: 2 eneboliger fjernet i det feltet kommunen ønsker tatt ut av planen)
II: Brev/innsigelse mot reduksjon av utbyggingen (august 2017 . Dette utdyper en del argumenter

fremført ovenfor)
U endrete utkast (som forelagt søknad) til :

III: R eguleringsbestemmelsen
IV: P rosjektbeskr ivelse
V: I desk isse



Uttalelse i forbindelse med kommunedelsplanens høringsrunde.

Sak 4 6 , g.nr /b.nr 103/4, Bånntjernvegen 19, 3414 Hønefoss

Konklusjon

Vi anmoder om
at prosjektet blir tatt ut av LNF - kategorien og fremføres som
eiendomsmessig helhet (konf Nerbytunet)

at søndre del blir medtatt med reduksjon fra 7 til 5 eneboliger

at prosjektets mange positive og tidsnødvendige aspekter blir fremhevet
med signaleffekt og senere behandlinger/instanser for øye.

Nedenfor er disse anmodninger begrunnet.

Innledning

Den ny lig ferdigstilte konsekvensanalysen tilknyttet kommunedelsplanen er
preget av travelhet og stort press på kommunale planleggere. Den mer
generelle delen av høringsutkastet, og særlig pkt 6.6.3, som tar for seg området
Haug/Klekken , har vi ingenting å si på .
Innleide konsulenter har i første omgang behandlet vårt og andre prosjekt er
individuelt og avgitt nokså kortfattet karakteristikk (konsekvensanalyse ) med
anbefalt konklusjon som støtte for kommunal sluttbehandling . Med
fargesymboler og tekst i telegramstil er det ikke lett å få frem særegne
kvaliteter i et nyansert bilde. Muligens er det rigorøsitet og manglende
smidighet i regelverk og praksis som presser Cowi til så negativ karakteristikk av
vårt prosjekt i forbindelse med blant annet f ølgen de forhold: avstand, nærhet
til bebyggelse, skogbruk s - og jordbruksinteresser infrastruktur og kommunal
VA.
Her skulle vi for det meste været karakterisert positivt Kan de i det hele tatt ha
vært på stedet eller lest vår etter forholdene temmelig detaljer te og



omfattende fremleggelse av prosjektet s viktige kvaliteter i forslag til
reguleringsbestemmelser, prosjektbeskrivelse, ideskisse og planbeskrivelse .
Administrasjonen har imidlertid skjønt bedre , konsekvensanalysert langt m er
konsekvent og derfor sluppet oss gjennom dette nåløyet , riktignok i noe
redusert format.
Øverste og søndre del av vårt planforsl a g , dvs 7 eneboliger (B15 - B21 ) med
tilhørende parseller på beitet , oppfatter vi at administrasjonen anbefaler tatt
ut. Vi er selv kommet til at B18 og B19 bør tas ut fordi de egentlig ligger på
beitet , og for konsekven sens skyld derfor bør overgå til parseller.
Administrasjonens ”kjøttøks” hugger med dette vekk prosjektets indrefilet, det
er en sak, men verre er at utbyggingen blir mer uspenne n de med tapt
variasjonsfylde, ekse m plifiserer dårligere og taper appell og oppmerksomhet
rett og slett ved uanselighet. Vi er redd for at hele parsell - ideens
spredningspotensial svekkes fatalt når parsellene anonymiseres som fortsatt
LNF. Er det ikk e bedre å si at dette er tapt LNF og at parsellene blir en spesiell
kategori under reguleringsbegrepet , grøntareal , hvis ingen bedre løsninger fins
i regelverket av i dag .

Det er klart at regelverk og praksis overfor prosjekter som dette som kunne
vært aktuelle i de mange o g lange grensesoner mellom utbygging og LNF , blir
altfor mangelfull og unyansert. Sentrumsfortetning har sine trivsels - og
tetthetsgrenser. Satelittutbygging som vår på Klekken, der det er god

infrastruktur , burde ønskes velkommen. Vi har eksempelvis aller ede muntlig
avtale med eier av VA - ledninge ne med stor overkapasitet som går langs
vår østre tomtegrensen og er knyttet til kommunalt nett
(Cowi kommenterer negativt a t det ikke er kommunalt VA system i
området). Skolebussordningen og øvrige busstilbudet i området er bra og får

bedre passasjergrunnlag noe som bidrar til sikring eller eventuell forbedring a v
de tt e . S entrumspresset minker ved å gi mennesker, som ikke liker eller
helsemessig ikke tåler tette byrom, frostrøyk og dårligere luft, et godt
alternativ. Her bør gjelde : både og, ikke : enten eller.

LNF - absoluttisme. En trussel mot matberedskapen



LNF står for landbruk, natur og friluftsliv. Dette er tre viktige områder hvor ulike
hensyn rår og derfor har innbyrdes konfliktpotensial når det gjelder
menneskelige aktiviteter. Alt kan ikke ivaretas på ett og samme område. Hvis
L’en i LNF bare skal kunne ivaretas av bønder eller tjene til beskyttelse av
bondeyrket, slik rådende oppfatning bak reguleringer og regelverk i dag synes å
være, blokkerer dette for et viktig alternativ som vil være av stor betydning for
matsikkerhet. Vi ivaretar d erfor i beste forstand L’en i LNF og er av helt
marginal interesse for N og F som i Ringerike generelt og klekken - området
spesielt , er dekket i rikt monn.

Hvorfor jordvern er viktig ere enn jordbruksvern

Vår matberedskap er katastrofalt dårlig og den forve rres irreversibelt hvert år i
takt med omdisponering av produktiv mark til asfalt og betong. Begrepet
jordvern oppfattes for snevert som kun vern av arealer for tradisjonelt
levebrødbasert bondedrevet jordbruk. Når arealer av ulike årsaker ikke passer
inn i et slikt bilde, står vernet tilsvarende svakt mot nedbyggings - interessene. I
et matberedskapsperspektiv burde slike arealer i de fleste tilfeller vurderes opp
og ikke ned, fordi de ligger tett ved potensielle brukere og konsumenter og kan
drives manuelt. Parsellsalg i stedet for tomtesalg kan være et sårt etterlengtet
optimalt alternativ for å spare dyrkbart eller dyrket areal. Hensynet til landbruk
må ikke få skygge for matproduserende bruk av land.

Vårt prosjekt på Øvre Klekken eksemplifiserer en slik løsning temmelig ideelt.
Vi forestiller oss å selge tomter med dedikerte parseller for 1/3 av den
kvadratmeterpris som tilhørende tomt selges for, noe som demper presset for
å begrunne full nedbygging økonomisk . Tomtene , der husene bygges på kupert
kupert skogsterreng, vil i stor grad opparbe ides som hage. Samlet sett vil
parsellene og hagene eksponert for intensivt økologisk hagebruk i mange
t ilfelle utgjøre et sterkere bidrag til matberedskapen enn om arealene hadde
blitt implementert i drif ten av et nærliggende gårdsbruk, noe som likevel
fortsatt vil være den riktige løsning i mange tilfeller . Der landbruksløsningen
svikter eller er marginal trengs som sagt sårt parsell - løsningens bruk av land i e t
matberedskapsperspektiv. Økologisk dyrking, manu elt drevet er uomtvistelig
mer robust i krisesituasjoner.



A ktivhuskonseptet kontra passivhuskonseptet

Utstyrsleverandører har gjennom mange år drevet ivrig lobbyvirksomhet for
det høyteknologiske passivhuset. For spesielt interesserte med velfylt
lommebok kan det være et bra konsept. Likevel må vi slå noe malurt i det
begeret. For det første går vi sterkt inn for sunne hus; et h ensyn vi finner bedre
ivaretatt av det ”pustende” hus i aktivhuskonseptet enn av den tette
plastboksen som passivhuset egentlig er.

Det er allerede mange negative erfaringer med passivhuset f or et bredt spekter
av følsomme mennesker. Når slike i desperasjo n åpner vinduer og kaotiserer
den automatiserte ventilasjonen eller ikke makter å følge opp regulerings – og
driftsbehovene, kan resultatet bli temmelig dårlig. Trekkes i tillegg produksjon,
vedlikehold og utskifting av høyteknologiske komponenter inn i
ene rgiregnskapet, faller dette neppe til fordel for passivhuset i det totale
bildet. Aktivhusets store fordel er dessuten alt man sparer økonomisk ved den
enkle naturlige teknologien og den langt større robusthet denne enkelhet
utgjør overfor fremtidige krise r med strømutfall og leveringsproblemer for
utstyr. Vellykket gjennomføring av aktivhus i større skala og med
gjennomtenkte løsninger trengs sårt, som eksempler og til inspirasjon, men
også som boldverk mot den omtalte lobbyvirksomhet , der faren er at
rege lverket etter hvert vil påvirkes til å stenge for det helt nødvendige
alternativ, som aktivhuset vitterlig er.

Co2 - lagring.

Ingenting spiller noen rolle når man låser seg til et snevert nok perspektiv. Bare
ved eksemplets makt kan optimale vektlegginger bre seg og samlet sett få
tyngde. Vi inntar skogsterreng av høy bonitet og omgjør dette til tomteland.
Ved maksimal anvendelse av trematerialer til b ygging og superisolering med
halm – eller cellulosefiber og minimal anvendelse av sement, leca, folier eller
andre oljebaserte produkter, samt andre materialer fra energikrevende



produksjon, vil vi lagre mer Co2 enn det opprinnelige skogarealet i
gjennomsn itt og dessuten ha et meget gunstig energimessig fotavtrykk.
Treklyngen burde bejuble slik satsing på distriktets overskuddsprodukter!

Tettheten mellom parseller og hagene på tomtene gjør det nødvendig å ta et
valg mellom økologisk og konvensjonell dyrking : Vi vil gå for økologisk uten
kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. Dermed vil gradvis økning av humus i
jordsmonn kunne finne sted, dvs. ytterligere Co2 - lagring.

Alle slike bestemmelser må stort sett kontraktfestes ved tomtesalg, fordi
reguleringsbest emmelser dessverre ikke kan ivareta det nødvendige
detaljnivået .

Jevnaker 28.08.2017

For Eierfellesskapet Berg Østre (gnr/bnr 103/4)

Otto Krog



REGULERINGSPLAN FOR KLEKKEN ØKOGREND
REGULERINGSBESTEMMELSER

OPPLYSNINGER

DEFINISJONER
PBL Plan - og bygningsloven
TEK Teknisk forskrift til plan - og bygningsloven
BRA Bruksareal. Beregnes etter TEK § 5 - 4. Angir bruksareal på en tomt. Bruksareal
under ter reng skal medregnes på følgende måte:

- 0 % der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terreng rundt
bygningen er mindre enn 0,5 meter
- 50 % der avstanden er mellom 0,5 og 1,5 meter
- 100 % der avstanden er over 1,5 meter

% - BRA Prosent bruksareal. B eregnes etter TEK § 5 - 5. Angir forholdet mellom
bruksarealet på en tomt og tomtearealet. Areal til overflateparkering skal medregnes.
Maksimal mønehøyde: Angir maksimal mønehøyde i forhold til planert terrengs
gjennomsnittsnivå.

For øvrig vedrørende utnytt ing og måleregler vises det til kap. 5 i TEK, Miljøvern -
departementets veileder T - 1459 ”Grad av utnytting” og Norsk Standard NS 3940.

UNIVERSELL UTFORMING
Ved nybygging og ombygging skal boliger, fellesområder og utearealer få en utforming som
passer for alle befolkningsgrupper. Utformingen skal være i samsvar med anbefalte løsninger
i de til en hver tid gjeldende rundskriv, veiledninger og forskrifter. Det vises bl.a. til TEK §§
8 - 2 t.o.m. 8 - 7.

ESTETIKK OG BYGGESKIKK
Det vises til PBL §§29 - 1 og 29 - 2 (og egne retningslinjer vedtatt av kommunestyret i
………...)

VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER (KML)
Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal
arbeidet straks stanses i den utstrekning det k an berøre kulturminnene eller deres
sikringssone på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Varsel skal gis til kulturvernmyndigheten.
Kulturvernmyndighet er Buskerud fylkeskommune, ……………..

REGULERINGSFORMÅL

Området er regulert for følgende formål i henhold til Plan - o g bygningsloven:
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12 - 5, pkt.1)

- Frittliggende småhusbebyggelse (enebolig) med uthus/garasje (B1 - B25)
- Konsentrert småhusbebyggelse med parkeringsplasser (B26 - B28)
- Lekeplasser (L)

JORD - OG SKOGBRUK
- Parseller for jordbruk/hagebru k (J1 - J28)
- Parseller for skogbruk (frukttrær, trær til ved eller andre trær) (S1 - S25)

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12 - 5, pkt. 2)
- Kjøreveg (V)



R EGULERI NGSBESTEMMELSER.
Disse reguleringsbestemmelser er vedtatt med hjemmel i pbl § 12 - 7:

1. Alminnelige reguleringsbestemmelser.

1.1 Reguleringsformål .
Området skal nyttes til byggeformål for frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger B1 - B25)
med tilhørende uthus/garasje og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus B26 - B28), med
tilhørende parkeri ng. Tomtene kan ikke deles.

1.2 . Utnyttelse .
Utnyttelsesgrad maksimalt 45 % (BYA) (Regnes ut fra den enkelte tomt s areal med gul farge
uavhengig av tilknyttete parseller ) .

1.3 Mønehøyde .
Maksimal mønehøyde 9.0 m.

1.4 Byggeavstand mot parseller.
M ot egen og andres parsell gjelder byggeavstand henholdsvis 0.0 og 2.0 m.

1.5 Vann og avløp .
Alle bebodde hus skal tilknyttes offentlige nett ( via privateid e rør ledninger for vann og avløp
i Bånntjernveien ) .
Alt takvann og vann i veggrøfter håndteres lokalt ved å fordeles i tilstøtende terreng.

1.6 Siktbegrensing grunnet bygningsmessige tiltak :
Hus enes kontur (og andre oppføringer ) skal ikke siktbegrense for naboeiendom mer enn det
som faller innenfor en horisontal (eller steilere) sektor med åpningsvinkel 3 5 g rader og m ed
origo i nabotomt ens arealtyngdepunkt 6 m over den null - høyde som gjelder for mønehøyde -
kravet. Kravet gjelder mellom tilstøtende nabotomter for siktlinjer vest for nord - syd - retningen
( 180grader ).
Siktbegrensningen skravet gjelder alle byggmess ige tiltak slik som garasjer, vegg er , skjermer,
rekkverk , paraboler og takkontur , og gjelder for summen av slike der siktbegrensningene
opptrer adskilt.

1.7 Trær , hekker, gjerder . Total siktbegrensning .
Naboer ha r rett til å kreve 1 2 m maksimal trehøyde. Total siktbegrensning på nabotomt pga
trær eller andre oppstikk (tårn etc) får sammen med huskroppbegrensningen etc til sammen
maksimalt utgjøre 4 5 grader . For trærne benyttes bredeste kroneparti over horisontalsektoren
(definert over ) for å bestemme sam let siktbegrensningen.

Tilgrensende hekker mellom nabotomter skal ikke overskride 2.5 m høyde.
Tilgrensende gjerder mellom nabotomter skal normalt ikke overskride 1.5 m.

1.8 Gjerdeplikt .
Gjerder mellom nabotomter er ikke påkrevet.
Dersom en av partene kr ever det, enes n aboene om eventuelle typer og form av gjerder/he kker
mellom sine tomter /pars eller samt fordeling av arbeid/kostnader. Ved tvist avgjør
grendastyret.



Mot tilgrensende større naboeiendommer som driver jord - /skogbruk er det hevd - etablert
gjerd eplikt både av hensyn til beitedyr og for å definere grensen nøyaktig. E tter
grense innmåling er sist nevnte hensyn eliminert, men gjerdeplikt med deling av arbeid og
kostnad og med krav til vanlig solid gjerde standard , gjelder fortsatt i forhold til disse e kstern t
tilgrensende naboeiendommer .

1.9 Parkering .
Nødvendige oppstillingsplasser for biler skal dekkes på egen grunn eller på tilhørende felles
parkeringsarealer.

1.9 Universell utforming (pbl § 29 - 3) .
To av boligene skal planlegges og bygges med universel l utforming fullt ut . Øvrige boliger
gis universell utforming mht adkomst og hovedetasjen som innehar alle romfunksjoner.
Byggeområder med tilhørende utearealer planlegges utformet med tilfredsstillende adkomst,
og med veger og gangveger som gir god fremk ommelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne.

1.11 Oppfølgingen i byggefase, prosjektstyring .
Byggherren (tomtekjøper) styrer sin egen byggeprosess og tilknytter den faghjelp han/hun
ønsker.
Selgerne oppnevner ved prosjektstart en styringsgruppe som minst skal bestå av en
ansatt/innleid område - arkitekt, en person fra eier - /selgergruppen og snarest mulig en
representant for kjøperne. Dersom Ringerike Kommune ønsker det, oppnevnes også en
kommunal representant. Disse har ansvaret for å kontrollere at reguleringsbestemmelsene,
prosjektets miljøintensjoner, landskapsmessige og estetiske intensjoner blir ivaretatt i
planleggings - og byggefase.
Hver tomtekjøper plikter å innlevere full byggebeskrivelse inklusive spesifisert
materialfortegnelse og å avven te klarsignal fra styringsgruppen før bygging påbegynnes. Ved
tvister som ikke lar seg løse mellom disse parter, skal partene oppnevne en utenforstående
arkitekt som voldgift - utøver og utgiftfordeler.

2. Spesielle reguleringsbestemmelser for sikring av ø kologisk, bærekraftig og
helsebefordrende standard

2.1 Byggematerialer .
Gode miljø - og naturbaserte materialer med lav bearbeidelsesgrad og positivt energiregnskap
og helseeffekt er : trelast, halm, leire/finsand (jord), ubrent tegl, cellulosefib er (isolas jon),
kalk, kalkpuss, naturstein (varmelager) .
Sunnhetsprofilet ivaretas gjennom ”pustende”, permeable, vegger med innvendig undertrykk
(naturlig , kondensmotvirkende ventilasjon) .
Akseptable materialer er : betong, glassitt/glassopor, leca (ikke isoblokk), brent tegl, fliser,
gipsplater, diverse papptyper (for eksempel shingel, grunnmurspapp…) .
Tvilsomme , men akseptable ved særskilte behov: folier (våtrom mot yttervegg, radon ,
vanntett kunstfiber - vevd duk for undertak ), impregnert trelast, og enkelte typer
finer/ trefiberplater , fugemasser .

Det kreves at byggherrene i all hovedsak dekker materialbehovet over terreng fra første
gruppe og i all hovedsak med trelast, halm og cellulosefiber isolasjon ( bl.a. for å oppnå høyest
mulig CO2 - lagring seffekt ) .



2. 2 And re energiformer innenfor huskroppene .
Direkte anvendelse av enhver form for fossil energibærer til oppvarming er bare tillatt ved
unntaks - og nød s situasjoner (aggregater).
Alle typer fornybar energi er positive tiltak . Herunder nevnes: ved, sol, vind og ge o - energi.

2.3 Oppvarming .
Det kreves ved - og/eller varmepumpebasert primær hoved oppvarming.
( Det anbefales å benytte finsk masseovn eller tilsvarende , helst også til for var ming av
v armtvann , gje r ne i kombinasjon med luft - til - luft varmepumpe ) .

2.4 Varme gjenvinning .
Det kreves ikke etablert varmegjenvinning, men det skal legges til rette for det hvis det senere
oppstår behov eller ønske o m å redusere husets energiforbruk v ed å ta varme fra avtrekksluft
og avløpsmann .

2.5 Solenergi
Det kreves etablert min imum 15 m2 solfangeropplegg pr 100 m2 PA eller tilsvarende
kapasitet ved hjelp av geovarme .

2. 6 Energieffektivitet .
Bygningenes energieffektivitet kan oppfylles på 2 måter:

1: Oppfylle forskriftens krav til u - verdi bygningsdel for bygningsdel.
2: Oppfyll e forskriftens krav til energirammer iht. forskriftens § 14 - 4 og den enkelte bygnings dels
dårligste u - verdi iht. § 14 - 5.

I tillegg aksepteres boliger etter kriterier i § 14 - 6.

Forskriftens krav på søknadstidspunkt skal være dimensjonerende.

2. 7 Elektros mog / s penningsfelt .
All anvendelse av egne trådløs e sendere/stasjoner som skaper lavfrekvente el ektromagnetiske
felt inn over naboeiendom , er i prinsippet ikke tillatt .

3. Spesielle reguleringsbestemmelser for sikring av harmoni og samklang mellom
byggen e og naturlandskapet og for bygningene innbyrdes.
For å lykkes med dette kreves et samspill mellom byggherre/arkitekt og styringsgruppen ved
sin områdearkitekt . Eventuelle tvister avgjøres ved voldgift (arkitekt oppnevnt av kommunens
tekniske etat ) der sak ens utgifter også skal fordeles .

3.1 Godkjennelse .
Før den enkelte tomtekjøper søker byggetillatelse, skal han gi styringsgruppen (ved
områdearkitekten) full beskrivelse av byggets/byggenes utvendige form, farge og
materialbruk og avvente dennes godkjenn else.

3.2 Fargesetting .
Utvendig fargesetting skal ikke ”skrike” med blanke og sterke farger. Fortrinnsvis må
fargesettingen ligge innenfor jordfarge spekteret eller pastell fargevarianter for å oppnå
harmoni med natur omgivelsene .



3.3 Taktekking /skorstei ner.
Taktekking skal fortrinnsvis være basert på naturmaterialer som skifer, bord, spon, torv .
Hvis helhetspreget ikke brytes, kan også papp, teglpanner og betongstein benyttes.
Skorsteiner utføres i pusset / upusset tegl eller pusset leca. Til skorsteiner aksepteres
sementbasert puss .
Skorsteinene in korporere r eventuelle ventilasjonskanaler i stedet for taklyrer .

3.4 Utvendig materia lbruk i vegger .
Over terreng benyttes veggkledning av rene naturmaterialer som bord, spon (ikke sponp later)
eller puss (fort rinnsvis kalkpuss) .

3.5 Jord - og skogsparseller.
Jord - og skogbruksarealene utparselleres til hver boligene B1 - B10, B13a - d og B15 - B21 , for
dyrking av fôr, matvarer og brensel Det kan ikke tillates oppført permanente bygninger
innenfor området, unntatt fri ttliggende redskapsboder på inntil 5 m2. Maks. tillatt gesims - og
mønehøyde på disse er henholdsvis 3.0 m. Det kan tillates en bod for hver jordparsell. Bodene
bør plasseres så vidt mulig i grupper, fortrinnsvis i åkerkanten.

4 . Samferdsel

4.1 Vegskjæri nger og - fyllinger
Disse skal innenfor området tilsås/ beplantes med stedegen vegetasjon. Skjæringer skal ha en
avrundet profil mot eksisterende terreng.

4.2 Vegstatus
Alle veger innen planområdet er private veger.

5. Rekkefølgebestemmelser (Pbl § 12 - 7, pkt10)

5.1 Adkomst, parkering og vann/avløp.
Før byggetiltak kan iverksettes, må de i planen tilhørende, forutsatte løsninger for disse væ re
opparbeidet og godkjent av kommunen.

5.2 Utomhusarealene .
Disse skal være ferdigstilt senest 1 år etter at b rukstillatelse er gitt og før ferdigattest utstedes.
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”KLEKKEN ØKOGREND”.
Med p rosjekt et ”Klekken Økogrend” ønsker eierfellesskapet å utvikle et helhetlig økologisk
boligprosjek t på eiendommen Berg Østre, gnr/bnr 103/4. Eiendommen er på ca. 40 mål . Den vil gi
plass til flere bolig konsentrasjoner samt d yrking , fordi jordbruks arealet vil bli oppdelt i parseller som
selges sammen med dedikerte tomte r .

Prosjektet vil sette høye miljømål for gjennomføringen . Det er ønsket at prosjektet skal kunne tjene
som modell for utvikling av mindre og større boligfel t når det gjelder fremtidsrettet, bærekraftig
landskapsbruk og realistisk gjennomførbarhet for dem som har fremsyn og vilje til gjennomføring
innenfor normale økonomiske rammer.

PROSJEKTETS MÅLSETNI NG
å utvikle boligtyper med høy standard hva gjelder res surs - og energieffektivitet.
å være konsekvent i bruk av helsemessige, miljøvennlige og inneklimasikre materialer og

byggemetoder .
å utvikle levende og godt bomiljø med en sosial profil og grad av felleskap.
å vektlegge harmonisk og tilpasset utbygging i forhold til landskap et og behovet for å opprettholde
det åpne preg gjennom dyrkning og økologisk hagebruk med flankerende

konsentrert. bebyggelse.
å eksemplifisere også nøkterne småhusløsninger med lav kapitalter skel tilrettelagt for ungdom og andr e med mulighet for

egeninnsats.
å spare dyrket/dyrkbar jord mest mulig ved tett husplassering på lav - eller ikke - produktive arealer. Anvende

dyrket jord til småskala jordbruk/hager/parseller der parselldyrkingen side ved side blir en s pire til erfaringsutveksling og
sosialt fellesskap.

å la hver tomt med sine byggematerialer representere samme CO2 - lagring som tettvoks , gammel skog på samme tomt.
å anvende i størst mulig grad kortreiste byggematerialer og fyringsmateriale i form av regio nens viktigste resurser : trevirke

og ved.
å demonstrere behovet for å myke opp anvendelsen av begrepet , bebygget areal (BYA) , snevert anvendt for enkelttomter,

ved å eksemplifisere høy BYA som forutsetning for åpent landskap og jordvern (gitt samme antall boenheter).

ØKOLOGI SKE BYGGEMETODER

Gjennom prosjektet vil en få utprøvd byggematerialer og byggemetoder med utgangspunkt i
naturnære og miljøvennlige lokale ressurser som tre, laft, massivtre, halm, tegl , cellulosebasert
isolering og leire - innenfor en ramme av moderne økologisk arkitektur tenkning (Gaia Arkitekter) .

Det vil være fokus på godt inneklima; bruk av inneklimasikre materialer, materialer som har fukt - og
varme regulerende egenskaper, diffusjonsåpne konstruksjoner og prinsipper for naturlig ventilasjon.

Ill; gårdstunet Haug Østre.
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Et totalkonsept for ressurs - og energieffektivitet vil omfatte; høy isolasjonsstandard, passiv
solenergidesign, klimatilpassning, CO2 – lagrende byggematerialer, arealeffektivitet samt bruk av
fornybare, lokale energikilder (solenerg i og ved ). Målet er å oppnå praktiske energi - resultater på linje
med dagens passivhus - konsepter.

MANGFOLD OG SOSIALE ASPEKTER
En vil legge til rette for et mer variert og levende sosialt miljø enn det som ofte kan være tilfelle i
mange nye og ofte stereot ype boligområder . Dette oppnås ved:

- en differensiering i boligtype og størrelse innen samme område (sosialt mangfold med
betydelig grad av verdifellesskap) .

- å bestrebe universell utforming så langt det er mulig for aktivhuskonseptet i en økogrend .
- parsell enes felles kapsdannende funksjon.
- ø konomi; ved å arbeide med nøktern boligstørrelse, mulighet for og tilrettelegging for

egeninnsats og lave driftskostnader, vil en kunne oppnå lavere boutgifter og dermed
større sosialt spillerom.

- s amarbeid med husbanken.

KRETSLØPSFUNKSJONER
Å utvikle bærekraftige modeller innebærer i like stor grad å etablere
positive koblinger mellom mennesker og natur som å ta i bruk
miljøteknologi. En vil derfor aktivt legge til rette for at det skal oppstå
positive forbindelser mell om bomiljøet og de lokale, økologiske
kretsløpene. Aktuelle tiltak vil være:

- tilrettelegging for dyrk ing på parseller og individuelle
hager, samt mulighet for dyrehold i en liten skala ( høns,
kaniner, gris etc.).

- kildesortering av avfall, kompostering el ler dyrefor -
anvendelse av organisk avfall.

- oppfordre til periodevis separert avløp s vann for vanning
med gråvann der kun miljøvennlige såpemidler er anvendt
( i utgangspunktet er dette ønskelig ut fra prosjektets profil , men dette må til passes
kommunale best emmelser , lokal situasjon og tomteeiernes ønsker/initiativkraft ).

- stille til disposisjon ”miljøtypehus” - maler (eksempelvis typehuset ”Shelter”) til hjelp for
dem som trenger et ferdig konsept eller et startpuff til videre individuell tilpasning.

EIENDOMMEN
Eiendommen ”Berg Østre” (Bånntjernveien 19, 3514 Hønefoss) gnr/bnr 103/4 er på ca. 40 da. Av
dette er 1 4 - 16 da jordbruksareal, 18 - 20 da er , i jordbrukssammenheng, udyrkbart skog sareal og 6 da
eksisterende bebyggelse, tun og veg .

Området er velegnet som bo ligområde. Det ligger nært til eksisterende og planlagte boligområder,
samtidig som det er naturkvaliteter både på eiendommen og i nærområdet (Ringkollen). Det er nær
tilknytning til kollektiv transport / bussforbindelse. Klekken er et sentrumsnært bo - områ de , aktuelt for
ytterligere utbygging s fortetning ; og hvor det etter hvert kan forventes st igende etterspørsel etter boliger.
Dette gir også realisme til gjennomføringen av et slikt prosjekt.

Våningshus. Driftsbygning. Stabbur
Ill; bygningene på tunet på Berg Østre.
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Klekken Økogrend representerer en beskjeden , men også logisk ov ergang mellom
eksisterende / planlagt boligbebyggelse og LNF - område t mot syd og vest . U tbygging representerer en
beskjeden utbyggingsmessig utnyttelse (gule felt) totalt sett . D et meste forbli r ” grønt ” område som
parseller for dyrking og trær , i en aktiv skj øtsel av arealet . Planen opprettholder dermed ved hjelp av
vekselspillet mellom boligfortetning og åpne felt , områdets nåværende åpne preg. Det skal være en
reguleringsbestemt, obligatorisk, overordnet estetisk evalueringsinstans (arkitekt /styringsgruppe )
med mandat til å sørge for at det enkelte bygg føyer seg harmonisk inn i helheten av bebyggelse og
natur ved valg av form, farge og plassering.
Tomtenes tetthet tilsier også at hensynet til bakenforliggende bygg (mht utsikt/lys/sol) i rimelig grad
ivareta s gjennom reguleringsbestemmelser .

Det er et mål at prosjektet skal tjene som modell /eksempel for framtidige bærekraftige
boligprosjekter både i nnen kommun en og i større sammen heng. Foruten init i ativtag ernes egen
kompetanse gjør deres kontakt med ”Forum for Naturlig Byggeri” ( NB) og ”Norsk jord - og
halmbyggerforening” ( www.halmhus.no ) det nærliggende å benytte byggeprosessen som
utgangspunk for undervisning, workshops og seminarer. En vil dermed kunne bidra til økt kunnskap
om miljøvennlige byggemetoder direkte til anvendelse .

HVEM SOM STÅR BAK
”Klekken Økogrend” vil bli gjennomført primært av 5 fagperoner hvorav de fire første er nåværende
eiere og initiativtagere med til sammen stor faglig bredde. D en 5 . er forhenvære n de eier , med
landets største kompetanse og erfaring inn en miljørettet planlegging og bygging. Dette vil sikre både
en lokal forankring og faglige kvalifikasjoner for planlegging og gjennomføring av prosje ktet. Som
både eier og planlegger, vil en ha en god kontroll over prosjektets utvikling.
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Siv. Ing. Otto Krog (deleier)
Spesialitet statikk og byggfysikk. Lang erfaring med trekonstruksjoner. Praktisk og
planlegggingsmessig deltagelse ved diverse økohuspr osjekter og vannrensingsanlegg.
Adresse: Glassheimvegen 6 3520 Jevnaker. T: 61310652 / 91716391 E: ot - kr@online.no

Siv. Ing. (elektro): Kjell Flottorp . (deleier)
Mangeårig erfaring med eiendomsutvikling .
Adresse: Opsalveien 16 B 0686 Oslo T: 90798949 E: kjell.flottorp@yahoo.no

Terapeut og professor/master i akupunktur: James Nystedt. (deleier)
Omfattende kompetanse/erfaring innen alternativ medisinsk behandlig og sunnhetsfremmende tiltak.
Spesialist på allergiproblem atikk.
Adresse: Smedsletta 2 1383 Asker. T: 66988030 / 91814812 E: nystedt@nahs.no

Byggmester Heine Bjørndal (deleier)
Omfattende byggerierfaring , også med halmhus.
Stor kunnskap mht byggfysikk og byggforskrift er, byggeskikk og byggstandarder.
Adr.: Kikutstien 3 , 3490 Klokkarstua T: 32798700 / 91399734

E: heinebj @n ewmedia .no

Siv.ark Rolf Jacobsen. Gaia Tjøme (tidligere eier)
Norges fremste spesialist innen økologisk husbygging . Arbeider i Gaia Arkite ker med
spesiale innen økologiske byggemetoder, og planlegging av bærekraftige boligprosjekter og
økolandsbyer. Har utviklet typehuset ”Shelter”.
Adr: Gaia Tjøme. Ødekjære. 3145 Tjøme. T: 33391900 / 48056168
E: rolf@gaiaarkitekter.no www.gaiaarkitekter.no/tjome

Nedenstående bilde viser nærmest : dyrkajorden, til venstre vestre del av lien for
boligkonsentrasjon og til høyre overgangssone mot gårdstunet som ligger utenfor bildet.
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Innledning .

En eiergruppe (videre kalt: forslagstiller) av småbruket Østre Berg, Bånntjernvegen 19, gnr/bnr
103/4, til sammen 40 da (videre kalt: planområdet), ønsker å få dette omregulert til bolig - og
parsell hage - /landbruks områd e. Forslagstiller søker å regulere for bygging av 21 boenheter i rkke på
til sammen 4 større sameietomter samt 17 enebolig er på selveiertomter (de fleste med tilhørende
parselle r) . Rekkehusenhetene tenkes solgt som råbygg med fremført veg og innlagt strøm, vann og
avløp mens tomte r for eneboli ger tenkes solgt som ” råtomter ” med fremført veg, strøm, vann og
avløp til tomte grense .
Det er viktig for forslagsstiller å gi sterkest mulig føring for økologi, helse og landskapshensyn. Det er
også bestrebet en eksemplar isk ivaretakelse av produktiv jor d ved fortetning av boliggruppene .
Disse intensjoner skal realiseres vha reguleringsbestemmelse ne og salgskontraktene som vil bygge på
planbeskrivelsen og videre realiseres ved fag - solid rådgivning, konsulentbistand og tilbud om praktisk
opplæring før og u nder byggeprosessen. Styringsgruppen , ledet av en overordnet områdearkitekt ,
skal e ngasjeres av forslagstiller for å kontrollere/godkjenne planene og påse at utførelse blir i
henhold til intensjoner, avtaler og krav. E tter hvert danne s et grendalag bestående av tomte - eierne
som gradvis involveres i oppfølgingen .



Planbeskrivelsen forholder seg til Miljøverndepartementets Veiledning for utarbeidelse av
reguleringsplaner kapittel 3 ref (I) samt FOR 2009 - 06 - 26: Forskrift om konsekvensutredninger re f (II).

V edlagte ideskisse er noe revidert i forhold til slik den ble vedlagt de tidligere søknader. Denne er å
oppfatte som et løsere , detaljrikere og ut dypende bilag hva angår det miljømessige ståsted. De n er
en forløper for planbeskrivelsen og inneholder derf or mye gjentagelser i forhold til denne , men er
tatt med også for å illustrere i hvilke form vi vil presentere prosjektet på bolig markedet

Området som søkes omregulert , ligger etter gjeldende kommunedelsplan i et LNF - område. De rmed
krever Forskrift om Konsekvensutredning §2 bokstav d ref(II) , at reguleringsplanforslaget blir
konsekvensutredet. Da konsekvensene av søkte utbygging er moderate, velges i tråd med pkt 3.5 i
Veilederen ref (I) . kun å inkorporere hele konsekvensutredningen som eget punkt i selve
planbeskrivelsen (se punkt 7) .

1 . Sammendrag .

Forslagstiller ønsker å demonstrere en utbygging med anstendig og sunn fortjeneste i forbindelse
med maksimal ivaretakelse av produktiv jord, landskapspreg, helsehensyn og en rekke viktige
økologi ske aspekter.
I denne sammenheng fremheves betydningen, også den pedagogiske, av ”distriktsriktig”
materialbruk ved naturnært byggeri som aktivhuset innbyr til og som har så mange økologiske
fortrinn. Se dette mer detaljert behandlet i 2.1 .1 - 2.1 .7 nedenfor.

2. Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen.
Ideen bak utbyggingen er å ivaret a viktige hensyn som er for lite påaktet i nåtid og som forventes å
bli langt me r pres s erende og vektlagt i fremtid. Så langt det er mulig ønskes at prosjektet blir både et
ideal for andre utbygginger og et studieobjekt for erfaringsmateriale til forskning og normgivning.

Det energi - og miljøgunstige AKTIV huskonseptet skal gjelde som et krav fo r utbyggingen , fordi det te
konseptet trenger og fortjener mer oppmerksomhet noe flere gjennomførte / vellykkete prosjekter vil
bidra til og danne grunnlag for sammenlikn ing med PASSIV hus - konseptet , som for tiden er langt mer
i fokus takket være svært resurssterke og toneangivend e leverandørgrupper . A KTIV huset
representerer driftsmessige og teknologisk enkle og økonomisk gunstig e løsninger med utstrakt
anvendelse av naturmaterialer i realiseringen av de hensyn til helse, energibruk, økologi og bærekraft
som vektlegges (se nedenfor ) . Konseptet virker ikke fremmedgjørende og PASSIV iserende for folk
flest , men stimulerer til entusiasme, byggemessig deltagelse, driftsmessig oppfølging og den gode
følelse av å være på lag med fremtiden.

Som intensjonale ho ved momenter kan nevnes:



2.1.1 Helse .
Det ” p ustende ” hus uten aller gifremkallende materialer som fugemasse , limholdige plater og
gassavdunstende malingstyper , har vist seg meget gunstige for allergikere /overfølsomme . Uansett er
d et helsegunstig for ethvert m enneske , fordi vi alle i større eller mindre grad, utsettes for påvirkning
av fremmedstoffer overalt ellers .
Husets form og drift (ovnsfyring) skaper indre undertrykk som trekker frisk uteluft inn gjennom alle
utettheter og de diffusjonsåpne , men diffusjonstrege, ytterveggflater. Denne mekanisme medfører
en kontinuerlig tørkeeffekt i ytterveggen samtidig med tilførsel av støvfri uteluft ( i motsetning til luft
fra kanalsystemer i passivhus).
Øvre Klekken har et meget tørt og godt innlandsklima med l ite forurensning av luft , sunt for alle og
bortimot optimalt for astmatike re og dem med lunge - og luftveisproblemer.

Elektro - betingete, lavfrekvente spenningsfelt fra lokale trådløse kilder /stasjoner som påvirker også i
nabohus, skal ikke tillates.

2.1.2 CO2 - lagring.
Det skal være et krav at det på hver tomt lagres maksimalt av CO2 i form av tre - , cullulose og
halm fiber ; det er intensjonen at dette skal utgjør e mer CO2 lagr et enn et tett /storvokst trebestand
på samme areal . Dette oppnås gjennom mater ialbruk - kravene ( over grunnmur ) slik disse er formulert
i reguleringsbestemmelsene .

2.1.3 Energibesparelse og bærekraftig energibruk.
Anvendelse av kortreist ved som hoved varme kilde i et distrikt med vedoverskudd , anses som et
bærekraftig tiltak . Høyverdig isoleri n g med cellulose fiber fremstil t med lavt energiforbruk , i
motsetning til mineralull , er CO2 - og energigunstig.

Minimalisert bruk av byggematerialer basert på fossile råstoff tilstrebes. Videre er minimalisert
anvendelse av materialer med energikrevende fremstilling (betong, leca, brent tegl ……. ) også
energigunstig.

Ved h usutforming s kal legge s til rette for solfangere og direkte solinnfall gjennom vinduer samt høy
varmelagringskapasitet i teglkonstruksjon (masseovn), tykke innvendige leirpusslag og eventuelle
steinlagre under huset . Herunder også varmegjenvinning ( for varmtvannsforsyning ) fra avtrekksluft
og avløpsvann. B ruker - regulering av uønsket varmetap og varme inn stråling gjennom vinduer
(skodder , persienner……) skal anbefale s .

Med kjøpere av eneboligtomter skal kontraktsfestes en intensjons - /i ncitamentavtale som i nnbefatter
at 10 % av tomtekjøpesummen skal refun deres kjøper i årlige rater over 5 år (dvs 2 % årlig) , slik at
årlig ”overforbruk” belastes refusjonsbeløpet med 2.50 kr/kWtime. Tanken er å stimulere /oppdra til
minimalt el - forbruk i huset. ”Overforbruk” er strømforbruk ut over et temmelig typisk
( passiv ) huskrav definert således:

Q = 45 00( 1 + (PA - 100)0.004 + (n – 2 )0.1 )
Q er det idealiserte antall kilowatt - timer pr år som den enkelte husholdnings ”over forbruk ”
regnes ut fra: dvs det forbruk som gir null reduksjon av refusjonsbeløpet .
PA er permanent areal i huset , 180 PA 100.



n er antall fastboende personer i huset 2 .
(Kommentar : Tomtestørrelsene, siktbegrensningskr avene og formelen over, som bare
godskriver en fordoblet boligflate (PA= 200 m2) 32 % økt el.mengde, viser at forslagsstiller
ønsker å slå et slag for areal - og energiøkonomiseren de små kompakte hus som alternativ til
”palassbygging”).

2.1.4 Økologisk husbygging , pedagogikk, økologisk helhet.
Ofte er en aktivitet mer økologisk jo mindre avansert og massiv te k nologi som settes inn. Med
effektivitet og bekvemmelig het i snever forstand kan det være helt motsatt. I vår teknifiserte del av
verden må søkes gode kompromisser slik at gode prinsipper ikke utestenges som følge av 100% -
fanatisme. Aktivhuset med lav e st mulig bearbeidelsesgrad av naturlige byggematerialer (naturlig
byggeri) , skal ikke stenge for industrifremstilte solfangere , varmegjenvinnere, varmepumper ,
isolerglass etc ; men e n sunn skepsis mot overdreven anvendelse av høyteknologiske, kompliserte
komponenter er en viktig del av en økologisk grunnholdning , også fordi fremstilling , transport og
fornyelse av slike no rmalt er meget energikrevende, varigheten begrenset og ofte forbundet med
driftsmessige /vedlikeholdsmessige komplikasjoner . Kapital binde s som ofte kunne vært bedre
anvendt .

I en energi - økonomiserende sammenligning mellom det fore liggende aktivhuskonsept og et typisk
passivhuskonsept (disse konseptene er pr i dag ikke klart definert) starter førstnevnte med et
dramatisk forsprang , som neppe lar seg ta igjen , grunnet påløpende fornyelsesbehov,
driftskomplikasjoner og helsereaksjoner . M an ge orker/ tåler ikke ”plastpose” - opplevelsen , åpner
vinduene og bryter derme d den ballanserte ventilasjonen .

Tanken bak dette reguleringsforslaget er å promo v ere aktivhuset , realisert med naturlig byggeri i
fokus , som det mest økologiske . Dessuten å g i kjøpere som trenger det, opplæring , bistand og legge
til rette for innsamling av erfarings data for forskning , anbefalinger og normer . Vi har eksempelvis
møtt stor interesse ved uformell henvendelse til enkeltpersoner innenfor Husbanken og vil bestrebe
at byggene bli liggende godt innenfor rammene for lån og støtte der.

Med økologi som ideal for byggeri vil det være naturlig å fremme samme ideal for driften av
parsellene som ligger tett ved. Tettheten medfører at grensesonene dominerer og umuliggjør at
ko nvensjonell dyrking finner sted ved siden av økologisk.

2.1. 5 Jordvern og selvforsyning .
Det ønskes å markere/eksemplifisere at jordvern er noe mer enn jordbruksvern. Brakk jord tri ves
godt med å være en slik reserve ; flora og fauna likeså. I et område d er utbygging gjør tradisjonelt
jordbruk på produktiv jord uaktuelt, burde denne jord bli gjenstand for en kraftig verdiøkning i tillegg
til jordvern, nettopp fordi den ligger nær bebyggelse og er særlig egnet som dyrkingsparsell i
nærområdet for interessert e og aktive mennesker , som vil kjøpe slike parseller , og etter hvert drive
dem intensivt. Parsellene , som danner grønne lunger i bomiljøet, er ypperlige absorbenter av
organisk husholdningsavfall , bidrar til sunn fersk mat , sunt uteliv og a ktiv ite t for alle i familien .



Utviklingen av matforsyningssituasjonen nasjonalt og globalt viser med all tydelighet at det ikke er
spørsmål om slike parseller blir ”gull” og liv verd, men kun om når !
Vedlagte utbyggingsplan reserverer praktisk talt all d yrket og dyr k bar jord innenfor eiendommen til
dyrkings - /jordbruks parseller. Dette utgjør en relativt kraftig økning av eiendommens maksimale
yte evne , også fordi ellers nokså ubrukbare tomtearealer (de gule områder) rundt bygningskroppene
vil kunne opp dyrk es og dermed utgjøre betydelig produksjons potensiale utenfor huskropper og
veger/plasser .

Det er et sterkt ønske bak dette prosjektet at Ringerike Kommune kan og vil beskytte denne
reguleringsmodellen mot eventuell nedbygging av parsellene og at dette for blir ivaretatt ved
reguleringsbestemmelse r noenlunde overensstemme nd e med foreliggende forslag.

2.1.6 Arealbruk og økonomi.
I tråd med forrige pu nkts intensjon er det viktig at fremtidige/potensielle parsell - selgere kan ta en
bet ydelig pris for parsell - arealer slik at utbyggingspresset mot disse minskes . I dette tilfell e velges å
selge enkelte byggetomter med dedikerte parselle r med spesifiserte priser der jordparseller koster ca
35 % pr arealenhet i forhold til tilhørende tomt eareal . Det er opp til tomtekjøper å selge parsellen ,
som parsell , om vedkommende i ettertid måtte ønske det.
For s kogsparsellene er tilsvarende pris 2 0% .

Intensjonene i forrige punkt ivaretas best ved at lite produktive arealer blir tett bebygget med små
byggetomter for å frigjøre mest mulig areal til parseller og dermed også bidra til et åpent og variert
landskaps preg. Denne tettheten gir reguleringsmessige , avtalemessige og oppfølgingsmessige
utfordringer hva siktbegrensninger og andre nærhetsbelastninger angår ; dette må følges opp ved
kontrakt innhold, styringsgruppens/ grendalagets oppfølging og vedtektsarbeid i grendalagets regi
angående støy , forurensning (sprøytemidler, lavfrekvente spenningsfelt ) etc.

2.1.7 Estetikk og landskap.
Utbygging i naturpreget LNF - område forplikter mer i retning av å føye bebyggelsen harmonisk inn ,
enn ved å markere denne med form, farger og størrelse. Opprettholdelse av det åpne preg mener vi
er eksemplarisk ivaretatt i foreliggende planutkast . D e t beskjedne uttrykk ivaretas ved
regulerin gsbe s temmelser for form ( kontroll av siktbegrensninger som særlig begrenser 2. etasje),
farge, naturlige byggematerialer og overordnet områdearkitekt s om skal ivareta og overprøve
byggenes estetiske og harmoniske samklang.

2.2 Eierforhold, forslagsstiller, plankonsulent.

Eiendommen Østre Berg, Bånntjernve ien 19, 3514 Hønefoss, gnr/bnr 103/4, er eiet av
(eierskapsandel i parentes) :

Firma: Nystedt Holding (25%) v/ James Nystedt , mangesidig terapeut og helsespesialist.



Byggmesterfirma: Bjørndal og Se sseng (17 %) v/ingeniør og byggmester Heine Bjørndal, stor
erfaring med feltplanlegging og kontakt med offen t lige bygge - og planavdelinger. Han har
bygget flere aktivhus.
Utbygger fra Oslo: Kjell Flottorp (24%), sivilingeniør med stor erfarin g innen
eiendomsutvikling.
Privatperson bosatt i Jevnaker: Otto Krog (34 %), sivilingeniør innen byggteknikk, har planlagt
og deltatt i bygging av en rekke halmhus. Mangeårig interesse for økologisk byggeri,
energiproblematikk og jordvern. Mangeårig medlem av Norsk Jord - og Halmhusforening
(NJH).

Eiergruppen over kaller seg: Eierfelles s kapet (Østre Berg) . Foreløpig er det , forståelig nok , ikke
dannet noe selskap på vegne av dette. Det vil bli gjort straks situasjonen krever det , men foreløpig
gjelder dette eierfellesskapet som forslags tiller .

Ingen plankonsulent har hittil vært knyttet til, men vi har hatt stor glede av råd og medvirkning fra
Asbjørn Tufto som har mangeårig erfaring i kommunal planlegging , og så i Ringerike Kommune. Så
langt er det planfaglig e arbeid i all hovedsak foretatt av eiersiden ved Krog og Bjørndal, altså av
eierfellesskapet selv , med unntak av selve opptegningen iht kommunale retningslinjer . D enne er
foretatt av Tufto .

2.3 Tidligere vedtak i saken.

Ved oppstart av inneværende kommunedelsplan - periode ble prosjektet forkastet i første
silingsrunde.

2.4 Utbyggingsavtaler.

Eier av privat vann - og avløpsledning i Bånntjernveien, Rune Kristoffersen, har gitt muntlig tilsagn om
tilkobling på disse mot vederlag som ikke er spesifiser t . Det er ikke fastlagt eller avtalt pris for dette,
men forslagstiller har dobbelsjekket at ledningene har rikelig kapasitet.

Det foreligger muntlige avtaler med N orsk J ord - og H almbyggerforening og med tidligere eier av
reguleringsobjektet, arkitekt Rol f Jacobsen fra Gaia Arkitekter om faglig assistering, kvalitetssikring
og ”kursing” mht økologisk byggeteknikk etc.

Vår ovennevnte muntlige kontakt med representant for Husbanken vil bli umiddelbart fulgt opp i
etterkant av positive kommunale vedtak , for å klarlegge synergimuligheter og eventuell støtte fra det
hold.

Eksisterende hus, Bånntjernvegen 23 og 25, på tidligere utskilte tomter ligger innsku t t i planområdet
mot vest. For disse foreligger veg - rett og avtalefestet rett til vann fra brønn på jord - parsell J 15 . Både
el.forsyning og svakstrømskabel går i luftspenn øst - vest over planområdet. Med disse tomte - eiere,
som er gjort muntlig kjent med pågående planer for vedlagte regulerings forslag, må avtaler treffes
vedrørende veier og eventuell tilkn ytning til nytt rørnett for vann og avløp.



Andre avtaler er ikke kjent eller hensiktsmessig å etablere på nåværende stadium.

2.5 Konsekvensutredning.

L NF - område r som søkes omregulert til utbyggingsformål, i strid med overordnet plan, skal
konsekvensutred es (se Innledning over og punkt 7 nedenfor) .

3. Planprosessen.

For et forslag om regulering for utbygging i et LNF - område , må nødvendigvis planprosessen være
uavklart på det nåværende stadium også fordi forslagstiller , på grunnlag av pros jektets berettigelse
og positive /viktige signaleffekter , anmoder om i størst mulig grad å få tidsbegrenset den ofte meget
langdryge standard prosedyre i forbindelse med ny kommunedelspl an og at planforslaget blir før t
tidligst mulig til politisk behandling.

4. Planstatus og rammebetingelser.

Det antas at dette planforslaget i en viss grad vil bli sett i sammenheng med den godkje nte
boligutbyggingen på tilgrensende eiendom, gnr 103/bnr128, som er en del av samme hjørne i et
større LNF - område. Herværende p lanforslag omfatter altså resten av denne hjørnedel som vil få
bebyggelse langs tre av plan områdets 4 sider (syd/nord/øst, se også Ideskissens beskrivelse) . E n
grensejustering for LNF - området til planområdets vestgrense, vil gi en m er ryddig og logisk
gren seposisjon mellom utbyggings - og LNF - område . Uansett dette og planens beskjedne inngrep i
områdets åpne preg og visuelle kvaliteter, er planforslaget i formell konflikt med gjeldende
kommune plan .

På bakgrunn av k ommun alt vedtak om bo - fortetning i sentrum sområdene , ble planforslaget tolket
negativt av administrasjonen og utsilt i første runde av prosessen med forrige kommunedelsplan.

Flere aktuelle planer eller konflikter er vi ikke kjent med.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold .

Det vises til Ideskissen for fyldigere beskrivelse og bilder av området samt vedlagte flyfoto.

5.1/5.2/5.3 /5.4 Beliggenhet, karakter, landskap.

Den 40 da store eiendommen , som planen gjelder , er et småbruk på øvre Klekken, like ved
Ringkollvegen og like før denne begynner de sterke stigninger i lia opp mot Ringkollen. Bruket som
ikke har vært drevet de siste 25 år, omfatter ca 1 4 - 1 6 da dyrket/beite, 1 8 - 20 da kupert
skog/fjellgrunn, 6 da veg/plass/bygninger.
Utenfor eiendommens grenser er det beby ggelse mot nord, syd og øst og et nytt, tett boligfelt, kloss i
nordgrensen, er godkjent . Mot vest drives ekstensivt jordbruk/skogbruk i småskala.



Landskapet er idyllisk og småkupert med gode solforhold og panoramautsyn mot vest . Således
foreligger en stor natur - estetisk verdi.

5.5/5.6 / 5.7 / 5.8 Kulturminner, naturverdier, rekreasjonsverdi

Det er ikke registrert nevneverdige kultur minner i området , og foreligg er ingen kjen n skap til at
området har vært særlig nyttet som tur - og rekreasjonsområde. Fravær av stier underbygger dette
inntrykket . Det skrå terrenget der det er planlagt bebyggels e, vender mot nord og var inntil nylig
preget av tett, mørk, gammel granskog.
Det er betydelige rekreasjonsverdier i områdene syd og vest for eiendommen ( adgangen til disse vil
bli forbedret med de planlagte lokalveier i planområdet ).

5.8 Landbruk

Småskalalandbruk foregår i tilgrensende områder som imidlertid er mest preget av skog pga kupert
topografi. Jordsmonnet er stort sett grunt, men fruktbart pga kalk - og næringsrikt ”flassefjell” i
grunnen ( kalkrik leirskifer) .

5.9 Trafikkfo rho ld.

Det lokale v egnettet har ikke topp standard, men synes å fun g ere bra for den beskjedne trafikken
som forekommer . P å de tilgrensende lokalvegene er det i ut preget grad hensynsfull kjøring og tydelig
omtanke for de myke trafikanter.

K rysset Bånntjernvegen/Ringkollvegen med den manglende gangvegstubben er konstatert å være
trafikkfarlig ut over det forsvarlige , ikke minst fordi Ringkollv egen tidvis er preget av hardere
kjørekultur. Her er imidlertid en utbedring under planlegging og nært forestående.

Det er god kollektiv trafikkdekning (timefrekvens) i retning til og fra Hønefoss og Haug sentrum, samt
fra Hadelandsveg en til/fra Jevnaker . Skolebuss - systemet fungerer og så bra og har overkapasitet.

5.10 /5.11 Barns interesser , sosial infrastruktur.

Området er preget av villahager og naturarealer som i seg selv representerer et vell av
lekemuligheter for barn i alle aldre. Spesifik k e lekeplasser og barnehager i nærmiljøe t er forslagstill e r
ikke kjent med. Planområdets foreslåtte lekearealer synes derfor å være et kjærkomment tilskudd og
i tråd med gjeldende vedtekter.

Bånntjernet er et utmerket badevann for svømmedyktige . D e store tilstøtende skogsområder er et
fritids - og leke - eldorado for dem med noe større aksjonsra d ius.



Forslagstiller er kjent med at presset på Haug Barne - og Ungdomsskole er redusert vesentlig me d
juster t e skolekretsgrense r og at områdets barnehagedekning totalt sett er tilfredsstillende.

Forslagstiller er ikke kjent med noen form for sosial infrastruktur i det nærmeste området, men
håper at planforslaget med grendalag og sammenfallende og begeistr ingsskapende interesser, vil bli
et bidrag og eksempel i denne retning.

5.12 Universell tilg jengelighet.

Universell tilgjengelighet anses å være av over middel s standard . P ersoner med sterkt redusert
førlighet og uten tilgang til privatbil , vil ha problemer ; i så måte representerer området et temmelig
typisk sentrumsnær t villastrøk . Bussfrekvense n og avstanden til Haug (handlesenter, legekontor…..)
skaper en overkommelig , om ikke helt tilfredsstillende, situasjon for dem med moderat førlighet for
gange, bæring, sykkel etc. , slik at tidspunktet for nødvendi g omplassering antas å inntreffe senere
en n i mange andre og mer g r issgrendte deler av kommunen , men tidligere enn i helt sentrumsnære
lokaliseringer .

Aktivhusets ugunstige to - planløsning forbedres betydelig ved at alle husets hovedfunksjoner er
representert på det vesentlig større bo - arealet i første etasje.

5.13 Teknisk infrastruktur.

Det er privat vann - og avløpsledning i kanten av planområdet (Bånntjernvegen) med rikelig kapasitet
for ytterligere påkoblinger. Dette nettet er knyttet til det kommunale nettet like nedenfor området.

El.forsyningsnettet må kapasitetsmessig oppgraderes , i hvert fall med egen trafo.

Det er gode forhold for å etablere jordvarmeanlegg for g rupper av boliger/rekkehus.

5.14 Grunnforhold.

På tomteområdene er det s tort sett kort avstand til fjell med lite e ller middels mengde løsmasse
over. Fjellet består av kalk - /leir skifer med radoninnhold og moderat mengde alun som muligens vil
kreve svovelresistent sement for betongfundamenter.

Byggegrunnen må anses å være god uten noen form for ras - eller flomfare.

5.15/5.16 Støy, luftforurensning.

Området har få og små støykilder som et typisk villaområde. Maskinaktiviteten på tilgrensende
jorder er begrenset.



Luftkvaliteten må være blant de beste i østlandsområdet.

6. Beskrivelse av planforslaget.

6.1 Planlagt arealbruk.

Eiendommen (gnr/bnr 103/4) er på 40 - 42 da som i sin helhet søkes regulert for utbygging med
følgende fordeling på ulike arealanvendels e r:

Boligtomter: 14 da
Lekearealer 1 da
Jordbruksparseller 1 4 da
Skogsparseller (uegnet for dyrking) 5 .5 da
N ye veger 2 da
Eksisterende veger 3.5 da

6.2 Reguleringsformål.

Hovedformålene er detaljert beskrevet i kapittel 2 (2.1 .1 - 2.1 .7).
Forslagstiller ønsker primært å selge enebolig tomtene og parsellene med veg, vann, avløp og strøm
fremført til tomtegrense. Forslagstiller oppretter kontrakter med kjøpere som selv ivaretar selve
byggingen.
R ekkehusenes grad av ferdigstillelse ved salg avgjøres primært av kjøperne s evne og vilje til
egeninnsats, men det regnes med at et utbyggingsselskap etablert av eierfelle sskapet som minimum
oppfører råbyggkonstruksjonene og utfører en grov tilrettelegging av utearealene.

Reguleringsbestemmelsene, kontraktene, områdearkitekten (oppnevnt av forslagstiller) og
kontrolloppfølging av forslagstiller skal medvirke til at formå lene blir realisert/oppfylt.

6.3 Utdypning av noen enkeltpunkt.

Eierfelleskapet / forslagstiller, vil danne et regnskapspliktig, fagkvalifisert aksje selskap før tomtene
markedsføres.

Det er en gjennomgående erfaring at mange miljøprosjekter har startet med store ambisjoner, men
også at miljøtiltakene i stor grad fal ler fra underveis i planleggings - og gjennomføringsprosessen.
Klekken økogrend vil arbeide for at en ved reguleringsbestemmelser, tomtekjøpkontrakter og
overordnet prosjektorganisering, vil kunne styre miljøsatsingen helt fram til mål.

En vil gå aktivt inn for at samarbeid med NB (et arkitektforum for bærekraftig og N aturlig B ygger i),
NJH (Norsk Jord - og Halmhusforening) vil styrke kompetansen gjennom råd og erfaringsutveksling på
veien mot realisering av miljømålene i prosjektet. I denne sammenheng vil gjennomtenkt utforming av
reguleringsbestemmelsene og kjøpe kontraktene samt rett e valg av koordinerende arkitekt også være
viktige momenter .

I en tidlig fase er det viktig å etablere opplegg for informasjon/opplæring av interessenter/tomtekjøpere
mht idegrunnlaget, miljømessig byggeteknikk og senere drift.



Opplæring og tidligst mu lig dannelse av et funksjons - og vedtaksdyktig grendalag vil ha betydning som
oppfølgingsverktøy på vegne av idegrunnlaget under en myk overgang til d en senere og endelige
beboerstyrte fase.

Eierfellesskapet /forslagstiller danner først et eiendomsselskap (AS) og oppnevner så e n
styr ingsgruppe for overordnet oppfølging av utbyggingen. Dette består av koordinerende
områdearkitekt (leder), en representant for selskapet og etter hvert en av kjøperne. Hvis kommunen
ønsker det, kan gruppen utvides til 4 personer med en kommunerepresentant . Styr ingsgruppen skal
ivareta prosjektets intensjoner og reguleringsbestemmelser, løse konflikter og danne kontaktledd mot
kommunen og andre samarbeidskontakter.

Prosjekt et ” Klekken økogrend” ønsker å åpne for et samarbeid me d Ringerike Kommune om utvikling
av dette miljøbolig - prosjektet både i forkant og etterkant av selve godkjennelsesprosessen. Et slikt
samarbeid kunne for eksempel bestå i å implementere eller forsterke elementer av spesiell interesse
for kommunen. Dette vi lle sannsynligvis fungere best hvis kommunen oppnevnte en
interessert/kvalifisert person fra det administrative eller politiske miljø som kontaktperson eller medlem
av styr ingsgruppen .

Hvis for eksempel en eller flere av kjøperne ønsker mer høyteknologisk løsning for sin del enn det
reguleringsbestemmelsene er basert på, må dette kunne begrunnes og bli åpne t for.

Forslagstiller (fremtidig eiendomsselskap) besitter betydelig kompetanse til å bistå den enkelte
byggherre rådgivningsmessig under planleggin gen og i byggefasen. Ut over dette er gruppens
betydelige kontaktnett en vesentlig tilleggs - resurs.

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming.

Planen viser at bebyggelsen er gruppert i 3 te tte grupper med små enkelt - tomter for å opprettholde
det eksisterende åpne preg og minimere nedbygging av produktiv jord. Innenfor den enkelte tomt er
spillerommet begrenset med en tydelig favorisering av hus med moderat størrelse.
4 sameietomter inneholder til sammen 21 boenheter i rekker. Med dette foreligger i tillegg en
bestrebelse på å oppnå lavest mulig økonomisk terskel (ungdom i etableringsfase).

Totalt sett representerer prosjektet en relativt ekstensiv utnyttelse av arealet som helhet (BYA ~ 8 - 10
%), mens derimot grense for BYA på den enkelte tomt på bakgrunn av dette og de ideelle
siktemålene , ønskes satt høyt ( 45%).

Når det gjelder eneboligene, er d et er primært byggherren s sak å formgi det enkelte bygg, men
kont rakt og reguleringsb e s temmelser skal åpne for å hindre uh eldige eksteriørmessige tiltak
(områdearkitekten) , på vegne av harmoni og samklang , ved åpenbar inkompetanse.

9 m mønehøyde bør være tilstrekkelig for å oppnå den guns tige skorsteinspipe - virkning (for aktiv -
hus) og det nødvendige undertrykk .
( Tatt i bet raktning at eiendommene utenfor planområdet i årevis har måttet avfinne seg med 20 - 25
m høy granskog på de samme arealene , utgjør dette en formidabel sikt - og åpenhets forbedring i
området, også fordi byggene s 2. etasje begrense s av hensyn til sikt kravene på vegne av nabobygg).

6.5 /6. 6 Bokvalitet/parkering .



Natur, omgivelser, utsyn, nærhet til Nordmarka, sunt husmiljø og ideelt klima borger for meget høy
bokvalitet (ikke forstått som luksus).

Det legges til rette for normert parkeringskapasit et ; stort sett innenfor den enkelte tomt.

6.7 Tilknytning til infrastruktur.

Vann - og avløp knyttes til offentlig nett via privateide ledninger i B ånntjern vegen. For tomtene B6 -
B10 må avløpsvannet pumpes opp til dette ledningsnettet og det er foreløpig uavklart om det er
hensiktsmessig med flere hus knyttet til denne pumpe løsn i ngen.

S terkstrømforsyningen betinger antagelig egen trafo .

6.8 Trafikkløsning.

Det forutsettes at eksisterende private veger på selve planområdet tåler økt trafikkbelastning uten
nevneverdige utbedringer. Planen innebærer at det innenfor området bygges ca 300 m ny ( enfelts )
grusveg med nødvendige vendehammere ved endene for større kjøretøyer samt 4 møt eplasser . Til
tomtene B6 - B10 blir denne vegen meget krevende med både krapp kurvatur (R~ 18 m) og fall (~ 8 - 9
%). Dette betinger antagelig både 4 - hjulstrekk på bilene og asfaltering av dette vegpartiet for å være
sikker på helårlig fremkommelighet.

Den p rivateide Bånntjern vegen (veglag som forslagstiller er tilsluttet) forutsettes å forbli
hovedadkomst mellom den kommunale Ringkollvegen og planområdet. Om den økte trafikkmengden
på denne delen av Bånntj e rnvegen (ca 400 m) betinger utbedringer av denne, fo r eksempel gangfelt,
tas det her ikke standpunkt til ; ei heller aktualitet for søknad (veglaget) om kommunal overtagelse av
større eller mindre deler av Bånntjernvegen .

Bortsett fra krysset mot Ringkollvegen er området tilfredsstillende knytte til Hadelandsveien (241) og
har således kort veg til Hau g, Hønefoss, Ringkollen, E16, etc..

6.9 /6. 10 /6.1 1 /6.1 2 Planlagte offentlige anlegg/Miljøoppfølging/Universell
utforming/Uteoppholdsareal.

Disse punkt trenger ikke ytterligere omtale.

6.13 Landbruksfaglige vurderinger.

Formelt er arealet e n selvstendig landbrukseiendom . Den har ikke vært i drift som sådan på lenge (25
år) og er uinteressant i gårdsdriftsammenheng .



6.1 4 Kollektivtilbud.

Se punkt 5.9 og 7.2 .

6.15 Kulturminner.

Forslag stiller er ikke kjent med noen kulturminner / - verdier innenfor planområdet.

6.16 Sosial infrastruktur.

I nærområdet fins det ingen kjent lag - eller foreningsaktivitet.

6.17 Plan for vann og avløp……

Se punkt 5.13 og 6.6.

7. Konsekvenser /virkninger av planforslaget.

7.1 Vedtatte planer.

Planforslaget forutsetter at 300 m av gjeldende g rense linje n mellom utbyggingsområde (gult) og LNF -
område (grønt) flyttes 100 - 250 m vestover . Dermed blir denne rettet ut, mer logisk og konsistent
også i forhold det nylig vedtatte byggefelt langs nordgrensen av planområdet samt annen
eksisterende bebyggelse på vestsiden av Bånntjernveien.

7.2 Kommunale ytelser.

Barnehagene og skolekretsen får øket pågang som kommunen må ivareta .

Behovet for hjemmehjelp og oppsøke nde sykepleie vil etter hvert kunne øke.
En fortetning kan i denne henseende være gunstig og gi større spillerom for å optimalisere /fordele
de pleietrengende mellom lokal og sentral løsning (eldreboliger) alt etter pleiebehov og ønsker.

7.2 Offentlig ko mmunikasjon .

Bussruten 223 (Nettbuss) som dekker Øvre og Nedre Klekken i retning Haug senter /Hønefoss og rute
219/220 som dekker N edre K lekken i retning Hønefoss/Jevnaker vil få et større passasjergrunnlag
som faktisk trengs for å sikre den nåværende dekn ingen som er relativt tilfredsstillende.



7.3 Trafikale forhold.

Bånntjernvegen vil få vesentlig trafikkøkning på en 350 m lang vegstrekning nærmest Ringkollvegen.
På denne vegstrekningen bør derfor opprettholdes 30 km/time som øvre fartsgrense med tilsvarende
fartshumper.
Hvis beboerne langs og ovenfor vegen på denne strekningen erfarer utrygge situasjoner på vegne av
barn og andre ”myke” trafikanter, bør veglaget drøfte andre avbøtende tiltak med utbyggerne.

Gitt at krysset Ringkollvegen - Bånntjernvegen blir forbedret i henhold til kravene, kan det ikke sees at
trafikkøkningen i Ringkollvegen nedenfor krysset skaper problemer.

Drøfting og problematisering av trafi kkøkningsbidraget mot og i Hønefoss anses å være utenfor
denne planbeskrivelsens fornuftige avgrensning.

7.4 Landskap og stedets karakter.

Forslagstiller mener at stedets karakter som er landlig, åpen med panoramautsyn , blir eksemplarisk
ivaretatt i pla nforslaget. Reduksjonen av natur - og turområdet som følge boliger og tomter er
marginal (ca 10 da) i et område som tidligere har vært helt upåaktet som sådan (ingen stier i tett
granskog) , fordi langt bedre områder for tur og rekreasjon fins i umiddelbar n ærhet i rikt mon.
De nye vegene som planforslaget foreslår , kan gi lettere tilgang til slike områder .

7.5 Naturmiljø.

Det antas at hjortedyr vil bli gjerdet ut fra området som blir tapt beiteland for disse. Dette gjel d er ca
15 - 20 da som relativt sett ut gjør en marginal reduksjon i området.

Det kjennes ikke til andre natur - eller kulturverdier som står på spill og er verd omtale i forbindelse
med den foreslåtte utbygg ging.



RINGERIKE KOMMUNE
Landbrukskontoret

Notat

Til: Kammerud Katrine,

Fra: Ellen Hougsrud

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

14 / 995 - 229 23509 / 18 140 27.06.2018

Innspill fra landbrukskontoret - Kommuneplanens arealdel revisjon 2017 - 2030

Viser til høring og offentlig etters yn etter 2. gangs behandling i Formannskapet.
Landbrukskontoret har tidligere levert innspill med generelle kommentarer, datert 25.08.2017,
som legger grunnlaget for de mer detaljerte innspillene vi nå kommer med. Disse må derfor
sees på som et supplement til tidligere innspill.

Viser også til møtet som ble avholdt 26.06.18 med planavdelingen der flere av innspillene ble
diskutert. Innspillene er lagt som kommentarer i «Kommuneplanens arealdel 2018 - 2013»,
vedlagte dokument.

Gjenbruk av matjord
Som et utgangspunkt slår jordloven §§ 1 og 9 fast at dyrka mark kun skal brukes til
jordbruksformål, og dyrkbar mark skal ikke gjøres uegnet til framtidig jordbruksproduksjon. I
Regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12. 06.15) står
det på s. 15 at «det er en viktig oppgave i planleggingen å ta vare på god matjord, samtidig
som jordvernet balanseres mot storsamfunnets behov».

Målet er at dyrka mark ikke skal bygges ned. Dersom tungtveiende samfunnsmessige hensyn
allikeve l åpner for en omdisponering gjennom kommuneplan eller reguleringsplan, er det en
målsetting å kunne nytte den verdifulle matjorda på annen måte. Ett viktig avbøtende tiltak er
da flytting av matjordlaget. Gjennom en god plan for flytting av matjord, kan k ommunen bidra
til å opprettholde eller aller helst øke matproduksjonen selv om dyrka mark blir omdisponert.
God matjord blir tatt vare på, og matproduserende arealer blir forbedret for fremtidig
generasjoner.

Ringerike kommune har stedvis svært god dyrket mark med høy produksjonsevne, og vi har en
nasjonal plikt til å ivareta matjorda vår.



Landbrukskontoret ønsker at det skal legges inn en utfyllende bestemmelse i kommuneplanens
arealdel om gjenbruk av matjord. Vi mener det bør stilles krav om «plan for h åndtering av
matjord» i reguleringsplaner som medfører nedbygging av dyrka/dyrkbar jord. Se vedlegg
«veleder til matjordplan» fra Vestfold fylkeskommune. Vi har lagt inn kommentarer i
bestemmelsene (se vedlegg), men vi er usikre på hvordan dette skal innar beides i forhold til
hjemmel. I veilederen beskrives forslag til hvordan dette kan gjøres.

Bruk av massivtre

Bruk av massivtre i bygninger har fått økt interesse de senere år, og mange velger nå slik
materialbruk i nybygg. Fordelene med massivtre er mange , bl.a. klimavennlig (CO2 - binding),
vedlikehold, energibruk, innemiljø. Massivtre kan nå også konkurrere prismessig med mer
tradisjonelle materialer (betong og stål). Ringerike kommune er en av lan dets største
skogbrukskommuner, og nå har det også startet opp produksjon av massivtre på Åmot. Med
bakgrunn i dette, mener landbrukskontoret det vil være positivt for Ringerike kommune å
oppfordre til økt bruk av bærekraftige og miljøvennlige byggematerialer som massivtre. For å
få til dette, mener vi dette må ne dfelles i kommuneplanbestemmelsene. Vi har foreslått noen
formuleringer og plasseringer i vedlagte bestemmelser med kommentarer.

Jordfaglig vurdering

Vi viser til vårt forrige innspill og kommentarer i bestemmelsene (vedlegg).

Vedlegg:

Landbrukskontoret s kommentarer datert 25.08.2017

Forslag til kommuneplanbestemmelser – med kommentarer fra LAN

Veileder matjordplan



Fra: Ole Anders Moskaug []
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; Ingrid Strømme [Ingrid.Stromme@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19.06.2018 16:08:10
Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - Begrenset høring og offentlig ettersyn
Vedlegg:

Her er innspill fra forurensningsmyndigheten i Ringerike kommune.

§ 4 Rekkefølgebestemmelser:
Veldig bra at grunnforurensning ligger inne i § 4 Rekkefølgeb estemmelser. Gamle avfallsdeponier av ukjent art, samt områder med forsøpling
og dumpingplasser for avfall dukker stadig opp, derfor bør «forsøpling» føres opp under samfunnssikkerhet – slik at det blir ryddet opp først. En
annen ting er private snø - opplag ringsplasser og private/kommunale snø - deponier. Jeg er usikker på om dette hører under
samfunnssikkerhet/forsøpling, da det berører Teknisk infrastruktur/overvannshåndtering. Utfordringen er gjerne at man ikke st ille krav til
arealet/plassen som kreves til privat snø - lagring før det reguleres/bygges. Kostanden med frakting av snøen vil sjeldent lønne seg. Frakting og
lagring av snø kan bli et miljøproblem når ingen kommunale og private snø - deponiene er godkjent.

Retningslinje til 11.1 kunne med fordel inn eholdt følgende:
«Gjelder også vann og mindre bekker med årssikker vannføring. Bygge - og anleggstiltak er ikke tillatt nærmere enn 100 meter fra strandlinjen
(målt i siktelinja/horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand) i LNF - områder og 50 meter i byggeområder».

For å unngå misforståelser og manglede dispensasjonssøknader bør det stå «årssikker» vannføring i Retningslinje § 11.1 Byggef orbud i
strandsonen (pbl. § 1 - 8). I tillegg en presisering av målt avstand i LNF og byggeområder.

Retningslinje til 11.1.1 Småbåthavn kunne med fordel inneholdt følgende:
«Alle innretninger i vann, som ikke har landfast feste eller som fysisk ikke berører strandlinjen, omfattes av byggeforbudet» .

Brygger og flytebrygger/ badebrygger skal ikke gi fare for forurens ning (eks. komme på avveie ved flom og vind, og tilsiktede hendelser/). Dette
er iht. § 11.1.2. Hvorvidt «dobbelt - sikring» er noe som vurderes i byggesaken aner jeg ikke.

Med vennlig hilsen



Ole Anders Moskaug

rådgiver vann og miljø



Oslo kommune
Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådens sak

Byrådens sak nr.: 24/2018 Vår ref. (saksnr.): 201702911-14

Vedtaksdato: 29.06.2018 Arkivkode: 51 1

RINGERIKE KOMMUNE - BEGRENSET HØRING AV KOMMUNEPLANENS
AREALDEL 2018-2030. OSLO KOMMUNES UTTALELSE

Saksfremstillingz

Det vises til brev av 01.06.2018 fra Ringerike kommune vedrørende begrenset høring og offentlig
ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Ringerike kommune som er lagt ut på høring
med frist for uttalelse innen 01.07.2018

Vedtakskompetanse:
Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av bystyret delegert
til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av 03.07.2001, sak
1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

Vedtak/Oslo kommunes høringsuttalelse:

Oslo kommune viser til brev fra Ringerike kommune 01.06.2018 med kommuneplanens arealdel
2018 - 2030 på begrenset høring, etter politisk behandling i Formannskapet 22.05.2018. De

viktigste endringene i planen som nå høres er innlegging av båndleggingssoner for å sikre det
store fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen og Områderegulering Hønefoss, utkvittering av
innsigelser til utbyggingsområder og revidering av bestemmelsene til planen for blant annet
uteoppholdsareal, tilgjengelighet og overvann.

Oslo kommune viser til høringsuttalelsen vi ga ved ordinær høring av kommuneplanens arealdel
for Ringerike, i brev 16.08.2017. I uttalelsen pekte vi på at størstedelen av de foreslåtte
utbyggingsarealene i planforslaget lå utenfor Hønefossområdet. Vi oppfordret Ringerike til å
bruke kommuneplanen og mulighetene som ligger i ny Ringeriksbane og El 6 til å legge til rette
for økt andel utbygging med høy tetthet i Hønefoss for å støtte opp under en utvikling av
kollektivtransport, sykkel og gange. Dette vil bidra til bærekraftig utvikling lokalt og
miljøvennlige pendlerreiser inn mot Oslo. Vi pekte på betydningen av at pågående
områderegulering for Hønefoss bygger opp under de samme målene, og at parkeringskravene bør
reduseres for små boliger i sentrumsområder.

Oslo kommune mener derfor det er positivt at en rekke av utbyggingsarealene utenfor Hønefoss-
området nå er tatt ut av planen, blant annet som følge av innsigelser fra Fylkesmannen. Vi



oppfordrer Ringerike kommune til å vurdere å ta ut av planen de gjenstående utbyggingsarealene
der Fylkesmannen har innsigelse begrunnet med samordnet areal- og transportplanlegging og
nasjonale føring for å redusere klimagassutslippene.

Det er videre positivt at planen har lagt inn bândleggingssoner for prosjektet E16/Ringeriksbanen
og Områderegulering Hønefoss, for å sikre at tiltak ikke kommer i konflikt med fremtidig
arealbruk for disse store prosjektene.

Når det gjelder parkering, har planen krav om 1,0 biloppstillingsplass pr. boenhet i områder
definert som sentrumsområde. Oslo kommune anbefaler lavere parkeringskrav, og differensiering
med lavere krav til mindre boliger, for utvikling av attraktive, klimavennlige og arealeffektive
sentrumsområder.

Byrå avdeling for byutvikling

ewflè Ö i C6/5352/z
anna E. Marcusse
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Ringerike - Hole MDG 29.6 2018
Hofsfossveien 24
3517 Hønefoss

Ringerike kommune
Rådmannen

MDGs i nnspill til kommuneplanens arealdel

Dette er hoved innspill et fra M iljøpartiet D e G rønne til kommuneplanens arealdel .
25. august 2017 leverte vi et innspill som da gikk på grustak og massehåndtering.
Ringerikes grusforekomster er dels av internasjonal, nasjonal og regional betydning,
noe som igjen betyr at bevaringen og utnyttelsen av dem er sær s viktig i et overordnet
perspektiv - som kommuneplanens arealdel skal være. innspillet opprettholdes derfor.
Innspillet her baserer seg mye på ulike forslag gitt i interpellasjoner og høringer , og vi vil
nå kort utdype essensen og konsekvenser av dem for kommuneplanens arealdel .

Innspill til sykkelbroer og - veier og byferge sett i lys av byutviklingen
Hønefoss by sliter i dag med gjennomgangstrafikk som skaper køer og frustrasjon, gir
høye utslipp og forringer luftkvaliteten. Til visse tider av dagen står trafikken fast i
innfarts - og utfartsårene , ikke minst mellom de to bybroene. Samtidig er Hønefoss et
sted der folk trenger å handle på både den nordre og søndre siden, og byen opplever
en utstrakt nybygging av sentrumsboliger. Det er også skapt store forventninger til
økning av innbyggertallet sentralt i byen. En del av byens nye innbygger e bli r også
kjørende trafikanter, som slik vil øke presset på hovedveien ytterligere.

Et slikt sannsynlig scenario går jo i motsatt retning av det som ønskes og mål for
reduserte utslipp . Hva kan så gjøres ? Kort fortalt ønsker MDG Ringerike fortgang i
byggingen/etableringen a v sykkelbroer og planlagte sykkel - og gangveier da det er
viktig for byens luft/lyd kvalitet og trygg ferdsel. Vi ser også at det me d enkle grep som
elektronisk e skilt som informerer om saktegående køer i sentrum kan redusere noe av
kødannelse n og få flere til å velge omkjøringsveien .

I et avsluttende punkt peker MDG på at kommunen bør arbeide hardt for å fremskynde
ny E16 Nymoen - Olum. Etter vår mening burde det prosjektet nå stått på N asjonal
T ransportplan s prioriterte liste da det gjennom å lede gjennomgangstrafikken uten om
Hønefoss sentrum , vil kunne gi betydelig kø avlasting. Dessverre ser det ut som det
prosjektet må vente … lenge .. . Vi ser det som uheldig at Ringeriksbanen/E16 presses
inn foran i utbyggingskøen. Mer om det siden.

Sykkelbroer og veier
Byens topografi og knappe arealer gjør utvidelse av Oslo veien lite aktuelt, og tunnel
under fossen blir svært kostbart. Dagens anleggelse av sykkelfelt på nordsiden langs
Hønengata er et flott tiltak som med fordel kan gjøres langs deler av Osloveien . Men
etter bybrua er situasjonen uløst , og vi har anmodet ordføreren og kommunestyret til å
se mot elva og tenke nytt og helhetlig. Planer om å føre gang - og sykkelbroer over
Storelva er under utarbeidels e og bør forseres . Bro til Petersøya er bra og vil gi folk fra
øst siden mye enklere adgang til byen uten bruk av bil . Det er vist gledelig stor interesse
ved høringer for kontakt med elva og for sykkelbroene i byen, blant annet er det
fremlagt forslag om bro fra Schjongslunden og fra Ringeriksgata over til Støalandet.



Det ble bevilget 4 millioner til formålet i 2017. Det vil kunne gi viktige bidrag . Vårt syn
er at også folk som bor i vestre del av Hønefoss , kan inviteres inn på to hjul . Her v il en
sykkelbro over til Benterud skole fra vestsiden av Storelva i overfart fra Bloms gate
være viktig og gi skolebarn en fin skolevei . En slik bro vil virkelig kunne spare byen for
gjennomgangstrafikk. Nok en sykkelbro vil kunne gi Hønefoss by en stor fo rce og
faktisk gjøre betegnelsen sykkelby mer reell. Vi tenker på bro fra Schjongslunden over
til Oslovei - siden. Den bør ses i sammenheng med en ny sykkelvei som kobles fri fra
Osloveien ved Hønefoss vgs eller ved byuniversitetet , idet den følger Schjongsl unden
som en elvepromenade i f re delige omgivelser forbi AKA arena.

Elektrisk byferge
MDG mener også at en byferge vil kunne avhjelpe og det på en svært sjarmerende og
miljøskapende måte . Det vil ta både gående og syklende og gi ny fleksibilitet for de
bevegelsene den enkelte ønsker i gjøre i byrommet. Innspillet ble tatt opp i en
interpellasjon 30.november 2017. Byfergen vil også gi et tilbud til gående og syklende
slik den for eksempel gj ør det nå i Fredrikstad. Siden Fredrikstad - en by som også er
situert mellom to elver som møtes - fikk sine gratisferger, har byen opplevd en svært
positiv forbedring av kommunikasjonene mellom bydelene. Byen fikk til og med en pris
for tiltaket.

På Stor elva har Hønefoss også mulighet for en byferge, og det tenkes her på en
hovedrute mellom fossen , Storgata 24, Benterud og Eikeli, med mulighet for flere
stopp underveis, for eksempel ved det gamle fergeleie nedenfor Storgata 24. Fergen
kan også gå opp Rand selva og slik forbinde byens nordre og søndre del. Det foreslås
videre at det arbeides for elektrisk drift av fergene. «Beffen» i Vågen i Bergen ble
elektrifisert for bare noen få år siden . Trondheim setter i disse dager en elektrisk
selvgående ferge i dri ft over Nidelva – i Hønefoss kan en elektrisk ferge bli et bidrag til
lavutslippssamfunnet. Brisbane i Australia har også ferger, så her kan vi komme i godt
selskap.

Den elektriske byfergen bør være et gratis tilbud med avganger tilpasset behovet. Det
er grunner til å tro at den vil kunne avhjelpe trafikken, og at den ikke minst vil kunne
skape et miljø og utgjøre en force for Hønefoss by idet vi i tiårene fremover trer inn i
en ny fase av byens utvikling.

P arseller , kolonihager , jordvern og økogrend
Kolonihager har lange tradisjoner over store deler av Europa. Det sies at de første ble
etablert i romertiden. I Norge ble den første startet i Oslo i 1907. I dag finnes det
kolonihager i og ved mange av byene i landet, ca. 2000 parseller fordelt på 44 hag er.
Alle stedene er det lange ventelister for å få leie en parsell. Utgangspunktet for
kolonihager var å gi barn og voksne i byene anledning til å dyrke litt av sin egen mat. I
dag er kolonihagene brukt både til å avle frukt, bær og grønnsaker, men også i stor
grad til hager og grøntområde. De fungerer som rekreasjonsområder, sosiale
møteplasser og attraktive turområder. Alle kolonihagene er en stor berikelse for byene
de hører til. De fleste ligger bynært på kommunal grunn.

MDG ser Petersøya som en selvskreven lokalitet. Her er det kommunal grunn som på
de indre delene trenger til noe mer . O mråder bør legges ut. Under et nylig besøk ved
Fontenehuset kom det frem at brukerne her kunne trenge dyrkningsarealer. Runar
Johansen, Lise Bye Jøntvedt og jeg d elte i nteressen for kolonihager , og det ble
foreslått muntlig en mulighet for tiltak. Det bør nå følges opp, noe som nok vil skape
glede for mange. Miljøpartiet De Grønne mener at en parsell i en kolonihage på
Petersøya kan være et godt tilbud også til fam ilier i Ringerike kommune. En slik



kolonihage på kommunal grunn kan gi økt livskvalitet for dem som leier parsellene.
Slike livsoaser kan også bli del av et svært attraktivt turområde for resten av
befolkningen og gi kommunen leieinntekter. A ndre a ktuelle steder kan være på
Hvervenkastet , Hvalsmoen, Krakstadmarka og Veienmarka (i tilknytning til
Ringeriksmuseet).

Kommunen har godkjent mange utbygginger som tar jord de siste årene. Det er
beklagelig og i strid med den plakaten som holdes opp om restriktiv politikk på
området. Beslag av jord til nytt boligfelt på Færdenområdet er et eksempel, hele 30
mål blir bygd ne d i Båndtjernveien. Det er også grunn til å påpeke at Kommunal - og
moderniseringsdepartementet satte foten ned for vidtgående forslag om utbygging i
Krakstadmarka. Departementet la vekt på at områdene innebærer omdisponering av
dyrka mark av god kvalitet o g at kommunen har stor tomtereserve i godkjente
byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.

MDG er opptatt av at naboer til Klekken Gartneri er spesielt bekymret for forslaget til
omdisponering av gartneriet til boligformål. Ikke bare vil dette innebære at 22 daa
dyrket mark forsvinner, men det hevdes at det også kan føre til at det blir bygget hele
88 boenheter med den utnyttelsesgraden som kommuneplanen legger opp til. Dette er
eksempel på utbygging som ikke bør skje. I tillegg kommer store jordbruksarealer som
kanskje vil bli bygd ned i forbindelse med en Ringeriksbane Sør - løsning.

Ved valget i 2015 hadde MDG et forslag om å arbeide for en økolandsby i Ringerike .
Det har vært initiativ om dette i Åsa , og det er et beslektet prosjekt på trappene i Haug.
Prosjektet legger opp til parselldyrking og vil kunne bidra til å skape et fint bomiljø.
Lengre nede i veien (Båndtjernveien) er det nylig omdisponert 30 mål med jord til
boligformål. Det bør være siste gang kommunen bygger ned dyrka jord av en slik
størrelsesorden. Økogrend - prosjektet vil bidra positivt og etter hvert opparbeide jord
på de små skrinne arealstubbene som er der i dag.

Ny løsning til stasjon splassering og togforbindelse til Jevnaker og Osl o

Innspillets bakgrunn
Miljøpartiet De Grønne har kort fartstid i kommunepolitikken. Det gir oss den fordelen
at vi kan se ting med friske øyne. I tillegg har vi et perspektiv som setter natur - og
miljøkonsekvenser først, der vi tenker bærekraftig slik ordet opprinnelig var ment , og
helhetlig i tid og rom, utover kommunegrenser og fylkesgrenser. Ja vi tenker og
sammenligner regionalt. Vi beslutter også ut fra nasjonale hensyn og tar internasjonale
vernehensyn høyst alvorlig. Naturen kje nner ingen grenser.

Ny E16 Nymoen - Olum: Køproblematikk og generell trafikkflyt
Også når det bygges, bør vi med dagens krav til bærekraftig utvikling, følge en slik
prioritering. Det nye E16 - prosjektet Nymoen - Olum har flere gode ringvirkninger for
miljøet. For Ringeriksregionens del vil det avlaste for gjennomgangstrafikk gjennom
Hønefoss sentrum ved at både Jevnakertrafikken og trafikk mot Hole/Oslo/Hokksund/
Drammen og nordover vil ledes utenom. A - og B - alternativene gir raskest vei mot
Jevnaker og vil no k føre til at flere kjører utenom Hønefoss sentrum enn om C -
alternativene velges. Køproblemer i Hønefoss vil slik kunne avhjelpes bedre . Trafikken
fra andre retninger vil ellers flyte bedre og komme raskere frem. Nordfra vil naturlig
nok C - alternativet kom me best ut.

Et annet køproblem, særlig knyttet til helgeutfart og reiser (fredagskø fra Oslo og
søndagskø mot Oslo), vil kunne avhjelpes noe ved ny E16 Eggemoen - Nymoen.
Problemene har vært der lenge, ikke minst knyttet til helgeutfarten, og prosjektet vil



kunne avlaste. Vi tenker da på at en god del bilister vil velge å kjøre mot Jevnaker
etter den tidsinnsparingen som kommer fra ny E16 videre ovenfor Jevnaker. Alle
dråper små: Det sterkt belastede Sandvika og derfra innover mot Oslo vil slik kunne
avlaste s.

Veien som her skal prosjekteres, og som jo viser noe så sjeldent som bortimot
samfunnsøkonomisk lønnsomhet, burde bare av disse grunnene vært på vår
nasjonale transportplan (NTP) som nettopp skal ha øye for slike overordnede forhold.

Mulighet for fell esprosjekt med jernbane
MDG har gjort seg bemerket ved å kreve en utredning av en Ringeriksbane Nord -
løsning. Vi har også stilt oss bak en foreløpig kartlegging, gjort i 2017 i samarbeid med
Civitas og MiljøRett §112 . Rapporten derfra Ringeriksbanen over J evnaker knytter an
til Gjøvikbanen og har en 13 km tunnel fra Grua/Harestua over til Jevnaker. Det
prosjekteres her for dobbeltsporet trase, også med Bergenbanens forkortelse for øyet.
Tidsbesparelsen blir tilsvarende som for en Ringeriksbane Syd over Sandvika. M en d a
sistnevnte har fått plass i NTP, har utredningen av den fått enorm oppmerksomhet,
ikke minst i Ringeriksregionen. Gjøvikbanen og Stor - Oslo - Nord - satsingen har
imidlertid kommet i skyggen.

Ringeriksbane Syd - utred n in gen har like fullt støtt på store ut fordringer mht svært ustabil
byggegrunn (Mælingen/Storelva), svært problematisk fjell (gjelder hele tunneltraseen
under Krokskogen) og kinkig krysning av Kroksund (foruresningsproblematikk,
problemer med massehåndtering og mulig konflikt med EUs vanndirekt iv). Alt som er
påvist, har prosjektmessige meromkostninger, kanskje i ti - milliardklassen og fordyrer et
prosjekt som allerede i utgangspunktet har 11,5 mrd i negativ samfunnsnytte. Og da har
vi ikke nevnt konsekvenser for ikke - prissatte verdier ved å krys se de internasjonalt
vernede våtmarkene i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Prosjektet er faktisk i ferd
med å sette Norge på Ramsars liste over nasjoner som bryter konvensjonen. Dårlig
reklame for Ringerike kommune, spør du oss.

Spørsmålet om et fellesp rosjekt på deler av E16 og Ringeriksbanen Nord er derfor,
gjennom det som har kommet frem om utsettelser, dyre løsninger for tunnelfremføring og
broer og behov for ny Oslotunnel, nå sterkt aktualisert. Vi i MDG tenker da i første rekke
på mulighetene for e t fellesprosjekt med veistrekningen Nymoen - Olum frem til
tilkoblingen over Randselva nær Kistefos. Et videre fellesprosjekt med ny dobbelsporet
Gjøvikbane til Oslo er en annen skål som ikke tas opp her. Men førstnevnte har store
konsekvenser for kommunedel planen.

Konsekvenser av ny E16 Nymoen - Olum
Ringerike kommune har i sin innstilling gått inn for redusert C, noe som også er SVVs
anbefalning. I kommunestyrebehandlingen foreslo MDG å gå for alternativ B, men
mulighet for A. Vårt standpunkt er da influert av muligheten for å få til en samkjøring av
vei og bane langs traseen, noe som ut fra kurvatur og linjeføring bare kan anbefales ved
disse alternativene. Selvsagt er det også mulig å koble veg og bane sammen først på
Eggemoen om C - alternativet velges.

S tatens vegvesen peker på at både B og C kan oppnå samfunnsøkonomisk
plusseffekt i en senere planfase. A har noe større minusnytte, antagelig på grunn av
større anleggskostnader. En fe llesløsning med bane via A eller B vil trolig kunne
påvirke dette på en positiv måte.



For ikke - prissatte verdier er korridorene likeverdige – med ulike nyanser. Alternativ B
er bedre enn A når det gjelder landskapsbilde og naturressurser, men dårligere en n A
når det gjelder naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø. I en
oppsummering er korridor B best mht landskapsbilde og naturressurser (før A, så C),
A og B best mht nærmiljø, C best mht naturmangfold. Alternativ A og C er best mht
kulturmiljø. Alternativ C har størst inngrep i dyrka mark.

Utdyping av innspillet med konklusjon
Begrunnelsen for enten alternativ A eller B har vi allerede pekt på over. MDG har vært
i kontakt med jernbaneekspertise som peker på mulig fremføring av en dobbeltsporet
bane, innenfor kravet om 1, 25 % stigning, oppe fra Eggemoen ned over
Nærstadmarka til krysning av E16 rett nord for industriområdet ved Nymoen. Til
sammenligning vil løsningen med fylling og en kort bro på Mælingen som BaneNor , i
strid med egne prinsipper, gå r inn for , gi hele 2,0 % stigning! Ved Nord - løsningen
videreføres banen parallelt med E16 til krysning av Begna ved Molvald. Herfra føres
dobbeltsporet til ny stasjon for Bergensbanen mellom Veksal og Veien, like nordvest
for dagens E16. Prosjektet tar forresten lang t mindre jord enn det Fellesprosjektets
reguleringsplan fører til , og matjorden kan i motsetning til endringene i
Prestmoen/Styggedalområdet reetableres. Også togparkering lar seg løse på
områder, f.eks. på nedre Kilemoen, uten å ta matjord

Dagens stasjon beholdes og blir hovedstasjon for en Inter - City - linje som går ove r
Jevnaker og så videre i ny tunnel mot Grua og Gjøvikbanen. Den vil klare seg godt med
to spor langs dagens trase. Det blir påkobling og påstigning ved Veksal/Veien stasjon
der IC - linjen fortsetter mot Jevnaker og Oslo på ny dobbeltsporet linje. De nordre
delene av Hønefoss kan bruke dagens ene by spor og gå på IC - banen. IC - tog kan også
starte i Nordre Hønefoss. Godstrafikken føres direkte videre utenom Hønefoss stasjon
og byen . Gamlelinjen kan bli del av et veterantogspor mot Jevnaker. Nevnes bør også
muli ghet for en ringbaneløsning der retningen Tyristrand, Hokksund og Drammen
kobles på. Det er i dag usikkert hvordan denne linjens fremtid blir om Fellesprosjektet
realiseres . Med vår løsning går den lysere tider i møte.

Det er mange detaljer om ikke kan ta s opp her. Til slutt vil vi nevne at p å Eggemoen, om
alternativet øst eller vest for flystripen velges , anbefales det å senke toglinjen, eventuelt i
kulvert. Det gir fordeler for landskapsbildet og øvrig arealutnyttelse , men også lokalt uttak
av bygningsma teriale . Også høydeforskjellen er tjent med en slik senket løsning. Det
pekes også på muligheten av at toget føres under selve bilbroene – en spennende
konstruksjon. Dette gjelder også bilbroen som er under planlegging ved krysningen av
Randselva. Etter å ha sett på saken står vi i dag nærmest et valg av A - alternativet. Men
grundigere undersøkelser venter på den som kan vente.

Mvh Knut Arild Melbøe og Hilde Marie Steinhovden, MDG Ringerike - Hole



R ingerike Venstres bemerkning til Kommuneplanens arealdel
2018 – 2030, begrenset høring.

Klekken Økogrend.

Ringerike Venstre ønsker at Klekken Økogrend blir tatt inn igjen kommuneplanens
arealdel .

Ringerike venstre skrev i høringsuttalelse , 9 september 2017, til arealplan for Ringerike
om Klekken Økogrend:

- Østre Berg/Klekken Økogrend. Alternative og miljøriktige bygge - bo - og leveformer
med fokus på miljø er en ønsket utvikling. Det faktum at store deler av arealet skal
være felles tun med pars eller for egen matproduksjon gjør at vi vil støtte
viderebehandling av tiltaket.

Ringerike kommune skriver blant annet på sin nettside:
- Hønefoss skal framstå som en kompakt miljøby basert på bærekraftig utvikling

Ringerike Venstre mener Klekken Økogren d er miljøvennlig, bærekraftig og den er
fremtidsrettet noe som også er viktig for Hønefoss.

Vi viser til at det allerede er gitt byggetillatelse til Nerbytunet som ligger i samme
område. Dette mener Ringerike Venstre er et godt argument for at Klekken Øk ogrend
blir tatt inn igjen i kommuneplanens arealdel.

28 juni 2018

Anette Coucheron
Lokallagsleder
Ringerike Venstre



lvi0-l l¡ r¡ t Uiå.,,,.,.''r,

Hans Bergan

Schjongsgt 8

3s1 0 HøNEFOSS

Ringerike kommune, Byplan

Pb L23

3502 HøNEFOSS

Hønefoss, 28.6.2018
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Merknad t¡l planarbeid og skatepark

MERKNAD TIL PLANARBEIDET OG SKATEPARK

Jeg var til stede på <folkemØtet> tidligere i måneden, men hadde ikke anledning på senere
åpent planverksted. På folkemøtet var skatepark et tema, og siden jeg tidligere har sagt noe
om dette, i forbindelse med planer for idrettsparken, kommer her en presisering fra min
side:

I planen for idrettsparken var skateboardrampene planlagt rett inntil bebyggelsen. Det er
uheldig og vil være til stor sjenanse for de nærmeste naboene, så det var en klar holdning fra
beboerne i området mot dette.

Men parken er stor, og det bør kunne være plass til skateboard der. lkke minst fordi
skateboard nå har blitt en olympisk idrett, og som sådan hører sammen med annen idrett. I

min tidligere uttalelse påviste jeg en lokalisering som ville forstyrre svært lite, men ikke
minst: Skal man gjØre noen for skaterne bør man jo prøve å få til en hall. Med hallvil
skaterne kunne drive sin aktivitet også på vinteren og i dårlig vær, og det bør man kunne skal

det være en idrett. Og man vil da ha løst støy-problematikken en gang for alle.

Så altså: OK med skateboard i idrettsparken, bare ikke åpent anlegg rett opp i bebyggelsen.

Med hilsen

/l n^ 3^r, ̂ -

t I
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Ringerike kommune - Uttalelse til begrenset høring av kommuneplanens
arealdel for perioden 2018 til 2030

Vi viser til brev av 1. juni 2018 hvor det opplyses om at forslag til kommuneplanens arealdel
er lagt ut til en begrenset høring.

Det går frem av oversendelsen at det er foreslått å legge inn en båndleggingssone i plankartet
med tilhørende bestemmelser for fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 og for Hønefoss hvor
det er startet opp arbeid med områderegulering. Disse endringene i plankart og bestemmelser
medfører krav til en ny høring. Videre er bestemmelsene revidert og konsekvensutredning og
ROS-analysen er endret.

Det er også foreslått å ta ut flere byggeområder i plankartet for å imøtekomme innsigelsene
som ble fremmet til planforslaget ved 1. gangs høring.

Fylkesmannen har i brev av 5. september 2017 fremmet innsigelse til i alt 15 byggeområder
med blant annet bakgrunn i nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging
og jordverninteresser.

Vi mener det er positivt at de fleste av disse områdene nå er foreslått tatt ut og tilbakeført til
LNF-område.

Det er imidlertid tre områder som vi har fremmet innsigelse til som fortsatt er foreslått som
nye boligområder. Dette er områdene B20 og B26 ved Haugsbygd og område B6 ved
Trygstad.

Etter en samlet vurdering finner vi grunnlag for å trekke innsigelsene til disse tre områdene.

Dette er blant annet med bakgrunn i at Ringerike kommune har foreslått å ta ut boligområdet
ved Klekken gartneri. Vi hadde en sterk faglig anbefaling ved forrige høring om å ta dette
området ut av hensyn til jordvern og samordnet areal- og transportplanlegging.

Videre legger vi til grunn at byggeområde B6 og B26 er av liten størrelse hvor det er
begrenset med muligheter for nye boenheter.

Vi vil fortsatt sterkt anbefale at område B20 ved Haugsbygd blir tatt ut og videreført som
LNF-område. Her er potensialet for flere boenheter større. Området har en størrelse på ca. 45
daa. Selv om det er gangvei til Haugsbygd sentrum og busstilbud til Hønefoss, mener vi dette
er et bilbasert område som ikke støtter opp under nasjonal politikk om å redusere
klimagassutslippene og konsentrere utbyggingen for å bygge opp under målet om kompakte
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byer og tettsteder. Utbygging her vil resultere i at tettstedet Haugsbygd blir utvidet i sørlig
retning og at en større andel av den framtidige utbyggingen i kommunen blir lagt til
Haugsbygd.

I vår høringsuttalelse hadde vi også en planfaglig forutsetning vedrørende manglende
ivaretakelse på risiko- og sårbarhetsområdet. Vi ba om at dette ble rettet opp i tråd med plan-
og bygningslovens krav til vurdering og ivaretakelse av sikkerhet mot flom, skred og annen
naturfare.

I oversendelsen er det lagt ved en revidert konsekvensutredning med ROS-analyse for de nye
byggeområdene. Videre er det gode bestemmelser for å følge dette videre opp der hvor det er
avdekket fareområder. Vi mener dette er løst på en god måte.

Med forutsetning om at planen blir vedtatt slik den nå er foreslått har vi ikke lenger innsigelse
til forslaget.

Vi viser til vår tidligere uttalelse av 5. september 2017 med faglige råd og anbefalinger for
øvrige forhold i planforslaget.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
avdelingsdirektør

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
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Kommuneplanens arealdel revisjon 201 7 - 2030 Ringerike
kommune - begrenset høring og offentlig ettersyn

Det vises til brev av 1. juni 2018 hvor det opplyses om at forslag til kommuneplanens arealdel
er lagt ut til en begrenset høring med høringsfrist 1. juli 2018.
Det går frem av saken at det er foreslått å legge inn en båndleggingssone i plankartet
med tilhørende bestemmelser for fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 og for Hønefoss hvor
det er startet opp arbeid med områderegulering. I tillegg til det, begrensede deler av planen
båndleggingsoner, fremtidige sykkelveier, samt forslag til løsning av innsigelser.

Endringene i plankart og bestemmelser medfører krav til en ny høring. Konsekvensutredningen er
revidert, og sendt ut etter at plandokumentene ble lagt ut på offentlig høring.

Forslaget til endringer har vært drøftet i planforum med Ringerike kommune 16.05.201 8. I
utgangspunktet skulle det også vært avholdt et planforumsmøte til for å gjennomgå reviderte og
oppdaterte plandokumenter. Dette møtet ble avlyst på grunn av at Statens vegvesen ikke kunne
stille på møtet. Utviklingsavdelingen beklager at det ikke var mulig å gjennomføre det planlagte
møtet

Innsigelse fra fylkeskommunen, automatisk fredede kulturminner.

Det er fremmet innsigelse til områdene B7 (boligområde Trygstad) på grunn av konflikt med
automatisk fredet gravfelt og gravhaug, samt kulturmiljø med svært høy verneverdi. I kommunens
saksutredning har rådmannen kommet fram til følgende:
Området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan.
Videre fremmer fylkeskommunen innsigelse til område N2 (næringsområde ved jernbanen

Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato: 29.06.2018 Vår referanse: 2017/14012 - 16 Vår saksbehandler:
Deres dato: 01.06.2018 Deres referanse: Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Hensmoen) på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg. I saksutredningen har
rådmannen kommet fram til følgende: De områdene i N2 som berører kulturminnet tilbakeføres i
tråd med gjeldende kommuneplan.

Fylkesutvalget fremmet innsigelse til opprinnelig planforslag på grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner i planlagt utbyggingsområde B7 og N2. Innsigelsen gikk ut på utilbørlig
skjemming og direkte konflikt med automatisk fredet gravfelt i B7 og automatisk fredet
fangstanlegg i N2. I vedtaket ble det gjort klart at innsigelsen ville kunne trekkes dersom våre
anbefalinger ble møtt.

Saken ble diskutert i regionalt planforum den 16.05.2018. Der presiserte fylkeskommunen videre
føringer for hvordan kommunen skal kunne imøtekomme innsigelsen.

Ringerike kommune har i begrenset høring trukket ut område B7 slik at det ikke lenger er i konflikt
med gravfeltet. Fylkeskommunen mener da at hensynet til automatisk fredet gravfelt dermed er
tilstrekkelig ivaretatt og vår innsigelse av 23.08.2017 kan derfor trekkes for dette området.

Når det gjelder område N2, ser vi at kommunen i sin e-post av 25.06.2018 ønsker å endre
næringsarealet slik at det ikke lenger vil være i konflikt med de automatisk fredete
kulturminneverdiene. Fylkeskommunen trekker innsigelsen til dette området under forutsetning
av at plankartet rettes opp i tråd med forslag i e-post av 25.06.2018. Fylkeskommunen ber om
bekreftelse på at dette vil bli gjort.

Merknader fra Kulturminnevern, nyere tids kulturminner
Fylkeskommunen ser positivt på at Ringerike kommune har utarbeidet en egen temautredning om
kulturmiljøer i forbindelse med planarbeidet. Dette er et godt kunnskapsgrunnlag for
planarbeidet. Fylkeskommunen ser også positivt på at kommunen vil synliggjøre de verneverdige
kulturmiljøene som er oppført i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i
Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 2017) som hensynssoner i kommuneplanen. Kulturmiljøet
Kjerraten i Åsa er ikke avmerket som hensynssone i kartet og vi ber kommunen om at det legges
inn som hensynssone. Kulturmiljøet Veien og Oppen er lagt inn, men kommunen bør rette opp
riktig SOSI-kode (H570 og H730) slik at ikke båndleggingssonen tar med areal som ikke fredet.
Delområdet Oppen er ikke lagt inn som hensynssone i plankartet. Kulturmiljøet Steinssletta-
Norderhov er lagt inn i plankartet som H570, men fylkeskommunen ber kommunen se til at
avmerkingen følger avgrensningen i den regionale planen.

Riksantikvaren og fylkeskommunen ga innspill til formulering av bestemmelser om fredete
bygninger og listeførte kirker i høringsuttalelsen i den forrige høringen. Disse forslagene er
vedlagt dette brevet. Vi ber kommunen vurdere å ta disse formuleringene inn for å synliggjøre
kulturminner av nasjonal verdi bedre i kommuneplanen. Vi ser av de reviderte
planbestemmelsene, at retningslinjene til hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (H570) er
justert. Vi har ingen merknader til formuleringene, men savner retningslinjer som er mer
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spesifikke når det gjelder tiltak på bygninger med verneverdi. Vi ber kommunen vurdere om noen
av retningslinjene fra forrige høring bør tas inn igjen.

Med vennlig hilsen

Håvard Hoftun Lars Hovland
fagleder arkeologi rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Vedlegg:
1 Vedlegg om nyere tids kulturminner Ringerike- utdyping til saksfremlegg

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
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Ringerike kommune - Merknad til kommuneplanens arealdel 201 8 - 2030 - Begrenset høring
og offentlig ettersyn.

Viser til mottatt varsel om begrenset høring og offentlig ettersyn.

Det fremgår av saksdokumentene at endringene består av 5 nye høringstemaer, hvorav et av dem
er ny e båndleggingssone r i plankartet for ny E16 og Ringeriksbane n . Tilhørende bestemmelser
fastsetter at det i båndleggingssonene ikke tillates tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med
båndleggingen og at aktuell myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk. Dette som et
virkemiddel for å oppnå en rask est mulig utbygging av ny E16 og Ringeriksbane n .

Bane NOR har følgelig ingen merknader til endringene.

Med vennlig hilsen

Peder Oluf Vold
fung. seksjonsleder
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur



Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 27.06.2018
Vår ref : 13/00302 - 11
D eres ref : 17/3927 - 15

Uttalelse til begrenset høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 for Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 1. juni 2018 .

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø - og samfunnshensyn.

Regjeringens forventninger til regi onal og kommunal planlegging:
Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.

Om planen
Ringerike har lagt ut kommuneplanen til begrenset høring. Punktene som høres angår
blant annet båndleggingssone for ny E16 og Ringeriksbane, reviderte bestemmelser og
oppdatert konsekvensutredning (KU) for nye utbyggingsområder. KU omfatter fle re
nye områder og utvidelse av eksisterende områder for råstoffutvinning.

Uttalelse til planen
DMF har gått igjennom de nye områdene med forslag til arealbruksendringer.
Planforslaget inneholder forslag til utvidelse av flere masseuttak, blant annet på
Hensmoen og Kilemoen , som er grus forekomster med nasjonal betydning som
ressurser. Forekomster med mineralske ressurser med nasjonal eller vesentlig regional
betydning som ressurser skal ivaretas i plan , i følge de nasjonale forventningene . For å
påse at det ikke planlegges tiltak innenfor de viktigste forekomstene kan det
eksempelvis benyttes hensynssoner i tråd med plan - og bygningslovens § 11 - 8 ledd c).

DMF anbefaler også at kommunen tar inn mi neralressurser som eget tema i
konsekvensutredningen til kommuneplanen . Dette vil kunne bidra til å sikre at nye
områder til andre formål enn uttak av masser kan klareres mot eventuelle kjente
forek omster med mineralske ressurser.

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N - 7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 4 6 0 0

E-POST mail@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO 5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92
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Merknader til bestemmels ene
Etablering og utvidelse av masseuttak er omtalt i bestemmelsene §6.7 . DMF er positiv
til at det stilles krav om reguleringsplan for nye og utvidelse av eksisterende uttak av
mineralressurser. Bestemmelsen sier også at v olum skal angis ved kotehøyde . DMF
mener at regulering av kotehøyde kan medføre en b egrens ning for optimal
ressursutnyttelse . D ersom masseuttak og massemottak blir sett i sammenheng , kan
kotehøyder for uttak være en begrensende faktor for muligheten til å ta i mot masser.
Det bør derf or vurderes en formulering som i større grad legger opp til både en
hensiktsmessig utnyttelse av ressursene og samtidig legger til rette for mottak der det
er aktuelt .

I bestemmelsene § 12.1.1 og § 12.1.2 legges det føringer som skal hindre forurensing
av drikkevann. DMF forventer at det er gjort en vurdering av mulighetene knyttet til
utnyttelsene av ressursene som blir lagt under hensynssonen. Nord på Kilemoen har
det tidligere vært tatt ut masser fra Støen grustak. Kilemoens betydning som ressurs
tilser at eventuelle føringer som hindrer utnyttelse må begrunnes . DMF anbefaler
derfor at b estemmelsene formuleres slik at det tas høyde for at det kan finnes
kunnskapsgrunnlag som muliggjør samtidig utnyttelse av grunnvann og grusressurser.

Merknader til nye områder i plan
H ensmoen
DMF mener utvidelsen av uttaket nord på Hensmoen er i tråd med de nasjonale
forventingene til planleggingen og er en forutsetning for å eventuelt utnytte arealene
til andre formål på sikt. Det er allerede åpnet uttak også i denne de len av forekomsten ,
og det vil være fordelaktig å videreutvikle dette uttaket framfor å åpne nye uttak andre
steder. Ressursene på Hensmoen er omtalt i Norges geologiske undersøkelses (NGU)
ressursdatabase til å ha velegnete masser til veg - og betongformål .

Kil emoen
De sørlige delene av Kilemoen er allerede satt av til område for masseuttak , og DMF
registrerer at kommunen ønsker å verne grunnvannsforekomsten nord på Kilemoen. Vi
forventer at kommunen har gjort en vurdering av mulighetene for å utnytte ressursene
i området samtidi g som det tas ut grunnvann. Reguleringsprosessen knyttet til
klausuleringssonene og Støen masseuttak på Kilemoen har vært omfa ttende utredet i
flere omganger, blant annet i Klasuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen ,
utarb eidet av Asplan Viak. DMF forutsetter at begrunnelsene for prioriteringene
innenfor forekomstområdet til Kilemoen også tar hensyn til ressursene med nasjonal
betydning.

Djupdalsmoen
Utvidelsen av uttaket fra pukkforekomsten ved Djupdalsmoen er etter DMFs
oppfatning i tråd med de nasjonale forventingene. De sørøstl ige delene av området
avsatt i plan berører grusforekomsten Djupalsmoen, de nordvestlige delene
pukkforekomsten Djupdalsmoen steinbrudd. Forekomstene har lokal betydning som
byggeråstoffressurser. Det nye området går også betydelig ut over registrert
forekomst. Utvidelsen mot vest bør bygge på at det finnes noe kunnskap om
berggrunnen, med estimater for volum og egnethet for massene som skal tas ut. DMF
legger til grunn at det er også er foretatt n oen strategiske vurderinger for hvordan
uttaket skal utformes mot omliggende områder og over hvor lang tid uttaket skal
foregå. Det er søkt om driftskonsesjon for uttaket.
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Prestemoen
Det er foreslått å sette av en stor del av forekomsten Prestmoen til omr åde for
råstoffutvinning. Kommunen har vurdert at kun eksisterende uttaksområde skal settes
av i planen . Forekomsten har lokal betydning som ressurs. Det vil være uheldig om det
legges større begrensninger i muligheten for en effektiv utnyttelse av ressurs ene på
Prestemoen. Dersom kommunen vil tillate fortsatt dri ft av uttak på Prestemoen bør
det åpnes for en viss utvidelse av dette uttaket i stedet for at massene som utnyttes
må komme fra andre steder. A vveininger knyttet til ny E16, R ingeriksbane n og andr e
tilstøtende arealinteresser må det tas hensyn til, men muligheten for en optimal
utnyttelse av ressursene og hensiktsmessig drift av uttaket bør også være en del av
denne vurderingen. Uttaket har fått vedtatt konsesjon etter mineralloven.

Område for råstoffutvinning – Nes i Ådal
Et eldre masseuttak, ukjent for DMF, er foreslått gjenopptatt og utvidet for framtidig
drift. Uttaket ligger, av det vi kan finne på kart og flybilder, innenfor grusforekomsten
Maurland som N GU har registrert med lokal betydni ng som ressurs. Området som skal
settes av til råstoffutvinning bør sees i sammenheng med den registrerte forekomsten
og avgrenses med tanke på område det har vært drevet uttak i tidligere og med
eventuelle utvidelsesmuligheter. DMF m inne r om krav om drif ts konsesjon etter
mineralloven.

Øvrige områder
Flere nye områder i planen berører kjente grusforekomster som NGU har vurdert til å
ha liten lokal betydning som ressurser. Dette gjelder:

- Fritidsbebyggelse Lunde – grusforekomst Lunde .
- Næringsområde Ringmoen – grusforekomst Ringmoen .
- Boligbebyggelse Trygstadveien – grusforekomst Tandbergmo
- Næringsområde Buttingsrud camping – grusforekomst Buttingsrud.

Selv om forekomstene er vurdert til å ha mindre betydning som ressurser i dagens
situasjon , bør kommunen foreta en vurdering av behovet for disse ressursene i
framtida. Dersom ressursene bygges ned blir ressursene utilgjengelig i overskuelig
framtid. Det bør også vurderes om noen av de avsatte områdene utløser behov for
uttak av noe av ressursen e for tilrettelegging av tiltakene. Da kan massene enten
komme til nytte ved bruk i ny e tiltak eller ved at de tas ut og benyttes andre steder.

Boligbebyggelse Ask sentrum berører undersøkelsesrettigheten «Ringerike 10» . Se
https://minit.dirmin.no/kart/ for informasjon om bergrettigheter og rettighetshaver.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach
seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lars Libach
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Mottakere:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØN EFOSS

Vår dato: 05.07.2018
Vår ref.: 201302299-21
Arkiv:323
Deres dato: 01.06.2018
Deres ref.: 1713927-15
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Saksbehandler:

Heidi Mathea Henriksen
22959759|hmh@nve.no

N VEs uttalelse - trekking av innsigelse - Begrenset høring og offentlig
ettersyn - Kommuneplanens arealdet 2018-2030 - Ringerike kommune

N VE trekker innsigelsen til kommuneplanen for Ringerike kommune. Samtidig gir vi kommunen
et sterkt faglig råd om å innarbeide de nye kvikkleiresonene som er fremkommet i forbindelse
med Ringeriksbanen og 816 prosjektet inn i plankartet og bestemmelsene.

Vi viser til brev av 01.06.2018 med begrenset høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

for Ringerike kommune. Vi viser også til vårt brev av 23.08.2017 der vi hadde innsigelse til
kommuneplanen fordi fare for flom og skred ikke var godt nok vurdert og ivaretatt i planen. I
saksfremlegget er det tydeliggjort at kommunen har imøtekommet våre innsigelser.

Innsigelsen og merknadene var særlig knyttet opp mot vurderinger av fare i konsekvensutredningen og

R0S-analysen. Det var uklart hvilket grunnlag vurderingene var gjort på og det var videre flere områder
der det var kjent potensiell fare som ikke var wrdert.

I planen som ligger ute til offentlig ettersyn er konsekvensutredning og ROS-analysene forbedret. Det
gär nâfrem hvilket grunnlag vurderingene er gjort på, og faren som eventuelt er tilstede er beskevet.
Slik KU og ROS-analysen nå fremstår gir den et godt grunnlag for å videre planarbeid og byggesak.

Det er positivt at kommunen nå har tegnet inn hensynssoner for skredfare i bratt terreng og tilknyttet
bestemmelser med krav om redegjørelse for nødvendige sikringstiltak i tråd med TEK17 $7-3.

Bestemmelsene som omhandler naturfare er nå delt i en generell del og bestemmelser til de enkelte

hensynssonene. Med dette har kommunen Ëtt et godt verkføy til å sikre at fare for flom, erosjon og

skred blir utredet og ivaretatt i videre planbehandling og i byggesak.

N VE har ikke lenger grunnlag for innsigelse til kommuneplanen for Ringerike.

Nye kvikkleiresoner

I forbindelse med prosjektet Ringeriksbanen - El6 fra Sandvika til Hønefoss er det kartlagt flere nye

kvikkleiresoner i Ringerike. Vi ser at denne informasjonen har kommet sent i forhold til arbeidet med

kommuneplanen og at kommunen derfor ikke har fått dette med i planen. Ringerike kommune hadde en

pressemelding angående de nye kvikkleiresonene tidligere i vår. I denne pressemeldingen går det frem at

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301OSLO, ïelefon:09575, lnternett:lM.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 IVIVA Bankkonto: 7694 05 08971
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: Aberssatee i Konsenssate14-18

: å::ï*ä:i*"t
i Nausrdarsvesen.lB

i 7o30TRONDHEI M i 8514N ARV|K : 3103TøNSBERG i 6800FøRDE

Reg¡on øst
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Ringerike kommune vil bruke denne informasjonen i det videre planarbeidet. N VE mener det derfor er

viktig å få sonene inn i kommuneplankartet som hensynssoner slik at det blir tydelig hvor disse sonene

er og videre hvilke føringer og hensyn må tas i slike områder. NI VE gir Ringerike kommune et sterkt
faglig rôd om å tegne også de nye kvikkleÍresonene inn i planhartet som hensynssoner og tilknytte
bestemmelscr om vidcrc utrcdning og krav til sikkcrhct til dissc.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup

legionsjef
Heidi Mathea Henriksen

senioringeniør

Dokumentet sendes uten underslcrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Fylkesmannen i Buskerud



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Wenche Bjertnes / 97073803 1 7/71 830 - 1 0 29.06.201 8

Kommuneplanens arealdel 201 8 - 2030 - Begrenset høring og offentlig

ettersyn

Vi viser til brev vårt brev av 22.08.201 7 vedlagt samordningsbrevet fra Fylkesmannen datert

08.09.201 7. Nytt planforslag , registrert inn hos oss 04.06.201 8, er sendt oss til ny høring

med frist 01 .07.201 8. Saksbehandler hos SVV har pr mail mottatt en revidert KU. Mailen er

mottatt 1 8.06.201 8. Vi har hatt begrenset med tid til å vurdere dette nye forslaget innenfor

høringsfristen. Men vurderer det slik at denne ikke endrer våre merknader eller holdninger

til nytt planforslag.

Vi viser til brev fra Kommunene d atert 20.1 2.201 7. Det har vært gjennomført møte mellom

Kommunen og Vegvesenet, samt regionalt planforumsmøte om planforslaget og

innsigel s ene våre. Vi oppfatter at det fortsatt er spørsmål knyttet til våre innsigelser og

grunnlaget for dem. Vi har derfor v algt å gi en mer omfattende tilbakemelding enn vi

normalt gjør.

Nedenfor følger våre merknader til det nye planforslaget.

K onsekvensutredning en
Sitat fra kapitel 2.1 .2 planforslagets KU: «Planforslaget med konsekvensutredning skal være

tilpasset plannivået, være beslutningsrelevant og basere seg på foreliggende kunnskap. I

tråd med forskrift om konsekvensutredning skal planer som har vesentlig virkning

konsekvensutredes, og dermed er det o gså planforslagets vesentlige konsekvenser som skal

utredes. Kommuneplanens arealdel har ikke til hensikt å beskrive konkret løsninger for

detaljutforming og effektene av disse.
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Vi har ikke tatt stilling til de ulike utbyggingsområdene begrunnet i våre merknader ovenfor

til manglende KU for vårt fagområde.

Konklusjon

V i v iser til ovenstående merknader. Vi kan ikke se a t det nye planforslaget imøtekommer vårt

behov for dokumentasjon/vurderinger. Det er Kommunen som er forslagsstiller og

utredningsansvarlig. Selv om det i nytt KU - forslag, o versendt 1 8/6/201 8 i høringsperioden,

nå er oppgitt noe mer ÅDT - tall og pekt på noen tiltak som kan være nødvendig, er det

likevel mangler som gjør at vi må opprettholde innsigelsen begrunnet i manglende KU og

manglende rekkefølgebestemmelser om gjennomfør ing av tiltak før utbygging kan skje. Vi

har gått igjennom plankartet og viser til merknader ovenfor. Nødvendige opplysninger i

plankartet om blant annet adkomstveier.

Vi viser også til tidligere uttale i forbindelse med første gangs offentlig ettersyn. B egrunnet i

manglende KU tar vi ikke stilling til de ulike utbyggingsområdene. Vi må forutsette ny uttale

før kommunal egengodkjenning av planen.

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Rolf - Helge Grønås

avdelingsdirektør Anders Olav Hagerup

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN



Fra: Tove Frøvoll Thoresen [tt832@kirken.no]
Til: Katrine Kammerud [Katrine.Kammerud@ringerike.kommune.no]
Kopi: Tunsberg - bdr [tunsberg.bdr@kirken.no]; Kirkeverge [kirkeverge@ringerike.kommune.no]
Sendt: 16.07.2018 15:36:07
Emne: Ringerike kommune - Kommuneplanens arealdel - begrenset høring
Vedlegg: image001.jpg

Hei!

Viser til telefonsamtale.

Ut fra våre tidligere tilbakemeldinger og de innlagte endringene du signaliserte, kan vi ikke se at de kirkelige interessene berøres på en slik måte at vi
kommer med innspill til denne delen av arealplanen.

Vi ber om at korrekt adresse legges inn på saken/registeret. Postmottak: tunsberg.bdr@kirken.no Organisasjonsnummer: 818 066 872. Postadr esse:
Tunsberg bispedømme, postboks 10 Kaldnes, 3119 Tønsberg.

Med vennlig hilsen

Tove Frøvoll Thoresen
Administrasjonssjef
Tunsberg bispedømme
www.kirken.no/tunsberg
Telefon: 33354300 / - 321

From: Katrine Kammerud [mailto:Katrine.Kammerud@ringerike.kommune.no]
Sent: Monday, June 25, 2018 2:30 PM
To: Tunsberg - bdr <tunsberg.bdr@kirken.no>
Subject: Ringerike kommune - Kommuneplanens arealdel - begrenset høring



Hei, dette varselet ble sendt u t 1. juni, men kom i retur da den ble sendt til ugyldig adresse. Den ble sendt til samme adresse forrige høring. Høringsfristen
er 1. juli. Hvis dere har behov for utvidet høringsfrist, hører vi fra dere.

Merk! Det er kun innspill til de foreslåtte endrin gene som vil bli vurdert i denne høringsrunden. Innspill som ikke har direkte sammenheng med de
foreslåtte endringene, vil ikke bli behandlet.

Dokumentene finner dere her; http://www.ringvirkninger.com/arealplaner/kommuneplan/kommuneplanens - arealdel - 2018 - 2030 - begrenset - horing -
offentlig - ettersyn/

Med hilsen
Katrine Kammerud
-------------------------
Arealplanlegger, areal - og byplan
Ringerike kommune
Mobil (+47) 47 63 83 20
Sentralbord (+47) 32 11 74 00

NB! Nå er vi på plass i nye lokaler i Fossveien 9!

Denne e - posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan innehol de 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 vedlegget er ikke till att.



RINGERIKE KOMMUNE
Utbygging

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike Kommune Miljø og Areal
Postboks 123 Sentrum
Oslovn. 1, 3511 Hønefoss
3502 HØNEFOSS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
17 / 3927 - 22 23087 / 18 140 25.06.2018

Svar - Kommuneplanens arealdel revisjon 2017 - 2030
Offentlig ettersyn
Det vises til brev vedrørende begrenset høring og offentlig ettersyn datert 01.06.2018 med
høringsfrist 01.07.2018.

Teknisk forvaltning og Utbygging har følgende merknader / kommentarer til høringsbrevet.

Reviderte kommuneplan bestemmelser:

§3 Utbyggingsavtale (pbl.§11 - 9 nr.2 jf. §17 - 2

Det er fattet to kommunestyrevedtak vedrørende utbyggingsavtaler i Ringerike kommune.

Sak 170/06 Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Ringerike kommune.
Sak 6/07 Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler Ringerike kommune.

Begge saker angir at utbyggingsavtale skal brukes når kommunen skal overta teknisk
infrastruktur. (vedtakspunkt 2. i begge saker)

Avsnitt nr.1 bør endres til: Når kommunen skal overta teknisk infrastruktur skal
utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen benyttes.

§ 5.6 Overvann.

Det er under utarbeidelse retningslinjer for overvann som skal gjelde for Ringerike kommune.
Dette arbeidet er bestilt gjennom prosjektet for om råde plan for sentrum.

I denne paragrafen bør det henvises til denne. Setningen om at «overvann skal håndteres åpent
og utnyttes som ressurs» må tas ut. Det er mange gode løsninger som kan benyttes og
overvannshåndtering og løsninger må tilpasses topograf i og ses i sammenheng med annen
bebyggelse.
Tekstforslag:
«Overvann skal håndteres lokalt og i henhold til Ringerike kommunes retningslinjer for
overvann. Ved regulering skal det utarbeides en plan for fordrøyning og
overvannshåndtering. »
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§5,7 Teknisk inf rastruktur

Følgende supplering av tekst ønskes tatt med:

«Det skal være 10 m fra senterlinje vei til nærmeste faste konstruksjon (bygning)»

Der nye bygninger planlegges oppført over kommunalteknisk infrastruktur, som f.eks.
hovedledninger for vann og av løp skal disse legges om vederlagsfritt for kommunen»

Bestemmelsr

Med hilsen

Jostein Nybråten
enhetsleder

Jostein Nybråten
enhetsleder
jostein.nybraten@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:

Vedlegg:



RINGERIKE KOMMUNE
Utbygging

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune Miljø og areal
Serviceboks 123

3502 HØNEFOSS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
17 / 3927 - 31 24025 / 18 140 29.06.2018

Svar - Kommuneplanens arealdel revisjon 2017 - 2030
Innspill til høring
Det vises til høringsdokumenter vedrørende kommuneplanens arealdel revisjon 210147 - 2030.
Teknisk forvaltning VPI/VAR og Utbygging har følgende merknader / innspill til dette.

§3 Utbyggingsavtale (pbl. §11 - 9 nr.2 jf . §7 - 2

Kommunen har to kommunestyre vedtak på bruk av utbyggingsavtaler.

Sak 170/06 (arkivsak 06/1935 - 4) Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Ringerike kommune
(behandlet i kommunestyret 14.12.2006)

Sak 6/07 (arkivsak 06/01935 - 7) Prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Ringerike
kommune. (behandlet i kommunestyret 15.02.2007)

I vedtakspunkt nr. 1 og nr.2 i begge saker så står det:

«1. … utbyggingsavtaler kan benyttes over hele kommunen»

« 2. Der kommunen overtar teknisk infrastruktur skal utbyggingsavtaler benyttes»

Tekst i §3 bør derfor endres/skrives om.

§5.6 Overvann

Overvann er et nytt punkt som er kommet inn.
Setningen om « overvann skal håndteres lokal, og innenfor hver enkel planavgrensning.
Overvann skal håndteres åpent og utnytte s som ressurs» må skrives om.
Det er under utarbeidelse retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike kommune som vil
vurdere ulike løsninger som vil være godkjent i Ringerike kommune.
At overvann skal kunne håndteres åpent vil ikke være mulig i alle utbyggingsprosjekt.

Man ønsker følgende tekst inn i stedet:

«Overvann skal håndteres lokalt og innenfor hvert enkelt planområde. Naturlige flomveier
skal bevares og man bør unngå bruk av offentlige veiarealer som flomveier. Ved regulering
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skal det utarbe ides plan og bestemmelser for fordrøyning og overvannshåndtering i samarbeid
med Ringerike kommune teknisk forvaltning.»

§5.7 Teknisk infrastruktur

Vi gjerne ha md følgende tilleggstekst.

«Der nye bygninger planlegges oppført over kommunalteknisk infra struktur, som f.eks.
hovedledninger for vann og avløp skal disse legges om av utbygger for utbyggers kostnad.»

«Det skal være minimum 10 m avstand til bygninger fra senterlinje vei for kommunale veier»

Bestemmelser til arealformål

§1.6.6 Parkering

Det må holde å henvise til enhver tids gjeldende «Forskrift om parkering, Ringerike kommune,
Buskerud».

Tekst ellers i avsnittet er ikke i samsvar med p - forskriften. Denne revideres hvert år og det vil
være hensiktsmessig å vise til denne i denne paragrafen.

§6.2.2 Infrastruktur

Litt uklar tekst, tekst foreslås endret til:

«Fritidsbolig med innlagt vann plikter å tilkobles til offentlig avløp der dette foreligger.
Innenfor byggeområder hvor infrastruktur som strøm, tele og fiber legges frem eller endres
sk al dette legges som jordkabler.»

Med hilsen

Jostein Nybråten
enhetsleder

Jostein Nybråten
enhetsleder
jostein.nybraten@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:

Vedlegg:



Miljø Rett §112
Org. nr. 917 228 108

MiljøRett §112
Nadderudveien 149B
1359 EIKSMARKA
e - post: post@miljorett.no

Vår dato: 0 1 .0 7 .2018
Ringerike Kommune
Areal og Plan
Postboks
3501 HØNEFOSS
e - post: postmottak@ringe rike.kommune.no

Et innspill fra foreningen Miljørett §112 til Ringerike kommunes
a rbeid med arealdeler og b yplanen for Hønefoss sentrum og omland

Tanker om jernbaneløsninger og trafikkavvikling for Hønefoss sentrum og omegn

Bakgrunn
Vi i foreningen MiljøRett §112 har i lengre tid nå engasjert oss for å finne frem til
bedre alternativ for Ringeriksbanen Sør om Sandvika/Kroksund og veistrekningen fra
Høgkastet til Ve - rundkjøringen utenfor Hønefoss, det såkalte Fellesprosjektet
Ringeriksbanen/E16, ut i fra et bredt klima og miljøengasjement.

Civitas AS og Logistikkutvikling AS har på oppdrag fra MiljøRett §112 utarbeidet en
rapport over relevante samfunnsmål som sammenligner Ringeriksbanen Syd med
Ringeriksbane n Nord. Rapporten er basert på reisetider, investeringsomfang,
markedsgrunnlag for persontrafikken, godstransport på bane og ikke prissatte
virkninger med en kommende dobbeltsporet Gjøvikbane. Rapporten har fått navnet
«Ringeriksbanen over Jevnaker» (publi sert: 23.2.2017) og kan lastes ned på vår
hjemmeside www.miljorett.no , jmfr. høringsinnspill E16 Nymoen - Eggemoen - (Olum) .

En Ringeriksbane Nord - trase Oslo Nord - Nittedal i samkjøring med en kommende
dobbeltsporet Gjøvikbane, kan avgreines mellom Harestua og Grua for fremføring i
tunnel over til Jevnakerområdet. Konseptet vil gi samme reisetid Hønefoss – Oslo
som en Ringeriksbane Syd og gir Bergen sbanen den samme betydelig e reduksjon
av reisetid Oslo – Bergen som Ringeriksbanen (BB) Sy d om Sandvika . Jevnaker -
området innlemmes også da i et effektivt Inter - Citynettverk mot Oslo fra nord - øst.

Resultatene fra vårt arbeid så langt har også avdekket at d et finnes en reell mulighet
for å samkjøre en Ringeriksbane Nord sammen med ny E16 veistrekningen Olum -
(Eggemoen) - Nymoen som er under planlegging, da med en oppgradert
jernbanestrekning fra Jevnaker med avgreining i en ny jernbanetrase som krysser på
felle s bro med den nye E16 korridoren over Randselva inn på Eggemoplatået og
videre f ølge r en av E16 - korridorene ned til området mellom Nymoen og Risesletta. Vi
har derfor til høringen for kommunedelplanen for den nye E16 - veistrekningen
Nymoen - (Eggemoen) - Olum , levert et innspill som mer detaljert beskriver tankene
over her, se videre informasjon i høringsspillet som er vedlagt dette innspillet.

Ringeriksbanen Nord gir flere nye og bedre muligheter for Hønefoss



Som det fremgår av høringsinnspillet, ser vi nå at det fra Nymoen finnes en reell
mulighet for at jernbanen kan føres videre inn til Hønefoss parallelt med vestsiden av
eksisterende E16 inn til området mellom Hallumsdalen - Veksal - Ve - Veien. Dermed
åpner det seg andre og trolig bedre muligheter for hvordan utfordringene i og rundt
Hønefoss kan løses og også gi nye muligheter for løsninger som vil være mer
arealbesparende .

P otensial et vil bli stort for å gi en mer effektiv trafikkavvikling for vei og bane inn og ut
av Hønefoss, inkl. effektuering av Bergensbane ns persontrafikk (egen stasjon),
lokal/regiontog for øvrig og gjennomgående godstrafikk på Randsfjordbanen fra
Hokksund og gjennomgående gods vestover på Bergensbanen.

Ideer om Inter - Cit y stoppesteder for Hønefoss
Vårt høringsinnspill til E16 beskriver en ekstra stasjon for Inter - City (I C) og
Bergensbanen ved Veien/Veksal (heretter benevnt som en ny , mulig ; « Veksal
stasjon » ) og et ekstra stoppested for Inter - City omtrent ved Tolpinrud . Tan ken er da
at Inter - Citytog først stopper på Veksal stasjon ved inngang fra Oslo, for å slippe av
og eventuelt ta på passasjerer, videre tar så I C - toget runden om Tolpinrud og
Hønefoss for å slippe av og ta på passasjerer før retur til Oslo på motsatt side av
dobbeltspor ut nordover fra Veksal stasjon. Her får en da vurdere om det er behov for
både inngående og utgående stopp på Veksal stasjon ved runden Inter - City - togene
tar inn til og ut fra Hønefoss sentrumsområdet.

Gjennomgående ekspresstog og godstog til/fra Bergen ledes igjennom/utenom
Veksal stasjon inn/ut fra eksisterende spor mot Hallingdal, kobles mot
Ringeriksbanen Nord/Inter - City hovedsporet inn til Oslo.

Også mulig kulvert ved Follum under jorder Follum Gård for banen inn fra
Eggemoen for å spare matjord og dempe støy.
Gjennomgående spor for Bergensbanen legges i slak sving inn mot Veksal.
Ny stasjon for Bergensbanen og I C - stopp Ve - Veien - Veksal - Hallumsdalen.

Ideene krever selvsagt ideelle løsninger for dobbe ltspor, gjennomgangsspor,
sporveksler og planfrie løsninger for kryssende traseer i for eksempel
ringbaneløsningene. Det er og naturlig at avvikling av sentrumsnær togtrafikk foregår
i tilpassede hastighetssoner i Hønefossområdet.

Tanker om bruk av gamle spor som interne - linjer
Det synes klart at en stor utfordring i arbeidet med byplanen i Hønefoss er å etablere
gode, effektive og miljøvennlige transportløsninger for folks forflytning internt i byen
og ut og inn i fra bydeler og bygdene rundt. Kjernen i d ette innspillet er at løsningen
Ringeriksbanen Nord også frigjør en deler av eksisterende jernbanestrekning mellom
Jevnaker og Hønefoss for dagens togtrafikk. Vi ser at frigjøringen av det gamle spor
og tilpasning til et nytt toglinjenett i et større byomr åde åpner for muligheten til å
etablere e t banesystem for intern transport i Hønefossområdet.

Rett planlagt og tilpasset øvrige linjer og trafikk, kan et slikt linjenett avhjelpe dagens
overbelastede veinett i Hønefoss bysentrum. Etabler nye/gamle/egnede stoppested,
langs eksisterende toglinjer som omkranser Hønefoss fra gammelt av . Se både på de
som er i bruk og de som er nedlagte.

I tillegg kan en s e på mulighetene for å legge spor til Hvervenkastet og etablere en
en destasjon der oppe . Denne tr ase en kan utgå fra Randsfjordbanen ved Styggedal



og legges i en egnet trase østover som krysser over Storelva ved Monserud og
legges inn til en egnet plass for en mulig endestasjon inne på Hvervenmoen.

Mulige stoppesteder for det interne linjenettet vil da bli følgende:
Hønefoss stasjon
Tolpinrud I C - stopp
Hvervenkastet
Veksal stasjon
Hvalsmoen stasjon
Hønengata stopp
Ankersgata stopp
Follum/Begna
Hensmoen
Eggemoen

Mulige akser for det samme linjenettet kan da utgjøre:
1. Hvalsmoen - Hønengata - Ankersgata - Hønefoss st - Tolpinrud - Hvervenkastet.
2. Jevnaker - Eggemoen - Hen - Follum - Hønefoss st - Tolpinrud - videre til

Hvervenkastet eller Veksal
3. Veksal - Hønefoss - Tolpinrud - Hvervenkastet
4. Veksal - Hønefoss - Ankersgata - Hønengata - Hvalsmoen
5. Hvalsmoen - Hø nengata - Ankersgata - Hønefoss - Follum/Begna - Hen - Eggemoen -

Jevnaker

Alle disse aksene vil dermed kunne mate inn et stort antall passasjerer inn til de tre
foreslåtte I C - stoppestedene i Hønefoss og vil dermed øke passasjergrunnlaget
vesentlig for Inter - Citybanen mellom Hønefoss - Jevnaker - Nittedal - Oslo (inkl.
Bergensbanens forkortelse).

Oppgraderingen av veinettet i Hønefoss by vil bli meget kostbart og vanskelig å løse;
er det da bedre anvendte penger å heller se på løsningene som vi her skisserer; skal
vi våge å kalle det en «bybane»?

Muligheter for lokal og regiontog
Vårt forslag åpner også i st or grad for en e ffektiv ringbaneløsning ; Oslo - Nittedal -
Hønefoss - Hokksund - Drammen - Sandvika - Oslo og mulig kobling mot Kongsberg .

Da oppstår samfunnsnyttige synergieffekter for gods og passasjertrafikk med lokal og
regiontog på toglinjenettet ; Drammen - Vikersund – Drolsum - Tyristrand - Nakkerud -
Hokksund - Sokna - Veme - Heggen - Hallingdal osv.

Godstogtrafikk og håndtering
G odstrafikk for R andsfjordbanen og Bergensbanen oppnår med vårt forslag effektive
spor og traseløsninger som leder gjennomgangstrafikken utenom bykjernen i
Hønefoss . Godstrafikk ledes da i akser inn fra Drammen via Randsfjordbanen og
Oslo med Gjøvikregionen og Vestlandet som utgang.

A vvikling av tømmertransporter ut fra/inn til Ringerike vil også bedre ivaretas , uten å
direkte berøre Hønefoss stasjon. T oglinj a ut fra Follum kan man, med å bygge et
nytt, kort togspor koblet opp i utgående retning mot skjæringa , lede gods og
tømmertrafikk direkte ut på hovednettet.



Vegnettet i og rundt Hønefoss
Veinett E16 og lokalveier tilpasses for øvrig til jernbanens stoppesteder, kurvatur,
lin jeføring, plan og sporveksler. E16 sine veibaner og ramper må tilpasses jernbane
for Inter - Citynettet/Bergensbanen og intern/lokal/regiontog. Kan sideeffekten her bli
et redusert behov for oppgradering og utvidelse av innfartsveiene til Hønefoss
bysentrum?

Samferdselshistorisk senter, historisk stasjon med turist og museumsbane
En Ringeriksbane Nord - løsning, med ny hovedlinjeinnføring og ekstra stasjon, vil
kunne gi flere positive og viktige sideeffekter for Hønefoss by, effekter som:

En mindre omfattende utbygging av Hønefoss stasjon, som da kan bevares
historisk intakt sammen med unik jernbanebro i stein over Hønefossen og kan
heller med dette som fokus, gjennomgå en enklere Inter - City tilpasning
Turistattraksjonen Samferdselshistorisk Senter kan beholdes på stasjonen
Etablering av turist og museumsbane fra Hønefoss stasjon til f.eks. Hen og
Eggemoen, eller til Hvalsmoen, Kistefos, Hadeland Glassverk og Jevnaker i
samarbeid med Samferdselshistorisk senter og Jernbanemuseum/NSB

Ulemper/fordeler / løsninger/m uligheter
For Fellesprosjektet planlagt fylling ved Hallumsdalen/Heradsbygda kan
opprettholdes eller flyttes til hjelp for nytt stasjonsområde ved Veksal/Veien.
Løsningen kan nå gi flere muligheter for togparkeringer som ikke berører
boområder like sterkt som planene for togparkeringen ved Tolpinrud. For
eksempel Eggemoen, Follum/Molvald, Heradsbygda/Heggen (langs BB)
Hønefoss stasjon tilpasses I C, Regiontog, Lokaltog etc.
Dobbeltspor sporveksler planfri kryssing
Kan en her klare seg med kun to spor i skjæ ringa ved Hønefoss stasjon
Åpner for mulig arealer, utenom matjord og boområder, for etablering av
parkering for I C - togsett
Interntrafikken i Hønefoss vil også kunne avhjelpes på en god måte og
berøring av sentrum og stasjon med tanke på toglinjeinfrastruk tur og
tilhørende inngrep vil også bli betydelig redusert
Veinett E16 og lokalveier tilpasses for øvrig til jernbanens stoppesteder,
kurvatur, linjeføring, plan og sporveksler
Dobbeltspor i alle linjer og veksler inne i bykjernen og I C ut mot Grua.
Ringløsning for I C og BB inn på Hønefoss(HFS) stasjon
Løsningen kan nå gi flere muligheter for togparkering som ikke berører
boområder like sterkt som planene for togparkeringen ved Tolpinrud. For
eksempel Eggemoen, Follum/Molvald, Heradsbygda/Heggen (lan gs BB)
Veinett E16 og lokalveier tilpasses for øvrig til jernbanens stoppesteder,
kurvatur, linjeføring, plan og sporveksler
Hønefoss stasjon tilpasses I C, Regiontog, Lokaltog etc.
Ny stasjon (Veksal stasjon) mellom Veien - Veksal - Ve - Hallumsdalen for
Bergensb anen(BB) og Inter - City(I C)
Fordeler med stoppesteder på Veksal st., Tolpinrud st. og Hønefoss st.
Molvald/Begna/Follum/Hallumsdalen/Hønefoss sentrum/
Hønengata/Hvervenkastet/Tolpinrud/Styggedal / Veien/Veksal/Ve/Heradsbygda
Reduserte parkeringsbehov for reis ende ved tre I C - stopp i Hønefoss
Ved å forholde seg til realiteter hva angår befolkningstall og reell vekst, kan
man klare seg med enklere planer som gir reduserte utbyggingskostnader



 Mindre forbruk av verdifull matjord. Stort potensiale for miljøvennlige
transportløsninger i Hønefoss bysentrum
Bedret samfunnssikkerhet med tanke på flomfare, ras, skred og grunnbrudd
Ivaretagelse av store ikke prissatte verdier mtp. klima, miljø, natur og vassdrag
Et redusert behov for bruk av ikke fornybare naturressurser
Bedret vannkvalitet i Storelva, Steinsfjorden og i drikkevannskilden Tyrifjorden

Konklusjon
Arbeidet med byplanen for Hønefoss har pågått i mange år, den tyder på å være en
hard nøtt å knekke. Til tross for at en synes å være langt unna en funksjonell løsning,
foregår det parallell utbygging i bysentrum uten at de viktigste ferdselsårene inn og ut
av eller gjennom byen er kommet på plass. Det er ingen tvil om at det vil føre til
betydelige kostnader å få på plass vei og gateinfrastrukturen den dagen byp lanen
konkluderer med hvilken total løsning en skal gå for.

Planene for en Ringeriksbane Syd sammen med eventuell ny E16, det såkalte
Fellesprosjekt, ser heller ikke ut til å lette arbeidet Ringerike kommune står ovenfor.
Vi er av den oppfatning at innsp illet over her er positivt på flere måter for den
utfordrende byplanen i Hønefoss og på god vei beviser at Ringerike kommune og
Hønefoss by vil ha en mye større nytte og positiv total berøring av en Ringeriksbane
Nord med ny trase ført inn fra Eggemoen lan gs E16, til e n mulig ny stasjon ved
Veksal og videre til Hønefoss st. , via et mulig ekstra IC stopp på Tolpinrud og ut igjen
tilbake til Oslo .

Innholdet i det vi legger frem her er basert på prinsipper, tankerekker og muligheter
som på ingen måte må oppfattes som en komplett løsning, til det er det for mange
hensyn å ta til at vi kan ha den fulle oversikten. Vi håper allikevel at vårt innspill ka n
gi planleggere og andre involverte noen aha - opplevelser i hvilket potensial det ligger
i å ta inn over seg alternative løsninger og muligheter.

Alternativet Ringeriksbanen Nord innehar også store muligheter for pendling til
arbeidsmarked er som finnes langs linjenettet fra Hønefoss om Jevnaker og Nittedal
og inn via Oslo øst. Er mulighetene her godt nok kartlagt opp imot hva en oppnår via
en Ringeriksbane Syd som uansett vil oppleve stor konkurranse fra veibasert
pendling mot arbeidsmarked ene i Sandvika/Asker/Bærum .

Med BaneNOR og Jernbanedirektoratet sitt ønske om utsettelse av også
Ringeriksbanen/E16/Fellesprosjektet , er det all grunn til å jobbe videre med
alternati ver hvis dagens planer skulle vise seg å bli for kostbare og vanskelige å
gjennomføre.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Endal Ingeborg Bech Jørn Hanssen
Leder Nestleder styremedlem

Vedlegg:
1. Miljørett §112 innspill til høring E16 Nymoen - Eggemoen - (Ol um )
2. Skisser fra MiljøRett §112, vedlegg innspill, se vedlegg pkt. 1.

Se også www.miljorett.no for Civitas - rapporten: «Ringeriksbanen over Jevnaker»
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MiljøRett §112 sitt innspill til E16 Olum - Nymoen høring, merket med : 16/28107
Innspill til høring for kommunedelplan en for veistrekningen Eggemoen - Nymoen, lagt
u t til offentlig ettersyn i perioden 14.02.2018 - 04.05.2018, med høringsfrist 04.05.2018

Bakgrunn
Vi i foreningen MiljøRett §112 har i lengre tid engasjert oss for å finne frem til bedre
alternativ for Ringeriksbanen S yd om Sandvika/Kroksund og veistrekningen fra
Høgkastet til Ve - rundkjøringen utenfor Hønefoss, det såkalte Fellesprosjektet
Ringeriksbanen / E16 . Vårt innspill her springer ut i fra et bredt klima og
miljøengasjement.

Civitas AS og Logistikkutvikling AS har på oppdrag fra MiljøRett §112 utarbeidet en
rapport over relevante samfunnsmål som sammenligner Ringeriksbanen Syd med
Ringeriksbane n Nord. Rapporten er basert på reisetider, investeringsomfang,
markedsgrunnlag for persontrafikken, godstransport på bane og ikke - prissatte
virkninger med en kommende dobbeltsp oret Gjøvikbane. Rapporten har fått navnet
«Ringeriksbanen over Jevnaker» (publisert: 23.2.2017) og kan lastes ned på vår
hjemmeside www.miljorett.no , eller se vedlegg.

Vårt alternativ peker på en avgreining i mellom Harestua og Grua i tunnel over til
Jevnakerområdet. Fra vårt utgangspunkt er det naturlig å etterspørre hvorfor de t ikke
er vurdert en samkjøring / et delvis fellesprosjekt for E16 (Olum - Eggemoen - Nymoen)
sammen med deler av strekningen for en mulig Ringeriksbane Nord.

Innspillet vårt vil videre avdekke at arbeidet med valg av korridor har vært mangelfull
og i for sterk grad tilpasset og fokusert på en Ringeriksbane Syd - løsning.



Alternativ samkjøring i nærmere detalj
V år Ringeriksbane Nord - løsning baserer seg på fremføring av en dobbeltsporet tras e
i jernbanetunnel fra Grua / Harestua frem til Jevnaker.

Strekningen for en videre dobbeltsporet jernbane fra Jevnaker til krysningsområdet
av Randselva ved Kistefos kan utbedres i eksisterende trase eller en kan velge en
mer direkte trase lenger inn i terrenget. Derifra har vi har vurdert veiprosjektets
skisser og tegningsgrunnlag for de tre foreliggende korridoralternativer, A, B og C
og kommet frem til at vi vil spille inn følgende tanker og forslag for en samkjøring
med en ny dobbeltsporet jernbane fra Jevnaker til Hønefoss byområde.

Slik vi ser det, synes alternativ A og B for veien å være egnet for en felles
samkj øring , inkludert kryssing av Randselva og videre over Eggemoen , for deretter å
krysse Nærstadmarka på bruer ned til E16 - området mellom Nymoen og Risesletta.
Gitt av krav til kurvatur og linjeførin g på jernbane , anser vi ikke alternativ C som
aktuell for noen felles fremføring, men i det området finnes et gammelt jernbanespor
mellom Eggemoen og Hensmoen som muligens kan gjenbrukes for tilpasset
godshåndtering i området. Det er også andre muligheter for fremføring av jernbane
inn på Eggemoen fra Jevnaker, men der synes utfordringene å være større og mer
omfattende enn løsningene vi foreslår her i dette innspillet.

Vi har konferert med ekstern jernbaneekspertise og gjort en enk el teoretisk vurdering
ut i fra tilgjengelig informasjon om terrenghøyder og avstander i området , gitt av krav
til stigning/fall på 1,25% for en jernbanestrekning i Norge . Basert på dette er det
ønskelig med en trase over Eggemoen lagt på det lavest mulig nivå. Andre
vurderinger og konklusjoner i dette innspillet er basert på kunnskapsutveksling innad
i styret, blant medlemmer og innspill fra våre øvrige støttespillere.

Begge våre to alternativer for samkjør ing har samme sted for oppstart/avg reining der
ny E16 krysser Randselva fra østsiden av elva med videre fremføring over til
Eggemoplatået.

Jernbane tilpasset vei, alternativ A
Her anser vi det som mulig å bygge en felles bruløsning for både vei og jernbane
over Randselva. Jernbanen må da svinge av fra eksisterende trase og inn på
bruløsning for fremføring inn på Eggemoplatået. Broen kan da med fordel bygges i to
plan, med veien over jernbanen for å imøtekomme høydeforskjeller. For ytterligere å
komme i mål med høydeforskjellene ser vi det som naturlig at en vurderer å legge
jernbanen i kulvert over Eggemoen, da gjerne minimum 10 meter under
gjennomsnittlig terrenghøyde inne på mo en.

Hvis veien her legges over jernbanen, vil den ikke ha noen ytterligere innvirkning på
det ferdige korridorinngrepets bredde i landskapet. Ut i fra terrenget s beskaffenhet
ved rullebane sør/vest , må det tilpasses i rett anlagte terrasser der korridoren forlater
platået i bruløsningen ut over Nærstadmarka, der veien igjen plasseres over
jernbanen. Nedstigning fra Eggemoplatået for korridor A går deretter i bru(er) over
ravineområdet Nærstadmarka. Her ser vi det som formålstjenlig å konstruere bruer i
to p lan , igjen med veien øverst og banen under. Utgangen fra terrasse/platå ut i
ravinedalen kan her med fordel over en lengre strekning senkes med ytterligere fem



meter for å oppnå riktig linjeføring i det gjeldende terreng. Jernbane i dagsone kan
selvsagt og så utredes og tilpasses en parallell fremføring med ny vei.

Jernbane tilpasset vei, alternativ B
Her bruker vi samme felles bruløsning, som i alternativ A, en felles bruløsning for
både vei og jernbane over Randselva. Jernbanen må da svinge av fra eksisterende
trase og inn på brua for fremføring inn på Eggemoplatået. Broen bygges i to plan,
med veien over jernbanen. For å komme i mål med høydeforskjellene ser vi det som
naturlig at jernbanen legges i kulvert over Eggemoen, da minimum 10 meter under
gjennomsnittlig terrenghøyde inne på moen.

Hvis veien også her legges over jernbanen, vil løsningen ikke ha noen ytterligere
innvirkning på det ferdige korridorinngrepets bredde i lan dskapet. Ut fra terrengets
beskaffenhet ved enden av rullebanen i nord/øst, så legges jernbanen i tilpasset
kurvatur med dreiende kulvert videre ut i fra der korridoren ankommer Eggemoplatået
og legges rundt/under enden av flyplassens rullebane og konstrue res slik at
rullebanen, eller dennes mulige, fremtidige forlenging, ikke forstyrres. Veien vil her
trolig måtte gå i en litt annen rute.

Der traseen senere forlater platået i bruløsningen ut over Nærstadmarka, må veien
også her plasseres over jernbanen. Ut gangen fra platået og ut i ravinedalen kan her
med fordel over en lengre strekning senkes med ytterligere fem meter. Nedstigning
fra Eggemoplatået for korridor B går så med bru(er) over ravineområdet
Nærstadmarka, også her ser vi det som formålstjenlig å konstruere bruer i to plan
med veien øverst og banen under. Igjen for å ivareta jernbanens krav til kurvatur og
linjeføring i det gjeldende terreng. Jernbane i dagsone kan selvsagt også utredes og
tilpasses en fremføring med ny vei.

Stasjonsløsning/stoppes ted Eggemoen
Begge våre forslag for vei/jernbane vil kunne gi rom for tilrettelagte spor og
stasjonsløsninger for godshåndtering og passasjerstopp tilknyttet Forsvar, næringsliv
og andre aktiviteter som i dag foregår på Eggemoen. Her er mulighetene til ste de for
å lage arealbesparende anlegg satt inn i og/eller skjult i bakken.

Vei/Jernbane, korridor A og B, inngang Nymoen/Risesletta fra Eggemoen
Både forslag A og B, til samkjørt korridor, vil ankomme på samme sted mellom
Nymoen og Risesletta, i området de r E16 og kryssløsninger allerede finnes eller
planlegges i dag. Her må det undersøkes om linjeføring til en mulig gjennomgående
jernbane kan tilpasses veisystemet som er under planlegging der i dag.

Strekningen Nymoen/Risesletta over Begna (Molvald)
til Veien/Ve/Veksal/Hallumsdalen
Etter jernbanens endelige tilpasning til endelig veiløsning ved Nymoen/Risesletta,
fremføres den deretter på tilpassede fyllinger og pilarer langs nordvestsiden av
dagens E16 videre over Molvald/Begna inn til området mellom
Ve ien/Ve/Veksal/Hallumsdalen. Kurvaturene til vei og jernbane må her tilpasses
hverandre, men jernbanen kan trolig også alternativt forlate E16 i området ved
avkjøringen til Vestre Ådal og legges i rettlinjet kulvert frem til
Veien/Ve/Veksal/Hallumsdalen hvi s krav til hastighet tilsier det.



Vi ser for oss at det kan etableres en ekstra stasjon for Bergensbanen og Inter - City
innenfor et område med Veien/Ve/Veksal/Hallumsdalen som ytterpunkter. Øvrige
sporløsninger inn og ut av Hønefoss vil dermed som et resultat bli smidigere og vil
kreve mindre areal enn det kreve s ved dagens planer .

Anleggstekniske fordeler og muligheter ved denne løsningen (også sett opp
imot omfanget av anleggsarbeidet for Ringeriksbanen Syd):

• Det bør undersøkes om kulverter kan bygges av stedlig sand som graves ut
og foredles på stedet til betong med et for anlegget oppsatt betongverk.

• Jernbanen over Eggemoen med avgreininger og mulig stasjon , bør k un n e
graves ned og skjules under ny E16 og bakkenivå et ellers.

• Kort vei til stedlige pukkverk i Jevnaker, Lunner og Ringerike, som også kan
benyttes til foredling av tunnelmasser og varig lagring av problemmasser.

• Den i dag planlagte massefyllingen ved Hallumsdalen /Heradsbygda kan
opprettholdes og flyttes noe til hjelp for nytt stasjonsområde ved Veksal/Veien.

• Sterkt redusert behov for transport av masser; kortere kjørelengder til
masselagring eller gjenbruk/behandling.

• Trolig større potensiale for gjenbruk av masse r fra tunneldrivingen.
• Alternativet unngår å bygge jernbane og vei i ustabile våtmarksområder
• Vi tror også at en kan klare seg med kun to spor totalt i skjæringa ved

Hønefoss stasjon ved en Ringeriksbane Nord - løsning.

Anleggstekniske utfordringer ved en R ingeriksbane Nord - løsning:
• Kryssing av ravinedaler, også m ed tanke på forankring av pilarer og søyler.
• Det er for jernbanen trolig ønskelig med ett lengre plant parti over Eggemoen.
• Det finnes også her ustabil byggegrunn, men trolig ikke utfordringer som

overgår området mellom Sundvollen og Styggedalen i dagens planer.
• Alunskifer finnes i området mellom Jevnaker og krysningen ved Randselva,

hvis en ny, rettere trase er ønskelig. Kreve nde terrenghøyder for skjæring.
• Høydeforskjeller må gås etter i detalj for å se om linjeføring er mulig, men

nedstigningen til Hønefoss stasjon tas stegvis og i tilpasset hastighet.
• Begge forslag tangerer rullebanen for flyplassen på Eggemoen og løsninger

må gjøres slik at denne ivaretas også med tanke på forlenging.
• Mulige utfordringer med tilpasning av linjeføring og kurvatur for vei og bane i

planfrie løsninger der disse krysser hverandre og/eller seg selv.
• En jernbanetrase vil kunne komme noe i konflikt med eksisterende

høyspentmastesystem utenfor Hønefoss langs E16.

Miljøgevinster ved en Ringeriksbane Nord til Jevnaker og over Eggemoen:
• Godstrafikken øst - vest og nord - sør vil få et løft i samsvar med politiske

beslutninger og gir en effektiv trase hvor gjennomgående godstrafikk i akser
inn fra Drammen via Randsfjordbanen og Oslo med Gjøvikregionen og
Vestlandet, nå kan ledes utenfor Hønefo ss bysentrum. Avvikling av
tømmertransporter ut fra/inn til Ringerike vil også bedre ivaretas.

• Store og viktige ikke - prissatte natur og kulturverdier som er berørt av dagens
planer for en Ringeriksbane, vil bevares for ettertiden.

• Redusert tap av biologi sk artsmangfold.
• Ivaretagelse av det vernede vassdraget Tyrifjorden i henhold til

vernegrunnlaget, inklusive Steinsfjorden med Kroksund.



• Ivaretagelse av nasjonale og internasjonale forpliktelser i henhold til lover,
regelverk og internasjonale konvensjoner som Norge har ratifisert.

• Redusert tap av matjord i Norges mest fruktbare jordbruksområder.
• Åpner for mulige arealer, utenom matjord og boområder, for etablering av

parkering for IC - togsett.
• Interntrafikken i Hønefoss vil her løses på en meget god måte og berøring av

sentrum og historisk stasjon med tanke på toglinjeinfrastruktur og tilhørende
inngrep vil også kunne reduseres betydelig.

• Løsning har potensiale for fremtidig tilbakeføring til utgangspunktet ved slutt
på veien/banens levetid kontra konsekvens er av de omfattende inngrep i trase
fra Sundvollen over Kroksund - Vik - Bymoen - Storelva - Mælingen, inklusive
Tyrifjorden/Steinsfjorden.

• Kryssing av Randselva og berøring av Molvald/Begna er uheldig fra et
miljøperspektiv, særlig i forhold til vannressurser. Trolig er det likevel bedre å
krysse og berøre vassdraget så langt oppe enn elvekrysningen ved Mælingen.
R esten av elvestrekningen ned til Tyrifjorden vil da fungere med naturlige
renselsesprosesser som foregår i våtmarksystemet og elvedeltaet før elva
ren ner ut i Tyrifjorden, som om litt blir Oslos alternative drikkevannskilde.

• Trolig er det allikevel bedre å krysse eller berøre vassdraget så langt oppe i
vassdraget, resten av elvestrekningen ned til Tyrifjorden vil da fungere med
naturlige renselsesproses ser som foregår i våtmarksystemet og elvedeltaet før
elva renner ut i Tyrifjorden, som om litt blir Oslos alternative drikkevannskilde.

Samfunnsnyttige gevinster ved en Ringeriksbane Nord - løsning:
• Betydelig reduksjon i antall boliger som må rives og berørte boområder .
• Bedret samfunnssikkerhet i forhold til flom, ras, skred og matproduksjon i

områder mellom Sandvika og Hønefoss uten Ringeriksbanen Syd .
• Stort potensiale for miljøvennlige transportløsninger i Hønefoss bysentrum.
• Tyrifjorden , med elve vassdraget Storelva, ivaretas som drikkevannskilde.
• Oslonavet vestover vil avlastes ved en Ringeriksbane Nord, noe som åpner for

kapasitet for en fremtidig lyntogbane ut vestover over Haukeli.
• Effektiv ringbaneløsning Oslo - Nittedal - Hønefoss - Hokksund - Dramm en -

Sandvika - Oslo kan oppnås, også med kobling opp mot flere grenbaner.
• Nittedal, Hadeland og Gjøvikregionen vil raskere komme på skinner med en

ny Gjøvikbane, passasjergrunnlaget er her allerede godt tilstede.
• Ny Gjøvikbane vil dra nytte av påkobling til Dovrebanen ved Moelv.
• En god, samfunnsnyttig løsning for jernbane regionalt og nasjonalt i påvente

av politisk vilje og grunnlag for bygging av lyntogkorridor mellom øst og vest.
• Løsningen innfrir både estimert reisetid Hønefoss – Oslo på 37 minutter, og

b ebudet reduksjon av reisetid Oslo – Bergen, samt planprogrammets løfter om
å gi Jevnaker en tilkobling til Inter - Citynettverket.

• Godstrafikk overført til jernbane gir mer trafikksikre og varige veier.
• Alternativ løsning Ringeriksbanen Nord og en rimeligere veiløsning fra

Høgkastet til Ve, vil frigjøre midler til ytterlige satsing på og ferdigstillelse av
E134 som valgt stamvei mellom Oslo og Bergen.

• Påkobling til linjenettet til det opprettede grenbanesamarbeidet rundt Oslo.
• Togforbindelser kan opprettes i en industritoglinje fra Kongsberg via

Drammen, Eiker, Hønefoss opp til Raufoss Gjøvik. Gods varer og person
arbeidskraft. Sikker og effektiv logistikk for Forsvaret og deres
samarbeidspartnere etc.



Innspillets konklusjon
Vi er kjent med at veistrekningen Olum - Eggemoen - Nymoen er vurdert til å ha en
gunstig samfunnsøkonomisk nytteverdi. Denne kan styrkes ytterligere ved å
samkjøre deler av veistrekningen med vår her skisserte løsning for en dobbeltsporet
jernbane som siste deletappe for Ringeriksbanen Nord.

I en tid da det varsles at statsfinansene er i nedgang, er vår vurdering at
Ringeriksbanen Nord alternativet nå fortjener å tas inn i varmen til en likeverdig
sammenligning med dagens planer for en Ringeriksbane Syd . Investeringskostnaden
for Ringeriksban en Syd er fortsatt et åpent spørsmål. Norge har neppe råd til å la
være å utrede bedre alternativ er ? Til det er potensialet for overskridelser ved dagens
planer alt for store, de er jo basert på en 160 år gammel ide som ennå ikke er
realisert. Årsaken komm er nå tydeligere frem i reguleringsplanens tekniske rapporter
der prosjektet klassifiseres i høyeste fareklassekategori, spesielt hva angår risikofylt
tunneldriving og videre utfordrende grunn å bygge på.
R ingeriksbanen Syd vurderes til å ha høy r isiko og stort potensiale for tap av
menneskeliv, økonomi , og sosiale og samfunnsmessige verdier under
anleggsvirksomhet en, trolig også i driftsfase n .

Ringeriksbanen/Fellesprosjektet er presset frem i NTP - køen til tross for en vurdert lav
samfunnsnytte . D et er uklart hvordan dette har skjedd. Det synes nå klart at en i
fremtiden bør unngå å satse på slike prestisjeprosjekt med hurtig planlegging.

En bør heller premiere samferdselsprosjekter som dette og andre prosjekter hvor
synergieffektene er store og gir muligheten for et helhetlig transportbilde med både
passasjerer og gods på vei og jernbane. Med dette som bakgrunn mener vi at vårt
forslag om en mulig samkjøring er en moderat og anstendig tilnærming til å ivareta
bruken av statlige midler på samferds elsinfrastruktur.

Med vennlig hilsen
f or foreningen MiljøRett §112

Torbjørn Endal Ingeborg Bec h Jørn Hanssen
Leder Nestleder S tyremedlem

Vedlegg:
1 R apport en « Ringeriksbanen over Jevnaker »
2 PDF - fil med skisser av korridorer, traseer, høydeprofil og alunskiferkart

Kopi av dokumentet går i felles epost til en rekke aktuelle samfunnsaktører















Fra: sven [sven - brun@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 29.06.2018 17:15:49
Emne: Merknader til Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030
Vedlegg: Rutetabell.pdf

Som eier av B18 (Boligområde Vågård), har jeg følgende merknader til Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030:
(B18 er av Rådmannen foreslått tatt ut av arealplanen).

- Rådmannen begrunner sin imøtekommelse av innsigelsen fra Fylkesmannen me d at det er dårlig bussforbindelse til Hønefoss. I følge
rutetabeller er det kun

3 færre avganger fra Vågård mot Hønefoss enn fra Almebakken og Hallingby. (rutetabell vedlagt)

- Utvidelsen av boligområdet på Vågård ligger i gang - og sykkelavstand til flere hundre arbeidsplasser på Hensmoen. Jeg vil tro at dette
er positivt for samordnet areal - og transportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere klimagassutslippene.

Jeg Regner med at Ringerike kommune vil opply se Fylkesmannen i Buskerud om de faktiske forhold slik at Fylkesmannen trekker innsigelsen.

Mvh
Sven Brun



232 Hallingby/Nes i AOal

Mandag - Fredag
S 2,4,5,s

Gyldig fra 09.10.2017
4,s 2,5,s 1 ,2,4,5,s s 3,s

Hønefoss sentrum
Gullagata
Domus
Hønen alle

0630 0745 081 0 081 s 1210
0633 0748 081 3 081 8 1213
0634 0749 081 4 081 9 1214
0635 0750 081 5 0820 1215

1400
1403
1404
1405

1 405 1 425 1545
1 408 1 428 1548
1 409 1 429 1549
1 41 0 1 430 1550

Ullerål skole
Almebakken
Risesletta

ttill
0635 0750 081 5 0820 1215
0638 0753 081 8 0823 1218

1 230 1 255 |

1 230 1 255 1405
1 233 1 258 1408

1 41 5 | |

1 41 6 1 430 1550

1 41 8 1 433 1553

Nymoen E16

Vågård E16

0639 0754 | 0824 1 21 9 |

wt1 , ors: | 6ffi* ?gt I

1409
ft*fs'
1412

1 41 9 1434
1 &1 1436

| 1437Spenncon 0642" 0757 | | 1 222 |

Nymobakken
Vågård
Hensmoen industrifelt

OB1 el
I

0831

1 234 1259
t23S ?ffi;r
tl

1423

I

1425

I

I

1 554

Våsård I

Hen I

Hen
Pålerudbyen
Valderstømoen

| 0822

| 0827

| 0827

1428
1433
1433

1 558
1601

1602

Skårflågan
Grønvoldsletta
Nordre Grønvoll

0645
0646
4647

0800 0829
0801 0830
0801 0831

1225
1226
1227

'1415
1416
1417

1 435 1 440 1603
1 441 1604
1 442 1604

Delet Hallingby
Farmen E16
Hallingbytoppen

0648 0802 0832
0649 0803 0833
0650 0803 0834

1228
1229
1230

1418
1419
1420

1 443 1605
1 444 1606
1 445 1606

Hallingby syd
Hallingby skole
Hallingby nord

0651 0804 0835

I | 0838
0653 0806

1231
123s
1237

1421
1424
1426

1 446 1607
1 455 I

1 457 1609

Somdalen
Samsjøveien
Fjøsvika

OBOB

0810
0814

1239
1240
1244

1428
1429
1433

1501

1503
1509

Ringmoen skole
Ringmoen
Ringmoen

ank
avg

I

0B15
I

1245
1254

1434
1435

1440

1511
1 520
1525

Finsand
Rinna
Buttingsrud Camping

1253
1253
1259

1445
1448
1454

1 530
1 530
1 536

Blakstvedt
Skagnes

1 301

1303
1307

1456

1458
1502

1 538
1 540
1544Bionevika

Pålsodden
Nes i Adal

1312
1315

1507

1 508

1549

1 550
s=kiøres kun skoledaqer
Daqkoder; 1=mandaq, 2=tirsdag, 3=onsdag, 4=torsdag, S=fredaq
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Hønefoss sentrum
Gullagata
Domus
Hønen all6

Hatlingby/Nes i AOal

lllandag - Fredag
1 605 1 705 1805
1 608 1 708 1808
1 609 1 709 1809
1 61 0 1 71 0 1810

Gyldig fra 09.10.2017

Almebakken
Risesletta

1 61 0 1 71 0 1810
1 61 3 1 71 3 1813
1 61 4 1 71 4 1814

Vågård E16
Spenncon
Skårflåsan

F #,
1 620 1720

lp
1817
1820

Grønvoldsletta
Nordre Grønvoll
Delet Hallingby
Farmen El6

1 621 1 721 1821
1 622 1 722 1822
1 623 1 723 1823
't624 1 724 1824

Hallingbytoppen
Hallingby syd
Hallingby nord

1 625 1 725 1825
1 626 1 726 1826
1 628 1 728 1828

Somdalen
Samsjøveien
Fjøsvika

1632
1634
1637

Ringmoen
Ringmoen

ank 1638
avg 1638

Finsand
Rinna
Buttingsrud Camping

1643
1643
1649

Blakstvedt
Skagnes
Bjonevika

1651

1653
1657

Pålsodden
Nes i Adal

1742
1703
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II232 Hønefoss

Mandag - Fredag Gyldig fra 09.10.2017
2,4,5,s s 3,s 3,s

Nes i Adal
Pålsodden

0640
0641

0745
0749 1 500
0756
4757
0800

1 507
1 508
151 1

0648
0649
0652

Bjonevika
Skagnes
Blakstvedt
Buttingsrud Camping
Rinna
Finsand

0656
0657
0701

0805
0806
081 0

1515
1516
1520

Ringmoen skole
Ringmoen

I

0707

081 5

081 5

1525
1315

Fjøsvika
Samsjøveien
Somdalen

a7a7
0713
0714

081 5
0821
0822

1315
1319
1319

Hallingby nord

Hallingby skole
Hallingby syd

071 7 0715

tl
071 8 0716

0825 0920
0831 |

0833 4921

1120

| 1235
1 1 21 1236

1322

| 1425
1 323 1426

r+ås
1456

Hallingbytoppen
Farmen E16
Delet Hallingby

071 8 0716
071 8 0716
071 8 0717

0833 0921 1121
0833 0921 1121

0834 0922 1122

1 236 1323
1 236 1323
1 237 1323

1426
1426
1427

1456
1456

1457

Nordre Grønvoll
Grønvoldsletta
Skårflågan

071 8 0717
071 9 0718
0724 0724

0835
0836
0838

0922
0923
0925

1122
1123
1125

1 237 1 324 1427
1 238 1 325 1428
1 240 1 326 1 430 1435

1457
1458
1500

Spenncon
Vågård
Hensmoveien

4723

I

I

6lret
0748

0925

I

| 1327

tl
0839

I
I

I ttl
1435

I

I

Valderstømoen
Pålerudbyen
Hen

| 0720

| 0721
1 1 25 1 240 I

1 1 26 1 241 |

1430
1431
143l.

1 500
1501

1504I a724 | . . . | | 1 1 2e 1 244 |

Vågård
Nybyen

tt
| 0727

rtl
1 1 32 | |

I

I

1438

I

I

1 508Nymobakken | 0728 0753 | | 1 1 33 1 248 I

Hensmoen industrifelt
Vågård E16
Nymoen E16

ttrffittl
0727 0730 |

llllll1 440lffitffill W{1 srrffi, rl
0841 0927 1 1 35 1 250 1 331 1 440 1 444 1511

Risesletta
Solbakken
Havresletta

0727 0732 0755
4727 0732 0755
4728 0733 0757

0842
0842
0843

0928 1 1 36 1 251 1332
0928 1 1 36 1 251 1332
0929 1 1 37 1 252 1333

1 441 1445
1 441 1445
1 442 1446

151 2
151 2
1513

Almebakken
Ullerålskole
Hønen all6

0730 0735 0758

| | 0800
0731 0736

0845 0931

tt
0846 0932

1 139

I

1144

1 254 1 335 1 444 1 448 1515

rtttl
1 255 1 336 1 445 1 449 1516

Domus
Gullagata
Ullerålsgata

0731 0736
0732 0737
0733 0737

0846
0847
0847

0932
0933
0933

1 1 40 1255
1 1 41 1256
1 1 41 1256

1336
1337
1337

1445
1446
1446

1449
1450
1450

1516
1517
1517

Nordre torg
Hønefoss sentrum

0736 0739
0742 0745

0849 0935 1143
0855 0941 1149

1 258 1 339 1 448 1 452 1519
1 304 1 345 1 454 1 458 1525

s=kiøres kun skoledager
Dagkoder: 1=mandag, 2=tirsdag, 3=onsdag, 4=torsdag, S=fredag
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Ringmoen
Fjøsvika
Samsjøveien
Somdalen

Hønefoss

Mandag - Fredag Gyldig fra 09.10.2017

1525
1525
1529
1529

Hallingby nord

Hallingby syd
Hallinqbytoppen

1 532 1 730 1830
'f 533 1 731 1831

1 533 1 731 1831

Farmen E16
Delet Hallingby

1 533 1 731 1831

1 533 1 732 1832
Nordre Grønvoll
Grønvoldsletta
Skårflågan

1 534 1 732 1832
1 535 1 733 1833
1 536 1 735 1835

Spenncon
Vågård E16
Nymoen E16

1 537 1 735 1835

ffi ffi ffi. '!
1 541 1 737 1837

Risesletta
Solbakken
Havresletta

1 542 1738
1 542 1738
1 543 1739

1838
1838

1839

Almebakken
Hønen all6

1 545 1741

1 546 1742
1841
1842

Domus
Gullagata
Hønefoss sentrum

1 546 1 742 1842
1 547 1 743 1843
1 555 1 751 1851



M ERKNADER TI L KOM MU N EPLAN EN S AREALDEL 201 8 – 2030

FOR OPPEN GÅRD, GN R 52 BNR 4

1. Innledning

Disse merknadene knytter seg til felt «B17» i Oppenåsen som ble sløyfet som følge av innsigelse fra
Fylkesmannen i Buskerud (heretter kalt «FMBU»). Vi er svært overrasket over denne utviklingen .
Ettersom B17 (felt B i vårt innspill til arealdelen) nå er foreslått fjernet ser vi oss nødt til å komme
med merknader til dette .

I og med at rådmannens innstilling om å sløyfe felt B gjør det nødvendig å gå i dybden på historikk,
argumenter, hensyn og forholdet til Fylkesmannen i Buskerud sin innsigelse på den ene siden og
kommunens egne beslutninger på den annen side, starter vi for oversiktens skyld med en
oppsummering:

a) Innsigelsen fra FMBU
FMBU sin innsig else mot en rekke felt, deriblant B17 (felt B), var tuftet på hensynet til
«nasjonale føringer for samordnet areal - og transportplanlegging og nasjonale føringer for å
redusere klimagassutslippene». Dette fremgår på side 5 i høringsuttalelsen fra FMBU.
Hen synene som FMBU skal ivareta er nødvendigvis overordnede nasjonale hensyn, og i slike
tilfeller kan det ikke forventes at fylkesmannen har inngående detaljkunnskap om lokalmiljø
og bygder. Dermed er det også naturlig å korrigere fylkesmannen når innsigelse n gir uheldige
utslag som ikke er tuftet på fullstendig faktum.

Vi støtter rådmannens tilbakevisning av at disse hensynene gir grunnlag for innsigelse mot og
sløyfing av B17. Rådmannen viser til at Heradsbygda har et godt utbygd kollektivtilbud og at
byg da har en god gang - og sykkelvei som går helt ned til Hønefoss sentrum.

Det er mulig å mekle med FMBU som angitt i plan - og bygningslova. Mekling bør imidlertid
kun skje der hvor det er et forsvarlig grunnlag for å gjennomføre mekling. Det er et godt
gru nnlag for en slik mekling, slik også rådmannens vurdering viser når det gjelder B17.

Det er positivt at rådmannen så det tilstrekkelig å avfeie innsigelsen med en eller to korte
setninger. Likevel har vi nedenfor funnet grunn til å utdype og supplere sta ndpunktet som
rådmannen har inntatt for slik å bidra til grunnlaget for meklingen.

Arealdelen er forsinket, og ytterligere forsinkelser vil være svært uheldig for Ringerike. En
mekling vil i prinsippet kunne medføre en slik forsinkelse, hvilket gjør at de t ikke vil være
tilrådelig å la et mindre boligfelt som B17 medføre så store forsinkelser for et helt
lokalsamfunn.

Det er derfor viktig å understreke at en slik forsinkelse ikke vil finne sted. Den
hensiktsmessige måten å gå frem på i dette tilfellet er å vedta B17 som boligfelt med



innsigelse. Feltet vil dermed ikke fremgå som gult i arealdelkartet, men som hvitt. Selve
meklingen vil skje først i etterkant av arealdelens vedtakelse. Altså er vi tjent med en raskest
mulig vedtakelse av arealdelen – også med hensyn til B17.

Dette jf. plan - og bygningsloven § 5 - 6 om mekling og avgjørelse av departementet. Der
fremgår det at det «ordinært» skal foretas mekling etter en innsigelse. Dette er imidlertid
ikke et absolutt krav; slik det også fremgår av forarbei denes merknader til bestemmelsen i
ot.prp. nr. 32 (2007 - 2008) skal det «normalt» foretas mekling. Hvis partene mener at mekling
ikke har noen hensikt kan mekling da også utelates.

Dersom det ikke foretas mekling, eller dersom en mekling ikke medfører eni ghet, skal
kommunen treffe planvedtak og sende planen og innsigelsen – eventuelt med meklerens
tilrådning – til departementet.

b) Friluftshensyn som grunnlag for rådmannens innstilling
FMBU har ikke kommet med en innsigelse mot B17 tuftet på friluftshensy n. Dette er ikke
nevnt i FMBU sin høringsuttalelse. Rådmannen har likevel i sin innstilling foreslått å trekke
B17 ut av arealdelen som boligformål nettopp av hensyn til friluftshensyn.

Vi vil påpeke at det altså ikke foreligger grunnlag for å sløyfe B17 som følge av innsigelse fra
FMBU, selv om rådmannen i sin innstilling skriver nettopp dette.

Sløyfing av B17 vil altså ikke være tuftet på en innsigelse, men snarere kommunens egen
besl utning uavhengig FMBU. Det er imidlertid også i strid med en tidligere politisk beslutning.
Utgangspunktet var at vi foreslo felt A, B, C og D. A ble sløyfet i grovsilingen pga støy fra
Vestsiden pukkverk, mens rådmannen innstilte felt C og D som gul kateg ori. Når det gjelder
felt B innstilte rådmannen dette til rød kategori, og hvor administrasjonen i
saksdokumentene som ble sendt til politikerne redegjorde for bl.a. friluftshensyn som
grunnlag for dette.

Politikerne besluttet imidlertid at felt B (B17) likevel skulle inntas som gul kategori. Gul
kategori innebærer ikke at det er uten behov for avklaring og harmonisering av hensyn slik
det er for grønn kategori; gul kategori innebærer at nærmere bestemte hensyn må vurderes i
en senere detaljregulering hvi lket er nødvendig for å realisere tiltak.

Det er lite heldig om rådmannen, etter først å ha foreslått et felt sløyfet og hvor politikerne
beslutter å inkludere dette feltet, på ny foreslår feltet tatt ut av planen hvor dette dessuten
er i direkte motstrid mot en politisk beslutning. Især må det her også bemerkes at det ikke
har fremkommet noen nye forhold eller opplysninger i saken som gir grunnlag for en ny
vurdering fra administrasjonens side; sakens opplysning er den samme som under
grovsilingen.

Vi m ener også på denne bakgrunn at felt B17 bør forbli et boligfelt for nærmere
detaljregulering. Det er for øvrig svært lite heldig om kun felt C og D – som kun vil gi noen
svært få tomter – tillates, og hvor felt B (B17) må spilles inn på ny til ny fremtidig rullering av



arealdelen. Det vil hemme en sunn utvikling av Heradsbygda, og vi har over flere år allerede
fått henvendelser fra familier som etterspør byggetomter – hvor vi kun må henvise til at
arealdelen først må vedtas. I tillegg må det nevnes at Helge rud skole har uttrykt et behov for
flere elever, og at Heradsbygda barnehage nylig er utvidet og oppusset med en tom avdeling
som står klar til å motta flere barn.

Vi mener at ovenstående burde være tilstrekkelig som grunnlag for å la B17 bestå som et are al
disponert til boligformål i arealdelen. Likevel, på grunn av risikoen for at B17 faller ut av planen med
den konsekvens at det vil gå mange år før B17 kan vurderes på ny i full bredde, og fordi rådmannens
innstilling kommer overraskende på oss så sent i prosessen og hvor grunnlaget for å foreslå B17
fremstår som uklart, ufullstendig og tuftet på feil grunnlag, ser vi nødvendigheten av å gå grundigere
inn i detaljene i det følgende. Dette slik at vi, dersom ovenstående ikke anses tilstrekkelig, sikrer at
saken blir belyst i nødvendig utstrekning.

I punkt 2 går vi nærmere inn på rådmannens innstilling vedr. B17, herunder nødvendig historikk ift.
grovsil ingen, FMBUs innsigelse og rådmannens behandling av innsigelsen på den ene siden og
friluftshensyn på den an dre siden og hvor det til sist gis en punktvis oppsummering med vår
konkl usjon og anmodning .

Til sist, som supplering av rådmannens vurdering tilknyttet meklingsgrunnlaget for FMBU sin
innsigelse om klimautslippreduksjon, rede gjøres det i punkt 3 nærmere for FMBUs innsigelse og med
argumentasjon som underbygger at innsigelsen ikke kan få anvendelse for B17.

2. Rådmannens innstilling vedr. B17
2.1. Historikk

Det vises til kommuneplanens arealdel hva angår gnr 52 bnr 4 sitt forslag om fortetting av
Heradsbygda/Oppenåsen i form av 4 boligfelt (område A, B, C og D).

I grovsilingen ble dette omtalt som planinnspill nr. 27. Rådmann en sløyfet område A, men foreslo
område C og D til gul kategori . Dette var tuftet på både støyrisikoen fra Vestsiden pukkverk og
forholdet til friluftsområdet . Politikerne vedtok imidlertid eksplisitt at også område B skulle være gul
kategori.

Areal grovsilet til gul kateg ori i stedet for grønn kategori innebærer at arealet behøver nærmere
håndtering for å harmonisere interesser / avklare eventuelle konflikter med diverse hensyn før det
kan skje en utbygging. Dette er noe som håndteres i forbindelse med detaljregulerin g, og altså ikke i
kommuneplanens arealdel. I dette konkrete tilfellet er det friluftshensyn og A - området i Oppenåsen,
samt støyforhold tilknyttet Vestsiden pukkverk, som må hensyntas, harmoniseres og avklares.

Slik vi tidligere har fremlagt har John Myrvang A S in nhentet en støysonerapport slik at «worst case»
støysituasjon i relasjon til de foreslåtte boligområdene ble kartlagt. Dette innebærer altså en
støyvurdering hvor alle forhold ligger slik an at det blir maksimalt med støy, slik som at det pigges på
top pen av eksisterende terreng (dette skjer sjeldent), hvor vindretningen går rett mot boligområdet i
Heradsbygda, mv. Selv under disse «worst case» - forholdene ser man på t idligere innsendt
støysonekart klart at dette ikke skaper problemer for noen av feltene B, C og D ; kun for felt A som da
også er sløyfet fra arealdelen .



Friluftsområdet i Oppenåsen er kategorisert som et A - område, og i den sammenheng er det viktig at
friluftshensynene sikres både nå og i fremtiden. Foruten en svært god skole og barnehage me d ledig
kapasitet, lokalbutikk, gang - og sykkelvei ned til byen og et godt utbygd kollektivtilbud er
friluftsområdet et viktig element som gjør Heradsbygda attraktivt som bosted – især for
barnefamilier. Bolighensynet og friluftshensynet må derfor harmonis eres på en tjenlig måte.

Felt B er et område som strekker seg fra Bassengveien i nord og ned mot Bålerudveien /
Feltspatveien i sydøst. Fortetting og utvidelse av boligområdet Heradsbygda på dette arealet er altså
en naturlig forlengelse av eksisterende b ebyggelse. I nord og øst vil feltene B, C og D være de siste
naturlige utvidelsene ettersom boligfelt ut over disse arealene vil komme for nærme åskammen,
hvilket ikke er ønskelig fra et estetisk synspunkt eller med hensyn til friluftslivet. Bebyggelsen sk al
ligge på sydvestsiden av Oppenåsen; ikke helt på toppen av åskammen eller på nord/nordøstsiden.

I tillegg er det i forbindelse med fortetting i form av feltene B, C og D naturlig å planlegge grønne
korridorer der hvor det er naturlig, med tanke på sikr ing av adkomst inn til friluftsområdet. Dette er
noe som må håndteres i detaljreguleringen .

Dermed skulle altså område B, C og D (kalt B15, 16 og 17) bli en del av ny arealdel.

Vi ble derfor overrasket over å se protokollen etter Formannskapet 2 sitt møte den 22. mai 2018. Der
ser vi at B17 (område B) plutselig er foreslått tatt ut på bakgrunn av en innsigelse fra F MBU . Vi har
ikke blitt gjort kjent med denne innsigelsen. Vi vil understreke at FMBUs generelle prinsipper som
ligger til grunn for innsigelsene er forståelige og rasjonelle, men hvor vi samtidig må understreke at
FMBUs vurdering og konklusjon vedrørende B17 er tuftet på et ufullstendig og uriktig
faktumgrunnlag. Innsigelsen bærer ingen reell tyngde hva angår B17.

Vi ber om at feltet B17 (boligfo rmål) forblir en del av arealdelen , og bygger dette på begrunnelsene
som gis i det følgende.

2.2. Fylkesmannens innsigelse : Nasjonale føringer vedr. miljø

FMBU skriver følgende i sin høringsuttalelse til arealdelen:

«For å lykkes med å styre utviklingen til Hønefoss mener vi at det blir feil å legge til rette for
til dels store utbyggingsområder utenfor byområdet som er bilbaserte. Vi viser til nasjonale
føringer for samordnet bolig - areal - og transportplanlegging, na sjonale mål om å redusere
klimagassutslippene og nasjonale mål om å redusere omdisponeringen av dyrka mark».

Videre angående Miljødirektoratets «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» fra 2014 uttaler
FMBU følgende:

«Det er spesielt innen veitrafikk (samordnet areal - og transportplanlegging), jordbruk,
oppvarming og energiforsyning hvor kommune har mulighet til å legge til rette for reduserte
klimagassutslipp.»

Videre angående Statlig planretningslinje for sam ordnet bolig - , a real - og transportplanleg ging,
fastsatt ved kgl. r es. a v 26. september 2014:



«det er mål om at utbyggingsmønster og t ransportsystem skal fremme utvikling av kompakte
byer og tettsteder. En viktig føring her er at potensialet for fortetting og transformasjon bør
utnyttes før nye u tbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggin g sområder bør styres mot
sentrumsnære områder. Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by - og
tettstedsområder og store sammenhengende landbruks - , natur - og friluftsområder.»

Selve innsigelsen som FMBU rent fa ktisk fremmer fremgår på side 5, hvor flere felt – deriblant B17 –
er nevnt:

«Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal - og transportplanlegging og nasjonale
føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer Fylkesmannen innsigelse til område ne
(…) B17 (…). Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR - områder i tråd med gjeldende
kommuneplan.»

Innsigelsens juridiske virkning går utelukkende ut på nasjonale føringer vedrørende reduksjon av
klimagassutslipp, i relasjon til samordnet area - og tran sportplanlegging (hvor bl.a. kollektivtransport
og ferdsel til fots og med sykkel står sentralt).

Det fremgår følgelig ingen friluftshensyn som grunnlag for FMBU sin innsigelse.

2.3. Rådmannens vurdering

Rådmannen skriver i saksfremlegget til Formannskapet 2 fø lgende, under henvisning til FMBUs
innsigelse (punkt 4 om innsigelse fra 4 overordnede myndigheter):

«Området B17 (Heradsbygda) (…) grunngis innsigelsene også i samordnet areal - og
transportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere klimagassutslippe ne».

Dette er for så vidt riktig; dette er forhold som FMBU på generell basis viser til som grunnlag for sin
innsigelse.

Men i Rådmannens kommentar til dette skrives imidlertid følgende:

«I Heradsbygda er det i dag akseptable bussforbindelser, med avgang f orholdsvis hver
halvtime på hverdager. Til Heradsbygda er det en eksisterende og gjennomgående gang - og
sykkelvei fra sentrum.»

Essensen i Rådmannens forklaring er her at FMBU har gått for generelt til verks og uten å ha
konkrete holdepunkter for sin innsi gelse mot B17. Dette er vi enig i.

Men så fortsetter Rådmannen:

«I område B17 i Heradsbygda imøtekommer rådmannen innsigelsen, da den ligger i et
område med meget store friluftsverdier (A - område), jf. Kartlegging av bynære friluftsområde
(2013). Et A - områ de er ofte i bruk hele året og av mange personer.»

Rådmannen trekker her overraskende frem friluftsverdier som tema på ny . Dette lar Rådmannen
være avgjørende, på tross av at han på en ryddig måte har vist at FMBU ikke har faktumforankring
for sin innsigelse. Friluftsverdier er naturligvis viktige hensyn, men som vi vil omtale nedenfor er disse
allerede vært gjenstand for vu rdering i forkant av FMBUs innsigelse.



Rådmannen skriver altså dette innenfor punkt 4, hvilket er et punkt som spesifikt gjelder innsigelser
fra overordnede myndigheter – herunder Fylkesmannen i Buskerud.

FMBU har imidlertid ikke tuftet sin innsigelse på friluftshensyn. Vi må derfor stille spørsmålstegn ved
at Rådmannen her plutselig benytter friluftsverdier for å sløyfe B17 på et annet grunnlag og dermed
gjøre FMBUs innsigelse overflødig. Denne bruken av friluftshensyn harmonerer dessuten dårlig med
saks gangen frem til nå, hvilket omtales nærmere nedenfor.

2.4. Nærmere om friluftshensyn vedr. B17

B17 er således sløyfet fra arealdelen, ikke på bakgrunn av innsigelsen fra FMBU angående
transportplanlegging etc. I stedet er B17 foreslått sløyfet av kommunen selv v/rådmannen, på grunn
av friluftshensyn.

Det er riktig at Oppenåsen er et viktig og godt friluftsområde både for barn og voksne, turgåere og
mosjonister. Skogen er et av flere viktige elementer som bidrar til å gjøre Heradsbygda og
Oppenåsen attraktivt, især for barnefamilier.

Dette faktum var både vi og kommunen klar over da forslaget til B17 (område B) ble foreslått til ny
arealdel.

I Rådmannens grovsiling fra juni 2015 står det i punkt 2.4 mye nøkkelinformasjon om Heradsbygda.
Blant anne t vises det til kapasitet i infrastruktur, det er kapasitet i Heradsbygda barnehage (nå
utvidet slik at det er en tom avdeling som står klar til bruk), og i tillegg er det kapasitet på Helgerud
skole. Det er god gang - og sykkelvei helt fra sentrum og opp.

Foruten dette skriver Rådmannen i punkt 2.4.3:

«Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF - områder og friområder i gjeldende arealdel.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i kartlegging av bynære friluftsområder
2014. Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområder i Heradsbygda, og har et godt
utbygd sti - og løypenett.

Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at områdene
øverst i Bålerudmarka kan være utsatt for støy fra pukkverket un der visse forhol d. Friområde
og buffer mot pukkverk bør opprettholdes.»

Her omtaler Rådmannen område B (B17), som ligger øverst i Heradsbygda/Oppenåsen – altså i
forlengelsen av Bassengveien og videre sydøst.

Da vi fikk gjennomgått Rådmannens grovsiling så vi at han hadd e lagt til grunn et begrenset
støysonekart som John Myrvang AS hadde fremlagt angående område A (som ble sløyfet, og som vi
pga. støysonene ikke har forfulgt). Denne rapporten viste et kartutsnitt som ikke dekket område B
(B17), og dermed var det ikke grun nlag for å si at støyforhold gjør det uforsvarlig å bygge ut der.

I etterkant av grovsilingen innhentet John Myrvang AS en ny og utvidet støyrapport som også viste
hvordan støysonene er for område B (B17). Denne viste at støy ikke er problematisk for boli gtomter
der.



Denne rapporten sendte vi inn til kommunen for å dokumentere forholdet. Vi ba på denne grunn om
at B17 likevel skulle bli inntatt i arealplanen.

På side 57 i grovsilingsrapporten omtales innspill nr. 27 med område A, B, C og D. Der konkluder er
Rådmannen med at område C og D bør bli gul kategori, mens A og B (B17) ikke anbefales.
Bakgrunnen er A - området og at foreslåtte områder kan berøre stier og inngangsporter til friområdet
(hvilket i realiteten ikke er en utfordring ettersom stiene fungere r godt utenom B17 og hvor de
sentrale stiene går utenom feltet, og der sikring av inngangsporter er et forhold som naturligvis må
vurderes ved detaljregulering) .

Politikerne behandlet grovsilingen, og konkluderte der med at område C og D skulle være med vi dere
i arbeidet med arealdelen, i tråd med Rådmannens anbefaling. Men i tillegg besluttet politikerne at
også område B (B17) skulle være med. Dette er altså en beslutning som ble tatt på bakgrunn av
opplysninger slik som nettopp A - området og friluftsverdie ne.

Vår konklusjon etter dette er at det etter vedtatt arealdel blir nødvendig å igangsette arbeid med
detaljregulering. Det er i detaljreguleringen at plankart og bestemmelser blir skreddersydd. Som et
ledd i dette vil grønnstruktur og behovet for korrid orer opp til friluftsarealet bli ivaretatt, hvilket er et
viktig aspekt for å bevare attraktiviteten av å bo i Heradsbygda / Oppenåsen. Støysonekartet vil trolig
medføre at utnyttelsen blir noe endret, men dette blir marginalt og kun i forbindelse med noen få
enkelttomter . Det planfaglige grunnlaget ligger godt til rette for slik detaljregulering.

2.5. Foreløpig konklusjon

Vi registrerer altså følgende historikk:

i. Vi spilte inn områdene A, B, C og D.

ii. Rådmannen påpekte friluftsinteressene og viktigheten av A - om rådet samt korridorer
frem til friluftsområdet, samt støy fra pukkverket.

iii. På denne bakgrunn foreslo Rådmannen å sløyfe område A og B slik at kun område C og D
ble videreført.

iv. Vi innsendte ny støysonerapport som viste at det kun er grunnlag for å sløyfe o mråde A. I
tillegg kom de reelle hensyn rundt friluftsområdet og å tilpasse planverket
(detaljregulering) slik at korridorer for adkomst til friluftsarealet sikres.

v. På bakgrunn av alt dette faktumgrunnlaget i saken vedtok politikerne å videreføre
område C og D iht. Rådmannens konklusjon. I tillegg vedtok politikerne område B. Kun
område A ble altså sløyfet. Område B ble inkludert og hvor dette harmonerer med en
forsvarlig ivaretakelse av nettopp friluftshensynene.

vi. FMBU melder innsigelse mot bl.a. B17. Bakgrunnen er overordnede nasjonale hensyn
mtp. klima utslipp, tran s portplanlegging, sentrumsfortetting mv.



vii. Rådmannen redegjør kort og konsist for at FMBUs innsigelse ikke har reell
gjennomslagskraft overfor B17.

viii. Rådmannen velger likevel å sløyfe B17. Dette under henvisning til FMBUs innsigelse, men
hvor FMBU ikke påberopte friluftshensyn som grunnlag for sin innsigelse.

ix. Sløyfingen tuftes altså på kommunens egen vurdering vedrørende friluftshensyn. Dette
medfører imidlertid at Rådmannen snur om på politikernes vedtak om å inkludere B17,
hvilket i saksforberedelsen klart og tydelig synliggjorde forholdet til friluftsområdet.

x. Rådmannen synes å legge til grunn at B17 ikke er forenlig med friluftshensyn. Dette er en
konklusjon det imidlertid ikke er grunnlag for å ta, ettersom B17 og friluftshensyn vil
harmonere – hvilket er en forutsetning bak politikernes valg om å inkludere B17.

xi. Det er ingen nye forhold som tilsier at rådmannen har grunnlag for å foreta en ny
vu rdering til overprøving av politikernes allerede fattede beslutning.

xii. Korrekt planmessige håndtering er å meisle ut de konkrete arealplankart og
bestemmelser i detaljregulerings form , snarere enn nå – i strid med politikernes tidligere
beslutning – å sløyf e B17 på arealplannivå .

Vi mener derfor at B17 bør bestå som areal med boligformål i kommuneplanens arealdel .

3. Nærmere om FMBUs innsigelse

3.1. Overordnet

Vi er som nevnt enige i Rådmannens argumentasjon mot FMBUs innsigelse mot B17.

Vi finner imidlertid gru nn til å supplere dette for å belyse alle nødvendige forhold som er av
betydning, særlig med tanke på å foregripe mulige vurderinger i fremtiden som vi ikke så lett vil
fange opp eller som vi ikke får anledning til å uttale oss om. Vi mener at Rådmannens v urdering er
kortfattet men samtidig både konsis og tilstrekkelig. Likevel vil vi foregripe risikoen for at noen skulle
mene at begrunnelsen var for kortfattet.

Det vi er opptatt av er at det foretas en forsvarlig og reell vurdering av B17, og at dette tuf tes på
riktig faktumgrunnlag slik at saken er tilstrekkelig opplyst. Som grunneier av gnr 52 bnr 4 er våre
merknader til dette både relevante og viktige.

3.2. FMBU : Generelt

FMBU mener altså at det blir feil om Ringerike kommune «legge[r] til rette for til dels store
utbyggingsområder utenfor byområdet som er bilbaserte». Dette for å styre utviklingen til Hønefoss
iht. nasjonale føringer for samordnet bolig - areal - og transportplanlegging, nasjonale mål om å
redusere klimagassutslippene og nasjonale mål om å red usere omdisponeringen av dyrka mark.



Dette er det vanskelig å være uenig i. Prinsippene er både rasjonelle og styrende i nasjonal
målestokk. Hvert lokalsamfunn må bidra.

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å vise til slike generelle prinsipper når et ko nkret område skal
vurderes sløyfet. Det må forankres konkret for å unngå utslag av tilfeldig myndighetsutøvelse og
beslutninger fattet på grunnlag av feil eller utilstrekkelig faktum.

Vi vil i den sammenheng bemerke at det ikke er snakk om «dels store utb yggingsområder (…) som er
bilbaserte» . Krakstadmarka er et nytt utbyggingsområde som i tillegg er stort. I Heradsbygda er det, i
form av felt B15, B16 og B17, snakk om en nokså begrenset utvidelse / fortetting av et allerede
etablert boligområde.

Vi betvil er ikke FMBUs gode intensjon i form av å sløyfe B17 som følge av en antakelse om bilbruk.
Det kan ved første øyekast fremstå som naturlig å anse Heradsbygda som et «bilbasert»
boligområde. Men i så måte vil også Haugsbygd, Tyristrand, Ask, Veienmarka, Veie n, Follumbyen,
Nordsiden, Sydsiden og kjerneområdet i Hønefoss sentrum, i realiteten være «bilbasert e ». Bilen
brukes mye, og det er tilrettelegging av kollektivtransport som er nøkkelen til å håndtere de hensyn
FMBU her vil sikre. I ytterste konsekvens må man etter et slikt prinsipp også nedfelle utbyggings - og
fortettingsforbud i Hønefoss sentrum frem til lokalsamfunnet har fått Ringeriksbanen og ny E16, og
hvor det har kommet ny innfartsåre, ny løsning angående gjennomfartsveier, trafikkavvikling mv.
Dett e for å kombinere reduksjon av bilbruk og kødannelse/tomgang med utvidelse av kollektivtilbud
som alternativ til bilbruken. En strategisk satsing på boligutbygging i visse områder fremfor andre
områder vil naturligvis være viktig, men her opplever vi at FM BU går alt for langt i å tegne
Heradsbygda som et område lite egnet for vekst .

Tvert i mot mener vi at Heradsbygda har en unik posisjon og særstilling når det gjelder dagens
kollektivtilbud og gang - og sykkelvei koblet opp mot den fremtidige Ringeriksbane n og stasjonen i
sentrum. Allerede i dag har Heradsbygda et godt utbygd kollektivtilbud med bussavgang hver
halvtime slik rådmannen også konstaterer. Elever både på barneskolen, ungdomsskolen og
videregående baserer seg i vesentlig grad på busstilbudet i f orbindelse med skolegangen. Det er i
tillegg et svært godt gang - og sykkelstinettverk helt fra Hønefoss sentrum, samt opp til og igjennom
Heradsbygda / Oppenåsen. En sikker skoleveg og muligheten for å faktisk bruke sykkel og føttene for
å komme til og fra byen og skolen stod sentralt for oss da vår eiendom gnr 52 bnr 4 ga bort areal for
å muliggjøre realisering av denne gang - og sykkelveien.

Heradsbygda vil stå i en særstilling og være svært godt tilrettelagt for utnyttelse av kollektivtrafikk
helt fra bygda, til Hønefoss sentrum og til byer som Oslo og Bergen. Det er forståelig at fylkesmannen
ikke kan inneha detaljkunnskap om lokalsamfunn og utviklingen i hele fylket. Samtidig er det
påtakelig at disse åpenbare styrkene helt har uteblitt fra FMBU sine vurderinger. Dette kommer vi
tilbake til nedenfor.

3.3. FMBU: Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

FMBU trekker særlig frem Miljødirektoratets «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» fra 2014,
og uttaler i den sammenheng at kommunenes mulighet for å redusere klimagassutslipp spesielt
knytter seg til bl.a. «veitrafikk (samordnet areal - og transportplanlegging) » .



Igjen viser vi til at det er et godt kollektivtilbud i Heradsbygda. Det ligger godt til rette for bruk av
andre transportformer enn bil, slik som også er tilfellet for Hønefoss sentrum. Bruk av sykkel,
herunder også fremveksten av el - sykler, bidrar positivt ettersom Heradsbygda har d en nødvendige
gang - og sykkelveien på plass.

I tillegg til dette må det også ses hen til fremtiden. Med ny Ringeriksbane med stasjon i Hønefoss
sentrum vil dette være et sentralt knutepunkt for pendling. Trafikksituasjonen og tilfartsårene inn til
stasjon en er imidlertid ikke uproblematisk for mange av boligområdene i distriktet. De må kjøre
rundt Hønefoss, eller gjennom sentrum. Spesielt gjelder dette Haugsbygd. En ny innfartsåre og
trafikkløsning fremstår som nødvendig og kan nok løse mye, men uansett hv ordan dette løses vil
Heradsbygda stå i en særstilling.

Nærmere bestemt vil Heradsbygda ha en direkte tilkomst rett ned til stasjonen. Dermed vil
kollektivtilbudet og bruk av sykkel (spesielt el - sykkel) bli desto mer aktuelt for beboerne. Bruk av
buss og s ykkel vil være langt å foretrekke både økonomisk og praktisk ettersom man da slipper å lete
etter parkeringsplass og å betale avgift mens man er på reise eller på jobb.

Vi mener at FMBU heller burde ha fremhevet Heradsbygda som et satsningsområde med tank e på
kollektivtrafikk i form av buss og jernbane, herunder også gang - og sykkelvei.

3.4. Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging

FMBU viser også til Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og transportplan legging,
fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014. Her uttales det at utbyggings - og transportsystem skal
fremme utvikling av «kompakte byer og tettsteder» . Til dette presiseres en viktig føring: «Fortetting»
og transformasjon bør utnyttes før «nye utb yggingsområder» tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør
styres mot « sentrumsnære områder » .

Her vil vi presisere at Krakstadmarka kvalifiserer som «ny[tt] utbyggingsområde». Det er et positivt
grep i Ringerike at dette området utvikles. Men det er altså ikke snakk om å marginalisere
boligutvikling utenfor sentrumskjernen; i så måte går FMBU for langt. Poenget her er at Heradsbygda
ikke er et «nytt utbyggingsområde»; det er snakk om en videreutvikling av et eksisterende
boligområde. Heradsbygda ligger ikke i se ntrum, men i og med at Heradsbygda ligger så vidt
nærmere Hønefoss by ( ca. 3,5 km) og med en god gang - og sykkelvei og et godt kollektivtilbud er det
gode grunner som taler for at bygda kan nærme seg en identifikasjon med begrepet « sentrums nær[t]
område».

3.5. FMBU: Nye omstendigheter etter areaplanrevisjonens oppstart i 2013

FMBU har også gjort et poeng av at det, siden revisjonsarbeidet med arealdelen startet opp i 2013,
har skjedd flere ting. Blant ann et at Norge skrev under på Paris avtalen, Meld. St. 13 (20 14 – 2015) ga
ny utslippsforpliktelse, og hvor det ble besluttet at Norge skal bli et lavutslippsamfunn i 2050.

Som redegjort for ovenfor mener vi at B17 ikke strider mot disse forholdene, og at B17 utgjør en
rasjonell og riktig utbygging av et lokalsamfu nn.

Her vil vi spesielt vise til at Ringerike forventer en stor befolkningsvekst, og at 70 % av veksten skal
komme i Hønefoss sentrum gjennom bl.a. fortetting. De resterende 30 % skal komme utenfor



sentrum. Her er Heradsbygda et satsningsområde. FMBU vise r til at endringene kom etter 2013, men
vi vil da vise til at denne nevnte målsettingen om fortetting i bygdene rundt Hønefoss sentrum ble
vedtatt så sent som 30. april 2015 i form av kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen, som
også knesetter vekstprins ippene, er altså oppdatert pr et tidspunkt hvor Parisavtalen mv. var kjent og
tatt høyde for.

Når FMBU har så vidt stort fokus på at den vesentlige delen av veksten skal skje i Hønefoss sentrum
(fortetting og nye boligområder) så kan vi ikke se at Ringeri ke kommunes plan – slik som også vist
gjennom Samfunnsdelen vedtatt 30. april 2015 – skulle stride mot dette. Hele 70 % (!) av veksten er
vedtatt å skulle skje i sentrum. Kun 30 % skal skje utenfor sentrum, og da fordelt over flere bygder.
Heradsbygda er i midlertid et vedtatt satsningsområde som både har god kollektiv t ilknytning, god
gang - og sykkelvei helt ned til Hønefoss Stasjon og til Hønefoss sentrum, det er god kapasitet både
når det gjelder vann, avløp, strøm, fiber, og både barnehagen og skolen mang ler barn og elever for å
fylle ledige plasser.

Det å ikke utnytte denne kapasiteten ved å nekte B17 fremstår som en feilslått strategi for å sikre
miljøhensyn. Det fremstår som langt mer rasjonelt å fylle den ledige kapasiteten i allerede utbygde
områder enn å kun tillate mindre flekkvis fortetting og for øvrig kreve helt nye områder utviklet hvor
all infrastruktur må etableres på jomfruelig mark. Det må ikke uteglemmes at dersom det ikke er nok
barn i Heradsbygda til å fylle den ledige avdelingen i Herads bygda barnehage eller på Helgerud skole
så medfører det en unødvendig miljøbelastning at foreldre som bor i andre områder / bygder må
kjøre barna sine til disse ledige plassene.

3.6. FMBU: Konklusjon

FMBU har kommet til følgende konklusjon:

«Av hensyn til nas jonale føringer for samordnet areal - og transportplanlegging og nasjonale
føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer Fylkesmannen innsigelse til områdene
(…) B17 (…). Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR - områder i tråd med gjeldende
kommune plan.»

På bakgrunn av ovenstående redegjørelse, som understøtter Rådmannens vurdering av akseptable
bussforbindelser og gjennomgående gang - og sykkelvei fra sentrum, mener vi at FMBU ikke har
faktumgrunnlag for sin konklusjon.

Prinsippene som FMBU her søker å ivareta vil ikke bli negativt påvirket av B17 i nevneverdig grad.
Snarere tvert i mot er dette en bygd som finnes, og hvor det snarere vil være i tråd med FMBUs
forfektede prinsipper å tillate utbygging.

Som nevnt er det viktig å presisere at arealdelen kan vedtas inklusive B17 avsatt til boligformål.
Dette vil ikke forsinke arealdelens vedtakelse; B17 vil i arealdelen bli anmerket som et boligfelt
med innsigelse, og i etterkant av arealdelens vedtakelse v il det skje en mekling med FMBU. Vi
mener at det på bakgrunn av ovenstående klart er grunnlag for å gjennomføre en mekling. Vi
mener også at det kan være i Ringerike kommunes interesse å utfordre FMBU når det er saklig
grunnlag for det, og især når i) FMBU har gått så vidt langt i å detaljstyre lokaldemokratiets
handlerom, ii) dette ikke er tuftet på konkrete forhold hvor det er gjort en grundig og forsvarlig
vurdering av faktum, og iii) dette i tillegg begrenser den ønskede utviklingen av lokalsamfunnet – i



strid med kommuneplanens allerede vedtatte samfunnsdel. Vi minner samtidig om at FMBU ikke
hadde slike innsigelser til samfunnsdelen, selv om de hadde alle foranledninger til dette.

Derfor mener vi at B17 bør være en del av kommuneplanens arealdel dispo nert til boligformål, slik
faktum, reelle forhold og grunner tilsier.

Oppen gård, 27. juni 2018

Asle Oppen



Fra: Andreas Oppen [andreas.oppen@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Pappa [asle@oppen.no]
Sendt: 27.06.2018 14:17:17
Emne: Merknader til høring vedr. kommuneplanens arealdel - Oppen gård, gbnr 52/4
Vedlegg: Merknader til h øring vedr. kommuneplanens arealdel - Oppen gård gbnr 52,4.pdf

Vedlagt følger merknader til arealdelen som nå er på høring med frist 1. juli.
Merknadene er således rettidig innsendt.

Merknadene innsendes på vegne av Asle Oppen som grunneier av Oppen g ård som bl.a.
består av gbnr 52/4, og hvor dette knytter seg spesielt til B17 som er foreslått tatt ut av
arealdelen.

I og med denne endringen, som var overraskende og lite forståelig, er det nødvendig med
disse innspillene til høringsrunden nå.

Vi h åper våre merknader vil bidra til at B17 forblir avsatt til boligformål i arealdelen.

Av praktiske grunner sender jeg inn merknadene, og hvor min far Asle Oppen er lagt inn som
kopimottaker.

Skulle det være noe som mangler, eller skulle det være be hov for avklaringer eller
suppleringer, bes det om umiddelbar tilbakemelding slik at vi rekker å ta stilling til dette og
innsende innen fristen 1. juli. I motsatt fall bes det herved om fristutsettelse for at vi skal få
anledning til å uttale oss.

Mvh
A ndreas Oppen og Asle Oppen



Kommuneplanens arealdel, bestemmelser – Oversikt over endringer

Nye bestemmelser nov 2018 Høringsutkast mars 2017 Kommentar
§ 1 Forhold til andre planer § 0 Fellesbestemmelser uavhengig

av formål
Tatt bort introen, da den er overf l ødig.

§ 1.1 Forhold mellom kommuneplan
og kommunedelplaner

§ 0.1 Forhold mellom
kommuneplan og
kommunedelplaner

Ryddet og skrevet klart.

§ 1.2 Forhold til gjeldene
reguleringsplaner

§ 0.2 Forhold til gjeldene
reguleringsplaner

Ryddet og delt opp i to paragrafer. En for
hvilke planer som gjelder for motstrid og en
for hvilke elementer som gjøres gjeldene.
Planer som med egne utnyttelser er dratt ut.

§ 1.3 Forhold mellom kommuneplan
og regulerte boligområder

§ 0.2 Forhold til gj eldene
reguleringsplaner

Se over.
Lagt til retningslinjer for tolkninger.

§ 2 Plankrav § 1.0.1 Plankrav
§ 1.1.1 Plankrav (bolig)
§ 1.2.1 Plankrav (fritidsbolig)

I ny bestemmelse er det vist til § 20 - 1
istedenfor å liste opp alle tiltak som i
høringsutkastet. Viser til «områder avsatt til
utbyggingsformål» - overordnet, istedenfor å
gjenta plankrav under hvert formål.

§ 2.1 Unntak fra plankrav § 1.0.1 Plankrav (andre ledd) Unntak er tatt ut i egen paragraf i istedenfor
å nevnes i paragraf for krav til plankrav.
Unntak skrevet i retningslinje i høringsutkast
er ta t t med i bestemmelse. Unntakene er
ryddet i egne formål i underparagrafer

§ 2.1.1 Alle arealformål § 1.0.1 Plankrav
§ 2.1.2 Boligbebyggelse § 1.1.1 Plankrav (bolig)
§ 2.1.3 Fritidsbebyggelse § 1.2.1 Plankrav (fritidsbebyggelse)

§ 3 Utbyggingsavtale § 0.3 Utbyggingsavtaler Ryddet og supplert , strekpunkt

§ 4 Rekkefølgebestemmelser § 1.0.3 Utbyggingsrekkefølge Ryddet og supplert , strekpunkt.
Endret tittel fra Utbyggingsrekkefølge til
rekkefølgebestemmelser i henhold til pbl.

§ 4.1 Særskilte nye byggeområder,
Ask

§ 1.0.3 Utbyggingsrekkefølge
(andre ledd)

Satt i egen paragraf, ellers lik

§ 5 Generelle bestemmelser til alle
arealformål

§ 1.0 Fellesbestemmelser Hele kapittelet er ryddet, plankrav har fått
eget kapittel(paragraf) Kapittelet er supplert
med manglende tema i høringsutkastet

§ 5.1 Kulturminner § 0.5 Kulturminner Noe omskrevet, samme innhold
§ 5.2 Støy § 1.0.4 Støy § 1.0.4 er ryddet, supplert og delt opp i to

underparagrafer for generelt om støy og
støy i sentrumsområder.

§ 5.2.1 Generelt, støy § 1.0.4 Støy
§ 5.2.2 Støy i sentrumsområder § 1.0.4 Støy
§ 5.3 Parkering § 8 Parkering Ny paragraf viser til en hver tids gjeldene

forskrift. I høringsutkastet var forskriften
inne i sin helhet. Den er tatt ut da dette er et
dynamisk dokument, som bør revideres.

§ 5.4 Minste uteoppholdsareal MUA NY
§ 5.5 Renovasjon § 1.0.1 Plankrav Krav til renovasjonløsning sto tidligere inne i

planbestemmelsen, noe malplassert.



Renovasjon har fått sin egen paragraf. Med
noe supplement

§ 5.6 Overvann NY
§ 5.7 Teknisk infrastruktur § 4 Hensynssoner Satt som egen paragraf, tilknytning

fjernvarme.
Det er i tillegg satt inn bestemmelse om
avstand til off. VA.

§ 5.8 Arkitektur § 1.0.5 Estetikk Byttet tittel
§ 5.9 Tilgjengelighet og universell
utforming

NY - eldrebølgen

§ 5.10 Gang - og sykkelvei § 2.5 Gang - /sykkel Flyttet og omskrevet
§ 5.11 Fradeling NY
§ 5.12 Naturskader NY Tidligere nevnt i hensynssone. Tatt ut i

egne bestemmelser.§ 5.12.1 Kvikkleire
§ 5.12.2 Flom
§ 5.13 Vesentlig terrenginngrep § 5, retningslinje i) Egen bestemmelse, sto tidligere som

retningslinje under LNF
§ 5.14 Jordfaglig vurdering NY
BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL
§ 6 Bebyggelse og anlegg
§ 6.1 Boligbebyggelse § 1.1/§ 1.1.1 Boligbebyggelse,

plankrav
Forenklet, vist til plankravkapittelet/flyttet

§ 6.1.1 Boligbebyggelse i uregulerte
områder og i eldre reguleringsplaner

§ 1.1.2 Krav ved bygging i områder
for boligbebyggelse uten
reguleringsplaner med
mangelfulle/upresise
bestemmelser

Høringsutkastets § 1.1.2 er delt opp i
underparagrafer for henhol dsvis punkt 1 - 5,
ny §§ 6.1.2 - 6.1.8

§ 6.1.2 Tomtestørrelse § 1.1.2 punkt 5 Egen paragraf
§ 6.1.3 Boligtype § 1.1.2 punkt 1 Egen paragraf
§ 6.1.4 Utnyttelse og høyde § 1.1.2 punkt 2, 3 25 % BYA er videreført

Ny: høyder 7 og 9 meter
§ 6.1.5 Minste uteoppholdsareal for
bolig (MUA)

NY

§ 6.1.6 Parkering § 8 Parkering Egen parkeringsparagraf for bolig
§ 6.1.7 Lekeareal § 1.0.2 Egen lekeplassparagraf for bolig . Ikke krav til

25 m2 pr boenhet i sentrum/tettbebygget
strøk

§ 6.1.8 Fradeling til boligbeb yggelse NY

§ 6.2 Fritidsbebyggelse § 1.2 Fritidsbebyggelse Plankrav flyttet til §§ 2 og 2.1.3, henvist i
§ 6.2. Retningslinjer til § 1.2.2 i høringsutkast
er tatt inn som bestemmelser. Forenklet,
punktvis

§ 6.2.1 Areal til fritidsbebyggelse § 1.2.2 Størrelse på
fritidsbebyggelse

Videreført fra høringsutkast

§ 6.2.2 Infrastruktur §§ 1.2.3 tilknytningsplikt til
offentlig avløp og 1.2.4
strømfremføring

Bestemmelse om strøm og off. VA er
sammenføyd

§ 6.3 Sentrumsformål § 1.3 Sentrumsformål Noe supplert, ryddet, spesielt med estetiske
hensyn. Åpne fasader etc.



§ 6.4 Forretninger § 1.4 Forretninger Endret areal fra 500 til 800 m2.
§ 6.5 Offentlig eller privat
tjenesteyting

§ 1.5 Offentlig eller privat
tjenesteyting

Supplert med uteoppholdsarealer og
terrengbevaring

§ 6.6 Fritids - og turistformål § 1.6 Fritids - og turistformål Retningslinjer gjort om til bestemmelse
§ 6.7 Råstoffutvinning, masseuttak
og mottak

§ 1.7 Råstoffutvinning Utbedret, supplert mye. Var veldig tynn. Ny
tittel

§ 6.8 Næringsvirksomhet § 1.8 Næringsvirksomhet Supplert med plasskrevende handel og
treningssenter.

§ 6.9 Idrettsanlegg § 1.9 Idrettsanlegg Lik
§ 6.10 Andre typer bebyggelse og
anlegg

§ 1.10 Andre typer nærmere angitt
bebyggelse og anlegg

Supplert type bebyggelse.

§ 6.11 Grav - og urnelund § 1.11 Grav og urnelund Skrevet om

§ 7 Samferdsel § 2 Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur

Gang og sykkel flyttet til § 5.10

§ 7.1 Bane § 2.1 Bane Noe utdypet
§ 7.2 Lufthavn § 2.2 Lufthavn uforandret
§ 7.3 Parkeringsanlegg § 2.3 Parkeringsanlegg Forkortet. Sykkel flyttet til § 5.10
§ 7.4 Kollektivtransport § 2.4 Kollektivtransport Lik

§ 8 Forsvaret § 4 Forsvaret Ikke forandret

§ 9 Grønnstruktur § 3.1 Grønnstruktur Retningslinjer bakt inn i bestemmelser, for
øvrig er teksten vasket, inneholder samme
prinsipper.

§ 10 Landbruk - , natur - og
friluftsformål
§ 10.1 Bygge - og anleggstiltak i LNF § 5 Landbruks - , natur - og

friluftsformål samt reindrift (LNFR)
Tatt bort reindrift, har kommunen reindrift?
Bestemmelsen ryddet, retningslinja har kutta
forhold som nevnes i TEK, SAK og grad av
utnytting. Kårboligleddet er ryddet i
samarbeid med Landbruk, lagt inn som
bestemmelse. Tatt med at dyrka ma rk ikke
ska l bygges ned, dette for å etterstrebe
kommunens mulighet til juridisk vern, i tråd
med overordna nasjonale føringer. Viser til
Jordfaglig vurdering.
Forhold vedrørende terrenginngrep i egen
paragraf.
Forhold vedrørende strandsone er flytta til
strandsoneparagrafen

§ 11 Bruk og vern av vann og
vassdrag, med tilhørende strandsone

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag,
med tilhørende strandsone

Byttet ut sjø med vann i tittel, da Ringerike
ikke har noe sjø.

§ 11.1 Byggeforbud i strandsonen § 6.1 Bruk og vern av sjø og
vassdrag, med tilhørende
strandsone

Forenklet tittel, skrevet klart. Henvist til
tiltak.

§ 11.1.1 Småbåthavn § 6.2 Småbåthavn Videreført, supplert med bryggeveileder
§ 11.1.2 Vann og vassdrag § 6.3 Drikkevann Gjort om for å gjelde alle vann og vassdrag,

ikke bare drikkevann. Høringsutkastet tok



ikke for seg tiltak i vann/vassdrag, kun
strandsone

§ 12 Hensynssoner § 7 Hensynssoner Kapittelet er satt som egne paragrafer,
supplert med noen nye bestemmelser

H550 og H560 er tatt ut
Øvrige hensynssoner som ikke er nevnt er
ikke endret.

§ 12.3.2 Bevaring kulturmiljø H570 Sone for særlige hensyn - Bevaring
kulturmiljø H570

Forenklet etter signaler fra Buskerud
Fylkeskommune. Fått formulering av de.

§ 12.4.3 Båndlegging etter lov om
naturområder i Oslo og nærliggende
kommuner (markaloven)

§ 7, side 23 Båndleggingssone -
Båndlegging etter lov om
naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner
(markaloven)

Videreført, vasket.
Tatt ut overbygd inngangsparti 10m m2.
Viser til gard av utnytting. Må alternativt
regnes inn i BRA.

§ 12.4.4 Båndlegging i påvente av ny
plan (FRE16 og byplan)

NY
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
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Postboks 3563
NO-3007 Drammen
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Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
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Kommuneplanens arealdel revisjon 2017-2030 - Ringerike
kommune - innsigelser trekkes

Det vises til kommuneplanens arealdel 2017-2030 sendt på begrenset høring i 2017. Det vises
også til brev datert 09.07.2018 og til møte i regionalt planforum den 16.05.2018, samt til
fylkeskommunens uttalelse til begrenset høring av 29.06.2017.

Bakgrunn for saken
Kommuneplanens arealdel 2017-2030 lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.05.-17.08.2017.

Fylkesutvalget fremmet innsigelse til to planlagte byggeområder på grunn av konflikt med
automatisk fredete kulturminner, jfr fylkesutvalgets vedtak pkt 6 i fylkesutvalgssak 66/17
Ringerike kommune - kommuneplanens arealdel 2017 - 2030 offentlig ettersyn, behandlet
23.08.17:

6. Fylkeskommunen fremmer innsigelse til områdene B7 og N2 på grunn av konflikt med
automatisk fredete kulturminner.

B7: Boligområde på Trygstad, Hønefoss på grunn av konflikt med automatisk
fredet gravfelt, automatisk fredet gravhaug og på grunn av konflikt med
kulturmiljø med svært høy verneverdi.
N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med
automatisk fredet fangstanlegg.

Fylkeskommunen redegjorde i fylkesutvalgssaken hvordan innsigelsene kunne løses. Dersom
boligområde B7 tas ut ville innsigelsen til dette området bortfalle. Dersom grensen til
næringsområdet N2 trekkes langt nok unna fangstanlegget slik at opplevelsesverdien til
kulturminnet bevares, ville også innsigelsen til dette området bortfalle. Fylkeskommunen påpekte
at næringsområdet i all hovedsak må ligge på nordsiden av jernbanelinjen for at
opplevelsesverdien til kulturminnet skal bevares.

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  26.10.2018  Vår referanse:  2017/14012 - 20 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Kommunens endringer i planen
Ringerike kommune har i regionalt planforum den 16.05.2018 bekreftet at de vil ta ut område B7
fra planen. Det vil da ikke langer være aktuelt å bygge ut boliger som vil komme i konflikt med
gravfeltet og kulturmiljøet på Tanberg. Område B7 var også utelatt da planen lå ute til begrenset
høring i perioden 01.06.-01.07.2018. Fylkeskommunen kunne da trekke innsigelsen til dette
området.

Ringerike kommune har videre i brev av 09.07.2018 bekreftet at de vil endre avgrensningen på
område N2 ved å trekke industriområdet vekk fra det automatisk fredete fangstanlegget slik at
industriområdet i all hovedsak blir liggende nord for jernbanelinjen i området. Opplevesesverdien
til dette kulturminnet vil dermed i stor grad bli bevart.

Buskerud fylkeskommune anser endringene kommuen har foreslått som tilstrekkelig til å si at
kommuneplanens arealdel ikke lenger er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, og at
grunnlaget for innsigelsene dermed faller bort.

Vi vil likevel understreke at vi ikke har grunnlag for å si oss enig i arealbruken i områder som ikke
er undersøkt i henhold til kulturminnelovens § 8 og 9.

Konklusjon
Buskerud fylkeskommune trekker innsigelsene til ovenfor nevnte områder under forutsetning av
at planen vedtas slik kommunen har skissert i sitt brev av 09.07.2018.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.
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Kommuneplanens arealdel 201 7 - 2030 - Ringerike kommune , statlig og

fylkeskommunal vegmyndighet sin vurdering av nytt planforslag.

Statens vegvesen har i egenskap av å være Statlig og fylkeskommunal vegmyndighet mottatt

for uttale nytt forslag til kommuneplan. Kommunen ber Vegvesenet trekke innsigelsen.

Nedenf or følger våre merknader /kommentarer til det nye planforslaget.

Planen er supplert med temakart som viser prinsipper for adkomster til ny e

utbyggingsområder. I tillegg er benevnelsen på plankartet for de nye utbyggingsområdene

nå i samsvar med benevnelse i konsekvensutredningen. Det er i KU - dokumentet nå også

gjort en overordnet vurdering av konsekvenser for trafikken på riks - og fylkesvegnettet. I

tillegg er planbestemmelsene justert slik at konkrete planbestemmelser knyttet til

utbyggingsområder i gjelde nde plan nå er videreført i nytt planforslag. Det er redegjort for

trafik k fra de nye utbyggingsområdene, samt lagt inn vurdering av behov for gang - og

sykkelveger og til dels kollektiv. Vi savner noe mer om trafikksikker skoleveg. Ringerike

kommune viser til brev av 23.1 0.201 8 der det henvises til generell rekkefølgebestemmelse

§4 om blant annet trafikksikker skoleveg etc. I denne rekkefølgebestemmelsen er det stilt

krav om at det ved regulering av områder til utbygging skal vurderes å stille rekkefølgekra v.

Vi mener denne må skjerpes til å inneholde krav om at det skal stilles rekkefølgekrav som

sikrer at nødvendige tiltak innenfor de opplistede prikkpunktene skal være gjennomført før

utbygging kan skje . Forutsatt slik endring kan manglende vurdering av tr afikksikker

skoleveg i KU oppvei e s. Vi forutsetter at trafikksikker skoleveg kan bli grundigere vurdert i

kommende rullering av kommuneplanen.

Bruk av temakart for å vise prinsipp for adkomster fra nye utbyggingsområder er et grep vi

kan akseptere. Det er i KU imidlertid ikke vist eller vurdert at horisontal - og vertikalkurvatur

på hovedveg (og sideveg) er innenfor vegnormalenes krav for etablering av adkomst/kryss.
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Vi har derfor befart noen strekninger og sjekket områder med tanke på adkomster. Vi har

følgende merknader til prinsippene for adkomster

Buttingsrud Camping har i dag en direkte adkomst til E1 6 . Adkomsten har hva vi

kaller en utflytende utforming , i tillegg noe dårlig frisikt i nordgående retning. Det er

forslag om å kunne utvide campingplas sen på andre siden av E1 6. Det er vist et

prinsipp med X - kryss, som ikke vil være i tråd med vegnormalene. Det vil, ved en slik

utvidelse av campingplassen, bli mye intern trafikk over E1 6 til badeplasser,

kiosk /vegkro og dagligvarebutikken og andre fritid saktiviteter . Vi må forutsette et

planski lt kryss der interntrafikk til/ fra område på andre siden av E1 6 og til

toalett/dusjbygg, butikk, badeplass og andre fritidsaktiviteter på plassen kan krysse

planskilt fra E1 6 . Det planskilte krysset må sikres gjenno mført før utbygging kan skje

med en rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsene til kommuneplanen .

Temakartet må vise det planskilte krysset.

Næring s område ved Spenncon kan ikke ha ny direkte adkomst til/ fra E1 6, men må

benytte krysset inn til Hensmoen , inte rn adkomstveg gjennom Hensmoen og

gjennom undergang under E1 6. Temakartet må endres.

For boligområde B6 (Trygstadveien) må det forutsettes at dette ikke kan

gjennomføres før ny E1 6 er bygget og tatt i bruk. Dette må framgå av

rekkefølgebestemmelse i planbe stemmelsen til kommuneplanen .

For boligområde B20 må vi forutsette at adkomst til dette området fra Fv. 241

samlokaliseres med eksisterende adkomst til øvrige boliger i området. Temakartet

må endres.

For boligområde på Ask må adkomstløsninger som er i tråd med rekkefølgekrav i

planbestemmelsene legges inn i temakartet.

For n ytt boligområde Grenda i Åsa , B28, er det vist prinsipp om ny adkomst til

fylkesvegen . Ny adkomst må anlegges slik at frisikt og stigningsforhold er i tråd med

vegnormalene. Om nødvendig må adkomst til dette boligområdet samlokaliseres med

andre adkomster i området. Vi har valgt å ikke gå mer detaljert inn i dette forholdet

på dette tidspunktet, men forutsetter at dette løses i reguleringsplanarbeidet.

Alternativt at det vurderes nærmere i kommende rullering av kommuneplanen.

Når det gjelder planbestemmelsene opplyser Ringerike kommune at disse er gjennomgått og

endret. Nedenfor følger våre merknader til endringene som framkommer beskrevet i brev til

oss datert 23.1 0.201 8.

§4 må presiseres, jfr tredje avsnitt ovenfor. Det er ikke tilstrekkelig at rekkefølgekrav

om tiltak kun skal vurderes. Rekkefølgekrav om at nødvendige tiltak skal være

gjennomført før utbygging kan skjer må inngå i reguleringsplaner . Er tiltak ikke

nødvend ig er det heller ikke behov for rekkefølgekrav. Dette vil i tilfelle framgå av

regulerings plandokumentene.

§4.1 .2 Krakstadmarka. Vi forutsetter at dette er adkomst til Fv. 241 . Dette må

presiseres i planbestemmelsen.

§4.1 .3 Haugsbygd. Vi er mer opptatt av hvilken effekt utbygging i Haugsbygd kan ha

for kapasitet i rundkjøringen i Hønenkrysset. Tilbakemeldingen er å betrakte som et

synspunkt og er ikke et krav om endring av planbestemmelsen.
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§1 .3 om fortetting uten plankrav. Kommunen opplyser at trafikksitua sjon vil bli et

vurderingsmoment i byggesak. Vår kommentar er at dette ikke er sikret slik

planbestemmelsen er formulert. Planbestemmelsen må suppleres og inneholde et

krav om at byggesøknaden oversendes Statens vegvesen for behandling der som

området har direkte adkomst til riksveg.

§§1 .2 - 1 .3 (retningslinje) Det må legges til at situasjonsplaner som skal erstatte

bebyggelsesplan må sendes Statens vegvesen for behandling der som adkomst til

området skjer til /fra riksveg.

Ny E1 6 mellom Eggemoen og Nymoen er nylig vedtatt i kommunestyret. Vi forutsetter at

planbestemmelsen §1 .1 om at kommunedelplaner gjeldende foran kommuneplanen også

omfatter Kommunedelplan for ny E1 6 mellom Nymoen og Eggemoen .

Vi anser det nye planforslaget med KU , forutsatt endring av planbestemmelsens §4, samt

våre egne undersøkelser å være tilstrekkelig til at vi har kunnet vurdere de enkelte

utbyggingsområdene. Forutsatt endring av planbestemmelsen §4, jfr kommentar i tredje

avsnitt i dette brevet, har vi ikke lenger innsi gelse begrunnet i manglende KU for vårt

fagområde. Forutsatt at ovenstående merknader i dette brevet innarbeides i kommuneplanen

har vi ikke innsigelse til utbyggingsområder i kommuneplanen.

Vi har tillit til at Ringerike kommune innarbeider våre forutse tninger og merknader , for ikke

å ha innsigelse , i kommuneplanen før kommunal egengodkjenning.

Buskerud Avdeling

Med hilsen

Rolf - Helge Grønås

avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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