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Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  20.03.2019  

Tid:   08:30 - 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

08:30    – Avreise fra Rådhuset til Spenncon  

09:00 – 10:30  – Spenncon  

10:30- 10:45    – Forflytte seg fra Spenncon til Eggemoen  

10:45 – 12:15   – Eggemoen Utvikling AS  

12:15 – 12:45  – Lunsj Eggemoen Utvikling AS  

12:45 – 13:15   –Retur til Rådhuset  

13:30 – 13:35    - Opprop/møteinnkalling 

13:35 – 13:55    - Orientering - forslag til prosess for klima- og energiplanlegging fremover - 

Bente E. Anfinnsen  

13:55 -14:00    – Pause  

14:00                  - Saksliste 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-177   Arkiv: PLN 431  

 

Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 - 431 Områderegulering Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Strategi og plan 20.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 vedtas. 

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond. 

 

  

Sammendrag 

Formålet med denne saken er å vedta Parkeringsstrategi Hønefoss 2019. Parkeringsstrategien 

består av 6 strategier som til sammen svarer ut målene om attraktiv by, tilgjengelighet og 

nullvekst. 

 

Rådmannen anbefaler at strategien vedtas.  

 

Innledning / bakgrunn 

Områderegulering Hønefoss, også kalt byplanen, legger opp til ny bruk av byen. Hensikten 

med planen er å tilrettelegge for at Hønefoss utvikles som en attraktiv, levende, kompakt og 

miljøvennlig by. Som en del av dette arbeidet utarbeides en parkeringsstrategi som skal bygge 

opp under de grepene byplanen legger opp til.  

 

Virkeområde for parkeringsstrategien følger planavgrensningen til Områderegulering 

Hønefoss, med unntak av Ringeriksgata. Dette er første steg på vei mot en ny organisering av 

parkeringen i Hønefoss. Parkeringsstrategien skal ivareta to hensyn:  

1. Vi skal både bygge opp under nasjonale mål om nullvekst i personbiltransporten. 

2. Vi skal gjøre byen god og tilgjengelig for alle. 

 

Bilbruk påvirker sentrumsmiljøet, folkehelsen og arealbruken. Derfor er det nødvendig med en 

aktiv parkeringspolitikk som balanserer biltilgjengelighet opp mot et godt sentrumsmiljø. 

 

8. mars 2018 fastsatte kommunestyret planprogram for Områderegulering Hønefoss. I vedtatt 

planprogram kommer det frem at det skal utarbeides en sykkel- og parkeringsstrategi for å nå 

mål om nullvekst i personbiltrafikken, hvor tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv er 

viktig. Parkeringsstrategien utarbeides i tråd med planprogrammet.   
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Parkeringsstrategi Hønefoss 2019   

Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 består av to dokumenter: 

 Hoveddokument med mål, strategier og tiltak 

 Underlagsdokument med føringer og kunnskapsgrunnlag  

 

Hoveddokumentet er en kortversjon som er enkel å forstå og følge opp. Hvis en ønsker å sette 

seg inn i underlaget strategiene bygger på kommer denne informasjonen frem av 

underlagsdokumentet. 

 

Parkeringsstrategien presenterer 6 strategier som til sammen svarer ut målene om attraktiv by, 

tilgjengelighet og nullvekst. 

  

Strategi 1: Prioritering av bilgrupper 

1. Forflytningshemmede 

2. Varelevering 

3. Korttidsparkering 

4. Langtidsparkering 

 

Forflytningshemmede vil ha størst prioritet. Samtidig er det viktig for rådmannen at 

varelevering i byen fungerer godt. Ønske om mindre overflateparkering i byen plasserer 

langtidsparkering nederst på prioritetslista.  

 

Strategi 2: Nye parkeringsnormer med lavere minimums- og maksimumsnorm i sentrum 

I sentrum bør parkering for både bolig- og næringsutbygging samles og plasseres under bakken 

ved inngangen til hvert utbyggingsområde, eller i større anlegg. 

 

Strategi 3: Riktig antall, prising og plassering av p-plasser 

Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og bruke sine p-plasser til å bygge opp under 

aktiviteter i sentrum av byen. Ved å ha jevn rullering av biler på korttidsplassene i indre sone 

og skyve langtidsparkeringen til ytre sone, vil flere få mulighet til å kjøre inn til byen og bruke 

den. Dette forutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av p-plassene.  

 

Tidsrommet det innkreves p-avgift bør økes. Tidligere var kommunale p-plasser avgiftsbelagte 

fra 7 -19 på hverdager. Med strategien økes dette til 7 - 23. Avgiftene i helgene bør 

videreføres, altså 7-17 lørdag og gratis søndag. 

 

Strategi 4: Sambruk av parkeringsarealer i sentrum   

Kommunen skal jobbe for å begrense antall p-plasser i sentrum som står ubrukt store deler av 

døgnet fordi man trenger parkeringstillatelse. Dette gjelder for eksempel skolene og rådhuset. 

Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå tomme. 

 

Strategi 5: Opprettholde og etablere sykkelparkering 

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få 

sykkelandelen opp. 
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Strategi 6: Sikre god overgang fra personbil til tog 

Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig med parkeringsplasser i forbindelse med 

ny IC-stasjon i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre transportmidler er viktig 

for å få flere til å benytte tog i hverdagen.   

 

 

Tiltak som følger opp parkeringsstrategien 

a) Parkeringsnormen revideres ved neste kommuneplanrullering.  

b) De nye normene setter både minimum- og maksimumskrav til parkering i 

sentrumsområdene og resten av kommunen.  

c) Parkeringsnormen legger opp til parkeringssoner, både for sentrum, stor-Hønefoss og 

resten av kommunen. 3o minutters gratis parkering ved busstopp Hønefoss (gul 

markering i kartet). Påfølgende time koster kr 30,-. Minimumsbeløp kr 15, 

d) Faste høye takster på alle avgiftsbelagte kommunale plasser i indre sone 

e) Fast timespris i indre sone kr 30,- Minimumsbeløp kr 15,-   

f) Endre takster på alle avgiftsbelagte kommunale p-plasser i ytre sone 

g) Fast timespris i ytre sone kr 15,-. Minimumbeløp kr 15,-  

h) Gratis opptil 2 timer hver lørdag i ytre sone; unntaket er kommunens parkeringsplass på 

Tippen   

i) Nye tider for p-avgift: 

 Hverdager 07.00 -23.00  

 Lørdager: 07.00 – 17.00 (som før) 

 Søndag: gratis (som før) 

j) Lage en plan over når og hvor nye p-plasser for langtidsparkering skal etableres. Dette 

ses i sammenheng med målet om at parkeringer etableres i utkanten av sentrum for 

overgang til gange, sykkel og kollektivtransport, samt pendlerparkering for overgang til 

kollektivtransport. 

k) Prosjektere p-hus 

l) Etablere nye p-plasser for forflytningshemmede 

m) Innføre halv takst for el- og hydrogendrevet motorvogner på kommunale plasser  

 Vi avvikler dagens praksis med 2-timers fritak for p-avgift for el- og 

hydrogendrevet motorvogner.  

n) Søke samarbeid med utdanningsinstitusjonen (Ringerike videregående skole) for bruk 

av p-plassene etter arbeidstid og i helgene.  

o) Gjøre parkeringsplassen på Rådhuset tilgjengelig for alle etter arbeidstid og i helgene.  

p) Investere i eksisterende og nye sykkelparkeringer i byen.  

q) Samarbeide med aktuelle myndigheter for å sikre tilstrekkelig med p-plasser tilknyttet 

ny IC-stasjon. 
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Økonomiske forhold 

I 2018 hadde Ringerike kommune en parkeringsinntekt på omtrent 5.000.000,-. Beregninger 

for nytt system viser en mulig inntjening som ligger noe over dette. Beløpet er regnet ut fra 

fjorårets faktiske omsetningstall og justert i forhold til parkeringsbelegg fra tidligere år. 

Nødvendige kostnader knyttet til utstyr, automater og økt kontrollvirksomhet vil bli dekket 

inn. 

 

 

  

 

Kostnad endringer i parkeringssystem: 

    

Kostnad for nye skilter er ca 600 – 1.000,- pr 
stk. avhengig av mengde tekst 

100.000,- 
 

Kostnad for montering og inkl. mindre 
tilpasninger   

100.000,- 
 

Kostand for nye skiltplaner og ajourhold av 
offentlig parkeringsregister 

10.000,- 

Kostnader for programmering av P-
automater & tilpasning av EasyPark  

20.000,- 

Påslag 20 % 50.000,- 

SUM 280.000,- 

Kostnad for å oppdatere kommunens p-plasser er estimert til 280.000,-. Dette er kostnader 

uten investering av el-ladepark. 

 

Endring av p-plassene forutsetter noe endring på kontrollvirksomheten som følge av utvidet 

tidsrom for betalt parkering. 

  

Rådmannens vurdering 

En god parkeringsstrategi er en av grunnsteinene for en vellykket byutvikling, fordi 

parkeringsløsningene har betydning for et aktivt, økonomisk vellykket og mangfoldig byliv. 

Rådmannen anslår at kommunen ikke vil få reduserte inntekter på parkering med den foreslåtte 

modellen. Nødvendig investeringer dekkes inn gjennom forlenget betalt parkering. 

  

Hønefoss sentrum domineres i dag av kjørende og parkerte biler. Parkering legger i dag beslag 

på mye arealer som alternativt kan gi mulighet for utbygging og derved en sterkere 

konsentrasjon av boliger og virksomheter i sentrum. Det å ha billig og rikelig parkeringstilbud 

vil øke bilbruken blant de som bor sentralt, som da benytter bilen også på korte turer som like 

gjerne kunne vært gjennomført til fots eller med sykkel. Både parkeringstilbud og lokalisering 

av tilbudet er sentrale virkemidler for å tilrettelegge for mer byliv i sentrumsområder. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at Parkeringsstrategi Hønefoss 

2019 vedtas.  
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Parkeringssoner Hønefoss 

Gul markering: 30 minutter gratis 
parkering. 

Turkis markering: Indre og ytre 
sone. 
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Vedlegg 

 

Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 – Hoveddokument 

Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 - Underlagsdokument 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

næringssjef: Harriet Slaaen 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 18/1877-5   Arkiv: PLN 1013  

 

1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av 

planarbeid og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

4/19 Strategi og plan 20.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

 

  

 

Sammendrag 

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

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

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

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

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

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

arealkonflikter.  

 

 

Tidligere vedtak 

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

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

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

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

regional plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike 

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

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

behov, samt i kap. 2.2 medvirkning.  

 

 

Bakgrunn for saken  

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

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

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

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

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

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

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

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

ressurser for fremtiden.  

 

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

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

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

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

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

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

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

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

vil derfor utredes i planarbeidet, se planprogram kapittel 4. 

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

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

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

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

bli vurdert i den videre planprosessen.  

 

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

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

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

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

med planprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring.  
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Vedlegg 

Forslag til planprogram 

Forslag til mal for innspill til nye masseuttak/massemottak 

Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning 

Kommunedelplan masseforvaltning (saksfremlegg politisk oppstart) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 19/1056-1   Arkiv: 144  

 

Fremdrift for ny kommuneplan  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Strategi og plan 20.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Fremdriftsplanen for folkehelsoversikten, kommunal planstrategi, kommuneplanens 

samfunnsdel og kommuneplanens arealdel tas til orientering. 

 

  

Sammendrag 
Rådmannen tar sikte på å gjennomføre fire lovpålagte prosesser i tidsperioden 2019-2022. Disse 

prosessene er utarbeidelse og vedtak av en folkehelseoversikt, kommunal planstrategi, kommuneplanens 

samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. For å sikre en prosess som gjør at en eventuell ny 

kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) kan vedtas i løpet av neste kommunestyreperiode har 

rådmannen utarbeidet en framdriftsplan.    

 

I arbeidet med kommunal planstrategi, som skal vedtas innen det første året i nytt kommunestyre, er en 

av de lovpålagte oppgavene å ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av den skal revideres, 

eller videreføres uten endringer. Det betyr at nåværende kommunestyre ikke kan vedta at disse planene 

skal revideres. Folkehelseoversikten og kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år. 

 

Fremdrift for ny kommuneplan 
Denne saken tar for seg det videre arbeidet med overordnet planlegging i Ringerike kommune for neste 

planperiode (2020-2023). Den tar for seg lovpålagte overordnede prosesser som skal gjennomføres og 

tidsperspektivet for disse: 

 

Folkehelseoversikt 

Kommunen er pålagt å utarbeide en nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen. 

Dette oversiktsdokumentet skal utarbeides hvert fjerde år, i forkant av kommunal planstrategi. 

Folkehelseoversikten skal inngå som kunnskapsgrunnlag for kommunens planstrategi og videre 

planarbeid. Dette arbeidet er startet, og rådmannen ser for seg at denne oversikten vedtas i 

kommunestyret 27. juni 2019.  

Kommunal planstrategi 

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for å prioritere kommunens planbehov i 

planperioden (2020-2023). Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte 

opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen, og hvilke planer 
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som skal utgå. I den kommunale planstrategien skal det vurderes om kommuneplanen 

(samfunnsdelen og arealdelen) skal revideres eller videreføres.  

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar for seg 

hvilke strategier og mål kommunen har for den framtidige samfunnsutviklingen og for 

kommunen som organisasjon. Den skal også vise hvordan disse målene skal nås. Denne planen 

danner grunnlaget for alle andre planer i kommunen. 

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel er kommunens mest overordnede plan for disponering av arealene i 

kommunen. Den skal tilrettelegge for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle de strategier og 

mål som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Figuren under viser hvordan de ulike prosessene skal bygge på hverandre. Folkehelseoversikten 

utarbeides som grunnlagsdokument for kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi vurderer om 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres. Kommuneplanen danner et grunnlag for å 

kunne starte arbeidet med økonomiplanen. Økonomiplanen er ikke en del av arbeidet som nå er 

igangsatt. 

 

 

Fremdriftsplan 
En god kommuneplanprosess krever en realistisk fremdriftsplan. Det vil ved hver planprosess 

presenteres en mer detaljert fremdriftsplan, men for å få et overblikk og se disse prosessene i 

sammenheng presenterer rådmannen følgende fremdriftsplan: 

Fremdriftsplan 
2019 2020 2021 2022 
1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 

1. Folkehelseoversikt 
 

                                

2. Kommunal 
planstrategi 

 

                                

3. Kommuneplanens 
samfunnsdel 

      
  

                          

4. Kommuneplanens                                 
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arealdel 

1. Folkehelseoversikten vil utarbeides i løpet av 1. og 2. kvartal 2019, og rådmannen tar sikte på 

vedtak 27. juni 2019. Dette arbeidet benytter seg av statistikk og spørreundersøkelser for å få en 

oppdatert oversikt over helsetilstanden i Ringerike kommune. Det danner grunnlaget for kommunal 

planstrategi, men vil også danne grunnlaget for alt planarbeid i kommunen. Denne oversikten 

utarbeides etter folkehelseloven. Folkehelseoversikten er en oversikt over statistikk og har derfor 

ingen formelle krav til planprosess. 

 

2. Kommunal planstrategi vil utarbeides fra 2. kvartal 2019, med vedtak i 1. kvartal 2020. Det er 

lovpålagt å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Forslag til 

vedtak skal kunngjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. En bør legge opp 

til bred medvirkning. Det er ingen formelle krav utover dette.  

 

3. Kommuneplanens samfunnsdel vil utarbeides fra 1. kvartal 2020, med vedtak 4. kvartal 2020. 

Denne planen må gjennom en formell planprosess etter plan- og bygningsloven. Dette er en stor 

prosess som må forankres administrativt, politisk og blant kommunens innbyggere. Gjeldende 

samfunnsdel ble vedtatt 30 april. 2015 og er relativt ny, men premissene er endret siden denne 

planen ble vedtatt. Når Ringeriksbanen er ferdigstilt, vil Hønefoss få et togtilbud som vil gi ca. 

30 minutters reisetid til Oslo. Ny E16 vil også styrke tilgjengeligheten til regionen. I årene som 

kommer er det en forventning om at Hønefoss og Ringeriksregionen vil vokse både i antall 

innbyggere og i arbeidsplasser. Politikerne har bestemt at vi skal legge til rette for opptil 10.000 

nye innbyggere i Ringerike frem mot 2030. 

4. Kommuneplanens arealdel vil kunne utarbeides fra 4. kvartal 2020, med vedtak i 4. kvartal 2022. 

Dette er en prosess på rundt 2 år. Arealplanen vil kreve en lengre tidsbruk enn de tre andre planene, 

fordi prosessen er mer omfattende. Gjeldende arealdel ble vedtatt 31. januar 2019, men med en 

oppstart i 2013 vurderer rådmannen denne planen som utdatert. Under vises en figur av 

planprosessen for en ny arealdel: 

 

 
 

Rådmannens vurdering 
I arbeidet med kommunal planstrategi er et av de lovpålagte oppgavene å ta stilling til om gjeldende 

kommuneplan eller deler av den skal revideres, eller videreføres uten endringer. Kommunal planstrategi 

skal vedtas i neste planperiode, dermed er det nytt kommunestyre som skal ta stilling til dette. Det betyr 
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at nåværende kommunestyre ikke kan vedta at disse planene skal revideres. Folkehelseoversikten og 

kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år. 

Rådmannen tar sikte på å gjennomføre fire lovpålagte prosesser i tidsperioden 2019-2022. Disse 

prosessene er utarbeidelse og vedtak av en folkehelseoversikt, kommunal planstrategi, kommuneplanens 

samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. For å sikre en prosess som gjør at en eventuell ny 

kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) kan vedtas i løpet av neste kommunestyreperiode har 

rådmannen utarbeidet en framdriftsplan.   

 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

leder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Katrine Kammerud 
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Arkivsaksnr.: 19/771-2   Arkiv: 223  

 

Søknad frå RNF om Medfinansiering av hovedprosjekt ERIGO - et 

byutviklingsprosjekt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/19 Strategi og plan 20.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike kommune bevilger kr 500.000 i støtte til hovedprosjekt Erigo for 2019.  

Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Ringerike kommune bevilger kr 500.000 i støtte til hovedprosjekt Erigo for 2020. 

Beløpet utbetales i 2020 og belastes formannskapets disposisjonskonto. 

o Det er en forutsetning før utbetaling av støtte i 2020 at prosjektet gjennomføres 

i tråd med mål, strategi, framdrift og finansiering. Ringerike kommune ber om 

at dette dokumenteres som vedlegg til anmodning om utbetaling av støtte for 

2020.  

 Prosjektleder for Erigo hovedprosjekt rapporterter halvårlig til Strategi og 

plan/Formannskapet 

 

  

  

 

Innleding/bakgrunn 

Ringerike Næringsforening (RNF) søker Ringerike kommune om medfinansiering av 

hovedprosjekt – prosjekt «Ergio» - et byutviklingsprosjekt for Hønefoss. Hovedprosjektet 

bygger på forprosjektet «Erigo» og sluttrapport er tilgjengelig på RNF`s hjemmeside: 

https://www.rnf.no/assets/files/pdf/aktuelt/rnf-rapport-2018-sentrumsutvikling.pdf) 
 

 

Beskrivelse av saken 

I følge RNF sin søknad vil enkelt fortalt hovedprosjektet innebære å gå løs på de tiltak som er 

definert som viktige og nødvendige for å skape den byen som kan ta opp konkurransen med 

andre byer på det sentrale Østlandet, byer som vi vet skjerper seg for en tiltagende skarp 

konkurranse om mennesker og bedrifters oppmerksomhet og attraktivitetsoppfatning. 

 

Hovedprosjektet bygger på en samarbeidsmodell som tidligere ble brukt under forprosjektet; 

samarbeid mellom gårdeiere, handels- og servicenæring og kommune. RNF er forslått som 

prosjekteier, inneha prosjektledelsen og fasiliteringen. Ringerike kommune v/ass rådmann er 
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forslått som leder av styringsgruppen, samt at næringssjefen er tenkt å lede delprosjekt A og B.  

Dette er synliggjort ved at navn/tittel er plassert øverst i «boksene».  

 

Det er totalt forslått fire delprosjekt: 

Delprosjekt A – Opplevd tilgjengelighet 

Delprosjekt B – Attraktive nyetableringer 

Delprosjekt C – Merkevaren Hønefoss 

Delprosjekt D – Opplevelser & Arrangemente 

 

Tiltakene er flere og av varierende kompleksitet og varighet. Noen som kalles «quick wins» og 

noen tunge og arbeidskrevende tiltak som det vil ta tid å jobbe seg frem til gode resultater og 

effekter av. Byer som har gått denne veien før, og som er brukt som inspirasjon og læring, sier 

at det tar tid å jobbe med dette på en måte som gir ønskede resultater. 

 

RNF har derfor valgt å se den første fasen av hovedprosjektet i et toårsperspektiv.   

Det betyr at denne finansieringssøknaden har det samme toårsperspektivet. 

 

  

 

Økonomiske forhold 

  
RNF skriver i sin søknad at Sparebankstiftelsen har på bakgrunn av denne søknaden gitt 

tilbakemelding på at de ønsker å støtte prosjektet med 1 million kroner (over en toårsperiode) 

og fem gårdeiere har sagt at de vil gi 200.000 over to år hver, totalt 1.000.000. Både Stiftelsen 

og gårdeierne forutsetter at kommunen gir tilsvarende.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er positivt innstilt på å bevilge søkt sum til hovedprosjektet Erigo, samt sette av 

administrive ressurser til prosjektet i tråd med organiseringsmodellen. Hovedmålet er en mer 

levende Hønefoss by, noe alle er opptatt av og ønsker. Og i dette prosjektet blir det lagt opp til 

forpliktende samarbeid, noe som rådmannen vurderer som essensielt for høy måloppnåelse.  

 

RNF foreslår en prosjektmodell som tydeliggjør ansvar, roller, medvirkning og finansiering. 

Denne modellen slutter rådmannen seg til og ser da at spesielt næringssjef vil bruke tid som 

leder for delprosjekt A og B. I styringsgruppa er det forslått at byplansjef er medlem og at 

assisterende rådmann er leder. Rådmannen støtter dette for å sikre at prosjektetarbeidet går i 

samme retning som byplanarbeidet og at assisterende rådmann som leder for styringsgruppen 

kan sikre at prosjektarbeidet henger sammen med kommunens aktiviteter. 
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RNF legger opp til to-årig prosjektperiode og søker om kr 500.000 for år 2019 og kr 500.000 

for år 2020. Rådmannen er innstilt på å imøtekomme søknaden på totalt kr en million, men 

anbefaler å bevilge beløp i to omganger. Det vil i praksis si at for å kvalifisere til utbetaling av 

kr 500.000 i 2020 skal rådmannen mottatt søknad om utbetaling med vedlagt statusrapport for 

hovedprosjektet; beskrivelse av måloppnåelse, fremdrift, finansiering og hvordan 

prosjektorganiseringen virker.  

 

 

Vedlegg 

Søknadsbrev fra RNF 

Budsjett Erigo 

Prosjektbeskrivelse hovedprosjekt 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 
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Arkivsaksnr.: 19/1042-1   Arkiv: K21  

 

Forankring av prosess for Ringerikes arbeid med klima- og 

energiplanlegging fremover  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Strategi og plan 20.03.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommunes overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt 

miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i selve kommuneplanen. Dette 

innebærer at vurdering og prioritering av klima- og energitiltak skal integreres i rådmannen, 

formannskapet og kommunestyrets arbeid med årlige budsjetter og fireårige handlingsplaner, 

samt tilhørende rapportering. 

 

  

Sammendrag 

Det er behov for å gjøre Ringerike kommunes arbeid med reduksjon av klimagassutslipp, 

energiomlegging og klimatilpasning til en mer systematisk og løpende prosess med klare 

fremdriftsplaner og ansvarsfordeling for gjennomføring av tiltak og rapportering på 

måloppnåelse. For å oppnå dette, anbefaler rådmannen at kommunens klima- og 

energiplanlegging integreres i det ordinære kommuneplanarbeidet med tilhørende rapportering.  

 

Innledning / bakgrunn 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning fastsetter at 

kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal stimulere 

til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging og at 

samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

 

I likhet med de fleste andre kommuner utarbeidet Ringerike sin første klima- og energiplan som 

en egen, separat temaplan. Denne ble vedtatt i kommunestyret i 2010 (sak 129/10). En rapport 

om oppfølgingen av energi- og klimaplanen ble utarbeidet og tatt til orientering i 

kommunestyret i 2015 (sak 60/15). Flere tiltak er gjennomført også etter dette. Det har 

imidlertid vært en svakhet at oppfølging og gjennomføring av tiltak ikke har blitt fulgt opp 

systematisk. Det samme gjelder vurdering av måloppnåelse og nye tiltak.  

 



  Sak 7/19 

 

 Side 21 av 46   

 

For å sikre at Ringerikes klima og energiplanlegging blir systematisk fulgt opp og godt 

integrert i alminnelig drift og annen planlegging i kommunen, foreslår nå rådmannen at 

kommunens overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig 

energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen.   

 

Beskrivelse av saken og rådmannens vurdering 

 

Kommunen velger selv om den ønsker å forankre sitt arbeid innen klima- og energi som en 

tematisk kommunedelplan, eller om klima- og energiplanleggingen skal integreres i 

kommuneplanen. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere hvilken løsning de mener at 

best sikrer at de oppnår sine langsiktige energi- og klimamål. Planarbeidet skal uansett følge 

plan- og bygningslovens prosesskrav. 

 

Å integrere klima- og energihensyn og tiltak i selve kommuneplanen, med samfunnsdel og 

arealdel, kan være et nyttig grep for å sikre oppfølgingen av tiltakene. Kommuneplanen er et 

dokument som brukes aktivt av mange. En selvstendig klima- og energiplan vil ofte benyttes av 

færre til daglig. Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for arealdelen og tematiske 

kommunedelplaner. Arealplanlegging er et av kommunens viktigste «verktøy» for å oppnå 

klimagassreduksjoner. Også i gjeldende kommuneplan sin samfunnsdel (2015-2030) er det et 

mål knyttet til klima og energi: «Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, 

bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp.»  Forslaget med å i integrere klima- og 

energiplanleggingen i neste kommuneplan sin samfunnsdel innebærer imidlertid at mer 

konkrete mål og delmål fastsettes. 

 

Å drive klima- og energiplanlegging som en del av den ordinære kommuneplanprosessen, vil 

også sikre at klima- og energitiltak inngår i kommuneplanens handlingsprogram og tilhørende 

rutiner for evaluering og revisjon. Ringerike har allerede samordnet sitt arbeid med 

økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel. Rådmannen utarbeider hvert år et forslag til 

budsjett og handlingsprogram. Forslaget blir videre bearbeidet og sendt på høring av 

formannskapet. Kommunestyret vedtar hver høst et budsjett for det kommende året, sammen 

med et fireårig handlingsprogram (økonomiplan). Handlingsprogrammet fastsetter 

prioriteringer innen drift og endring i tjenestene og investeringer.  

 

Klima- og energitiltak skal vurderes og gjennomføres i alle deler av kommunens virksomhet og 

myndighetsutøvelse. Det å integrere vurderingen av dette i rådmannen, formannskapet og 

kommunestyrets arbeid med neste års budsjett og fireårige handlingsplan, vil derfor være en 

god måte å forankre mål og prioriteringer.  

 

Tilsvarende vil dette gjøre at resultatoppfølging fra klima- og energiarbeid blir naturlige tema i 

kommunens årsrapporter. Hvert år lages det en årsrapport som inkluderer hovedtall og rapport 

fra årets aktiviteter og resultater i de ulike tjenestene, inkludert måloppnåelse. Rapportering på 

klima- og energitiltak i årsrapporten, vil bidra til å sikre systematisk oppfølging og evaluering.  

 

Når det gjelder fremdriftsplan for arbeidet med kommuneplanen i kommende 

kommunestyreperiode, viser rådmannen til eget saksfremlegg (også til plan og strategimøtet 

20. mars 2019) om framdriftsplan for kommuneplanprosessen. Forslaget i det saksfremlegget 

er å ha som mål at kommuneplanens samfunnsdel vedtas fjerde kvartal 2020.  
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Dersom kommunen hadde valgt å forankre sitt arbeid innen klima- og energi som en separat, 

tematisk kommunedelplan, kunne antakelig denne blitt lagt frem for vedtak noe tidligere.  

 

Mye av utredningsarbeidet og gjennomføring av mange tiltak vil kunne påstartes og iverksettes 

uten utsettelse også i perioden fram til kommuneplanens samfunnsdel vedtas. En arbeidsgruppe 

med representanter fra ulike deler av kommunens administrasjon er allerede etablert tidlig 2019 

og ledes av klima- og miljøsjefen. Gjennomføring av prioriterte klimatiltak gjøres også allerede 

fortløpende, og en orientering om pågående prosjekter vil bli gitt i plan og strategimøtet 20. 

mars 2019. Selv om en helhetlig plan for klima- og energiarbeidet ikke legges fram før i 

kommuneplanens samfunnsdel i slutten av 2020, vil derfor ikke dette behøve å forsinke 

kommunens gjennomføring av klima- og energitiltak.  

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at kommunens klima- og energiplanlegging i 

henhold til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 

integreres i det ordinære kommuneplanarbeidet med tilhørende rapportering.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 
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Arkivsaksnr.: 17/736-32   Arkiv: PLN 430  

 

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

23 og 40 a 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

8/19 Strategi og plan 20.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

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

 

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

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

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

Krokenveien 23 og 40. 

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

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

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

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

friareal innlemmet i planen.  

 

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

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

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

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

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

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

til grunn da planen var til politisk oppstart.  

 

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

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

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

 

Rådmannen anbefaler at planen sendes på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge fortetting i eksisterende sentrumsnært 

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

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

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

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

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

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

overordnede føringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forbindelse med tillatelse til tiltak på begge eiendommene.  

 

Planlagt arealbruk  

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

omkringliggende veiarealet inkluderes i planområdet. Langs eiendommen der barnehagen og 

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

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

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

nord i planområdet.  

 

Planforslaget  

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

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

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

geoteknisk vurdering. 
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Plantype  

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

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

 

Gjeldende reguleringsplaner  

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

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

 

Eiendomsforhold  

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

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

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

hovedbøle til Hov gård gnr. 87/1 

 

Planområde omfatter også arealer tilhørende:  

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

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

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

 

Uttalelser til planoppstart  

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

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

uttalelser.  

 

De viktigste kommentarene til varsel om oppstart er: 

- Trafikkmessige virkninger 

- Forhold til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter 

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

- Sol- skyggeforhold for naboeiendommer 

- Hensyn til friareal 

 

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

 

Mål for planarbeidet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ved inngang til heis. 

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

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

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

 

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

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

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

regnbed for fordrøyning av overvann. 

 
Areal for lek 

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

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

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

akebakke. Eksisterende forbindelse mellom Krokenveien og friområdet til Ringerike kommune 

skal opprettholdes.  

 

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

Ullerål.  

 

Landskapsbilde  

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

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

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

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

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

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

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

etasjer for å ta hensyn til bebyggelsen og miljøet rundt. 

 

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

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

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

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

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

solforhold. 

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

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

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

hensyn til omkringliggende miljø. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur  

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

særskilte naturverdier i planområdet.  
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ROS-analyse  

Utredningsplikten er oppfylt. 

 

Skredfare  

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene.  

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

undersøkelsene foreligger i rapporter datert 20.03.17 og 25.04.18.  

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

rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på at detaljprosjektering av fundamentering 

er utført av foretak med nødvendig geoteknisk kompetanse.  
 

Flomfare og flomveier  

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

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

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

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

påvirkning på vannbalansen i området.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur  

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

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

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Offentlige samferdselsanlegg og teknisk 

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

omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til og omlegginger av eksisterende 

nett.  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

vegen.  

 

Universell utforming  

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

 

Parkering 

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

sykkelparkering. 

 

Uteoppholdsarealer  

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

Kvalitet og funksjon er derfor viktig å følge opp videre i planleggingen. 
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Dokumentasjon som skal leveres inn sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal sikre at det 

er tilstrekkelig kvalitet på arealer for opphold og lek. 
 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

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

 

Kommuneplanens arealdel  

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

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

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

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

oppstart. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

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

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for innstilling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

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

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

  

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

Krokenveien 23 og 40a.  

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

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

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

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

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

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

 

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

uttalelser ble satt til 4 uker etter annonsering. 

 

Naturmangfoldloven  

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold  

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.  
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Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandling jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering  

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

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

boligtilbudet.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

helhetlige landskapskarakter i området.  

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

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

kommunal planlegging. 

 

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

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

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

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

fra 1996. 

 

Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres.  

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

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

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

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

annet.  
 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg  

1. Forslag til plankart, datert 08.02.2019 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 08.02.2019 

3. Planbeskrivelse, datert 08.02.2019 

4. Oppsummering og vurdering av uttalelser til oppstart 

5. Høringsuttalelse fra Arne Kristoffersen, datert 06.12.2017 

6. Høringsuttalelse fra Brakar AS, datert 13.12.2017 

7. Høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune datert 11.12.2017 

8. Høringsuttalelse fra NVE, datert 11.12.2017 

9. Høringsuttalelse fra Pål Frodahl, datert 02.12.2017 

10. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, datert 07.12.2017 

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

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

13.  ROS analyse, 29.08.2018 

14.  Illustrasjoner, 16.11.2018 

15.  Temarapport trafikk, 08.11.2018 

16.  Temarapport støy, 22.08.2018 

17. Geoteknisk vurdering 20.03.2017 og 25.04.2018 

18. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet  

19. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende Rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 18/3850-10   Arkiv: PLN 453  

 

0605_453 Detaljreguleringsplan for Høgfjell hytteområde - oppstart 

av planarbeid og forslag til planprogram Gnr/bnr 298/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/19 Strategi og plan 20.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslaget til planprogram sendes ikke på høring. Reguleringsplanen må holde seg 

innenfor avsatt område til fremtidig fritidsbebyggelse i henhold til kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

2. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_453 detaljregulering for Høgfjell hytteområde, 

innenfor avsatt område til fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. 

 

 

 

Beskrivelse av saken  

Planprogram 

Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle området for frittliggende fritidsbebyggelse. 

Størstedelen av planområdet vil være i tråd med avsatt fritidsbebyggelse iht. gjeldene 

kommunedelplan for Ådalsfjella, men planområdet utvides mot nord, i vest og sør for å kunne 

få til mer hensiktsmessige løsninger og felt for fritidsbebyggelse (se figur 2). Reguleringen skal 

ivareta helhetlig grønnstruktur innenfor planområdet, få bedre tilgang til friluftsområder og 

skisenter med trekk, og ellers hensynta blant annet barn og unges interesser og landskaps- og 

naturverdier.  

 

I forslaget til planprogram redegjøres det kort for de aktuelle temaene som anses som best 

relevant til konsekvensutredningen (områder som ligger utenfor avsatt byggeområde for 

fritidsbebyggelse): 

- Naturmiljø og naturmangfold 

- Bebyggelse og landskap 

- Nærmiljø, friluftsliv og daglig bruk av området 

 

Aktuelle temaer som ikke skal konsekvensutredes, men som vurderes kvalitativt og med 

beskrivelse av virkningene for miljø og samfunn: 

- Naturressurser   

- Kulturmiljø og kulturminner 
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- Trafikkforhold 

- Universell utforming 

- Barn- og unge 

- Risiko- og sårbarhet (ROS-analyse) 

 

Dersom det avdekkes negative konsekvenser som har en betydning for tiltaket, skal det for 

hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 

 

Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger i nærheten av Ringerudsetra på eiendommen gnr/bnr 298/1 på Vikerfjell. 

 

Forventet framdrift 

- Oppstartmøte 10.12.2018 

- Politisk oppstart av planarbeid og forslag til planprogram, mars 2019 

- Kunngjøring og varsling av oppstart planarbeid med forslag til planprogram, våren 

2019. 

- Høring og offentlig ettersyn av planprogram, våren 2019.  

- Fastsettelse av planprogram, vår/sommer 2019.  

- 1. gangs behandling av planforslag med KU, ikke fastsatt. 

- Høring av planforslaget, ikke fastsatt 

- Vedtak av plan med KU, ikke fastsatt 

 

Denne framdriften kan bli endret dersom rådmannens forslag til vedtak blir vedtatt.   

 

Medvirkning 

Det anses ikke som nødvendig å ha informasjonsmøter.  

 

 
Figur 1. Plassering av planområdet er vist med rød firkant. 
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Figur 2. Avsatt område til fritidsbebyggelse i kommunedelplan Ådalsfjella er vist med rød 

linje. Forslag til utvidelser av planområdet er vist med sort stiple linje. 
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Juridiske forhold 

Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram 

Planarbeidet utløser krav om KU etter § 4-2 i forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven 

§ 4.1 og KU-forskriften § 5.  

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger. Planprogrammet skal være tilpasset planarbeidets omfang og nivå. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om 

oppstart av planarbeidet.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 3.4 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at det anses ikke nødvending med 

informasjonsmøter, utover ordinær høringsperiode. 

 

Alternativt forslag til vedtak  

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

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

 
Rådmannens vurdering 

Vurdering av planprogrammet 

Rådmannen anbefaler at planprogrammet ikke legges ut på høring. Dette legges i grunn for 

nedstående kommentarer fra Fylkesmannen i Buskerud, for å kunne vedta kommunedelplan for 

Ådalsfjella. 

 

Innsigelsene lyder følgende etter brev datert 28.09.2009 Fylkesmannen i Buskerud; 

 

Deler av Ådalsfjella er registrert som inngrepsfrie naturområder, jamfør den nasjonale basen 

INON: Fylkesmannen har ved varsel om oppstart presisert at de resterende inngrepsfrie 

naturområdene må forvaltes som en nasjonal ressurs, og at det ikke må åpnes for en 

arealdisponering som medfører en ytterligere reduksjon eller oppsplitting av slike områder. 

Enkelte av de foreslåtte hytteområdene vil redusere nasjonal registrerte inngrepsfrie 

naturområder dersom de skal bygges ut med veier. Ut fra dagens forventninger til standard 

og infrastruktur bør det ikke planlegges nye hytter uten veitilknytning. Fylkesmannens 

miljøvernavdeling viser til nasjonale føringer for inngrepsfrie naturområder og fremmer 

innsigelse til følgende områder: 
- Nr.11 ved Ringerudsetra som redusert inngrepsfritt naturområdet med ca. 300m. 

 

For Ådalsfjella er det også  viktig å hindre en utbygging som fører til at randsonene mot 

fjellet bygges igjen. 
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Figur 3. Utsnitt fra offentlig ettersyn i perioden 20.06.2009-20.09.2019, se felt 11. 

 

 

 

Brev datert 23.06.2010 Fylkesmannen i Buskerud hvordan merknadene er har blitt innarbeidet 

i nytt forslag til plan. 

 

INNSIGELSE: Område nr. 11 ved Ringerudsetra som er redusert inngrepsfrie områder. 

Vurdering: Området er lagt inn for å styrke oppunder eksisterende alpinanlegg og 

turistanlegg. Området har blitt redusert noe fra 127,8 daa til 84,4 daa, ca 70 meter) for 

delvis å imøtegå innsigelsen fra Fylkesmannen. Byggeområdet anses som viktig å 

opprettholde da dette vi bygge opp under satsing ved Ringerudseter (turistanlegget med 

satsing innen kurs- og konferansevirksomhet) samt at dette medfører kortere avstand til ski- 

og aktivitetsområdet ved Ringerud. Området søkes opprettholdt, med endringer som er 

foretatt, slik det foreligger. 

 

Brev datert 06.09.2010 Fylkesmannen i Buskerud, trekking av innsigelse. 

 

Hytteområde nr. 11 ved Ringerudsetra er i revidert planforslag redusert fra ca 128 daa til 84 

daa. Ved utbygging av veier til hyttene vil endringen fortsatt føre til at grense for inngrepsfrie 

naturområder flyttes, men i mindre grad enn tidligere forslag. Ut fra nærheten til 

alpinanlegget og eksisterende byggeområder, og endret avgrensning i det reviderte 

planforslaget trekker Fylkesmannens miljøvernavdeling innsigelsen til dette området. 
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Figur 4. Viser hva Fylkesmannen i Buskerud godtok, og trakk innsigelsen, se felt 11. 

 

Rådmannen syns det blir feil å utvide planavgrensningen når Fylkesmannen trakk innsigelsen i 

kommunedelplan, ved at kommunen reduserte område for fritidsbebyggelse. Ved å ta en titt på 

figur 3 og 4, vil man kunne se at forslaget i figur 2 er bortimot likt med det som Fylkesmannen 

ga innsigelse på ved utarbeidelse av kommunedelplan for Ådalsfjella. Ved å holde seg innenfor 

avsatt område til fritidsbebyggelse vil det bli plass til opp mot 29 hyttetomter. Ved 

oppstartmøte ble det lagt fram et forslag fra administrasjonen at utbygger planlegger etter 

avsatt område til fritidsbebyggelse, og kan melde inn området utenfor kommunedelplanen som 

trinn 2 ved rullering av kommunedelplan for Ådalsfjella.  
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Med dette mener Rådmannen at det er uheldig å ta en omkamp med Fylkesmannen, ved å 

vedta alternativt forslag til vedtak. 

Rådmannen mener også det vil være uheldig signaler å legge ut planprogrammet, hvor dette vil 

være med på å sette føringer og åpne for senere utbygging mot snaufjellet på Vikerfjell. 

 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. rådmann: Terje Dalen  

enhetsleder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 16/5443-49   Arkiv: PLN 428  

 

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019 

10/19 Strategi og plan 20.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

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

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

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

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

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

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

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

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

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

en detaljregulering. 

 

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

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

infrastruktur og tilrettelegging for trygg skolevei.  

 

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

 

Innledning/bakgrunn 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Boligpartner AS ønsker å etablere konsentrert 

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

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

bebyggelse utløser krav om regulering av området.  
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En begrenset del av planområdet, tilknyttet veiareal som ble varslet ved oppstart strekker seg 

inn i et område som er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. Forslaget ble derfor sendt til 

politisk oppstartsbehandling hvor både Hovedutvalget for miljø- og areal og formannskapet 

vedtok oppstart av planarbeid. Statens vegvesen kom med en uttalelse til oppstart som stilte 

krav om trygg skolevei. På bakgrunn av dette er planområdet utvidet innenfor det som er LNF 

område i kommuneplanens arealdel langs Fv. 163 for å kunne imøtekomme dette kravet. 

Utvidelsen er lagt til for å kunne etablere gang- og sykkelveg med skille mot fylkesveien i form 

av grøft. Strekningen er en del av hovedsykkelvegnettet i kommuneplan for gående og 

syklende.    

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

arealforvaltning og i Formannskapet. 

 

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

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

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

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

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

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

dyrket mark og veiareal. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Boligpartner AS, 28.01.2019.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

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

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

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

2163/1. 

 

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

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

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

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 11.  
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Begrenset varsling – utvidet planområde 

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

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

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

kommentert i vedlegg 12. 

 

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

foreslås å sendes ut på høring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

planforslaget og foreslås å legges ut på høring. 

 

Forholdet til overordna planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

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

samfunnsdel.  

 

 

Kommuneplanens arealdel  

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

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

  

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

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

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

25.4.2017 Bh nr. 16/17.  

 

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

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

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

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

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

kommuneplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

utbyggingsområdet til eksisterende infrastruktur for myke trafikanter mot Haugsbygd sentrum. 

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

Nedre Klekkenvei. 

 

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

kommunedelplan for gående og syklende.   
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Juridiske forhold  

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

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

legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 3 dekar og dyrkbart areal på ca. 

1,5 dekar.  

 

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

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

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

forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging.  

 

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

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

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

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

rådmannen anbefaler omdisponering.  

 

 

 

Økonomiske forhold 

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

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

sosiale tjenester. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

etableringsfasen. Prosjekter med romslige flermannsboliger som i plan 428 Nedre 

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

Haugsbygd-samfunnet.   

 

Innkomne uttalelser 

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

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

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

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

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

det bygges flermannsboliger i området.  

 

Infrastruktur 

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

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

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

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

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

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

sikres i bestemmelsene.  

 

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

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

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

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

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

 

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

plass til 2 sykler per boenhet.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

godkjennes av kommunen.  

 

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

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

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

og avtaler knyttet til strømforsyning  

 

Lekeplasser 

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

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

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

opparbeidelse av lekeplassene før det gis brukstillatelse for boligene.  

 

Naturmangfold 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

anleggsperioden innlemmes det bestemmelser som skal sikre rett handlingsmønster. 

 

Kulturminner 

Ved varsel om oppstart varslet Buskerud fylkeskommune at det skulle gjøres 

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

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

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

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

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

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

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

etter at dispensasjonssøknad er behandlet, og før sluttbehandling. 

 

ROS-analyse 

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

analysen og hvordan disse håndteres i planforslaget. 

 

1. Ustabile grunnforhold 

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

forvitringsmateriale. GrunnTeknikk AS har gjort en vurdering av områdestabiliteten og 

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

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

utføre grunnundersøkelser som grunnlag for vurderinger. Planens bestemmelser ivaretar dette. 
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2. Oversvømmelse - klimaendring og økt nedbør 

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

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

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

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

 

3. Kraftforsyning 

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

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

og avtaler knyttet til strømforsyning. 

 

4. Ulykkespunkt på transportnettet 

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

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

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

skal opparbeides iht. Statens vegvesenets vegnormaler.  

 

5. Trafikksikkerhet i anleggsperioden 

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

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

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

bla. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak. Dette er sikret i bestemmelsene. 

 

6. Miljø/landbruk – støy, støv og lukt. 

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

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

landbruksarealer.  

 

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

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

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

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

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

støykrav skal innarbeides i planen før 2. gangsbehandling.    

 

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

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

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 

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

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

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

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

boligområdet i Nedre Klekken.  
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Rådmannen mener at en omdisponering av LNF areal ikke bør være et hinder for å kunne legge 

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

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

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

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

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

areal.   

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Plankart 

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Illustrasjoner 

5. ROS-analyse 

6. Sol- og skyggeanalyse 

7. Veiprofiler 

8. Geoteknisk rapport 

9. Arkeologiske rapport 

10. Trafikkanalyse 

11. Vurdering av uttalelser til oppstart, med rådmannens kommentar 

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

13. Referat fra oppstartsmøte 

14. Uttalelser til varsel om oppstart 

15. Uttalelser til varsel om endring av plangrense 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 - 431 Områderegulering Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 vedtas. 

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond. 

 

 

  

Sammendrag 

Formålet med denne saken er å vedta Parkeringsstrategi Hønefoss 2019. Parkeringsstrategien 

består av 6 strategier som til sammen svarer ut målene om attraktiv by, tilgjengelighet og 

nullvekst. 

 

Rådmannen anbefaler at strategien vedtas.  

 

Innledning / bakgrunn 

Områderegulering Hønefoss, også kalt byplanen, legger opp til ny bruk av byen. Hensikten 

med planen er å tilrettelegge for at Hønefoss utvikles som en attraktiv, levende, kompakt og 

miljøvennlig by. Som en del av dette arbeidet utarbeides en parkeringsstrategi som skal bygge 

opp under de grepene byplanen legger opp til.  

 

Virkeområde for parkeringsstrategien følger planavgrensningen til Områderegulering 

Hønefoss, med unntak av Ringeriksgata. Dette er første steg på vei mot en ny organisering av 

parkeringen i Hønefoss. Parkeringsstrategien skal ivareta to hensyn:  

1. Vi skal både bygge opp under nasjonale mål om nullvekst i personbiltransporten. 

2. Vi skal gjøre byen god og tilgjengelig for alle. 

 

Bilbruk påvirker sentrumsmiljøet, folkehelsen og arealbruken. Derfor er det nødvendig med en 

aktiv parkeringspolitikk som balanserer biltilgjengelighet opp mot et godt sentrumsmiljø. 

 

8. mars 2018 fastsatte kommunestyret planprogram for Områderegulering Hønefoss. I vedtatt 

planprogram kommer det frem at det skal utarbeides en sykkel- og parkeringsstrategi for å nå 

mål om nullvekst i personbiltrafikken, hvor tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv er 

viktig. Parkeringsstrategien utarbeides i tråd med planprogrammet.   

 

Parkeringsstrategi Hønefoss 2019   



- 

Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 består av to dokumenter: 

 Hoveddokument med mål, strategier og tiltak 

 Underlagsdokument med føringer og kunnskapsgrunnlag  

 

Hoveddokumentet er en kortversjon som er enkel å forstå og følge opp. Hvis en ønsker å sette 

seg inn i underlaget strategiene bygger på kommer denne informasjonen frem av 

underlagsdokumentet. 

 

Parkeringsstrategien presenterer 6 strategier som til sammen svarer ut målene om attraktiv by, 

tilgjengelighet og nullvekst. 

  

Strategi 1: Prioritering av bilgrupper 

1. Forflytningshemmede 

2. Varelevering 

3. Korttidsparkering 

4. Langtidsparkering 

 

Forflytningshemmede vil ha størst prioritet. Samtidig er det viktig for rådmannen at 

varelevering i byen fungerer godt. Ønske om mindre overflateparkering i byen plasserer 

langtidsparkering nederst på prioritetslista.  

 

Strategi 2: Nye parkeringsnormer med lavere minimums- og maksimumsnorm i sentrum 

I sentrum bør parkering for både bolig- og næringsutbygging samles og plasseres under bakken 

ved inngangen til hvert utbyggingsområde, eller i større anlegg. 

 

Strategi 3: Riktig antall, prising og plassering av p-plasser 

Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og bruke sine p-plasser til å bygge opp under 

aktiviteter i sentrum av byen. Ved å ha jevn rullering av biler på korttidsplassene i indre sone 

og skyve langtidsparkeringen til ytre sone, vil flere få mulighet til å kjøre inn til byen og bruke 

den. Dette forutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av p-plassene.  

 

Tidsrommet det innkreves p-avgift bør økes. Tidligere var kommunale p-plasser avgiftsbelagte 

fra 7 -19 på hverdager. Med strategien økes dette til 7 - 23. Avgiftene i helgene bør 

videreføres, altså 7-17 lørdag og gratis søndag. 

 

Strategi 4: Sambruk av parkeringsarealer i sentrum   

Kommunen skal jobbe for å begrense antall p-plasser i sentrum som står ubrukt store deler av 

døgnet fordi man trenger parkeringstillatelse. Dette gjelder for eksempel skolene og rådhuset. 

Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå tomme. 

 

Strategi 5: Opprettholde og etablere sykkelparkering 

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få 

sykkelandelen opp. 

 

Strategi 6: Sikre god overgang fra personbil til tog 

Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig med parkeringsplasser i forbindelse med 

ny IC-stasjon i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre transportmidler er viktig 

for å få flere til å benytte tog i hverdagen.   

 



- 

 

Tiltak som følger opp parkeringsstrategien 

a) Parkeringsnormen revideres ved neste kommuneplanrullering.  

b) De nye normene setter både minimum- og maksimumskrav til parkering i 

sentrumsområdene og resten av kommunen.  

c) Parkeringsnormen legger opp til parkeringssoner, både for sentrum, stor-Hønefoss og 

resten av kommunen. 3o minutters gratis parkering ved busstopp Hønefoss (gul 

markering i kartet). Påfølgende time koster kr 30,-. Minimumsbeløp kr 15, 

d) Faste høye takster på alle avgiftsbelagte kommunale plasser i indre sone 

e) Fast timespris i indre sone kr 30,- Minimumsbeløp kr 15,-   

f) Endre takster på alle avgiftsbelagte kommunale p-plasser i ytre sone 

g) Fast timespris i ytre sone kr 15,-. Minimumbeløp kr 15,-  

h) Gratis opptil 2 timer hver lørdag i ytre sone; unntaket er kommunens parkeringsplass 

på Tippen   

i) Nye tider for p-avgift: 

 Hverdager 07.00 -23.00  

 Lørdager: 07.00 – 17.00 (som før) 

 Søndag: gratis (som før) 

j) Lage en plan over når og hvor nye p-plasser for langtidsparkering skal etableres. Dette 

ses i sammenheng med målet om at parkeringer etableres i utkanten av sentrum for 

overgang til gange, sykkel og kollektivtransport, samt pendlerparkering for overgang til 

kollektivtransport. 

k) Prosjektere p-hus 

l) Etablere nye p-plasser for forflytningshemmede 

m) Innføre halv takst for el- og hydrogendrevet motorvogner på kommunale plasser  

 Vi avvikler dagens praksis med 2-timers fritak for p-avgift for el- og 

hydrogendrevet motorvogner.  

n) Søke samarbeid med utdanningsinstitusjonen (Ringerike videregående skole) for bruk 

av p-plassene etter arbeidstid og i helgene.  

o) Gjøre parkeringsplassen på Rådhuset tilgjengelig for alle etter arbeidstid og i helgene.  

p) Investere i eksisterende og nye sykkelparkeringer i byen.  

q) Samarbeide med aktuelle myndigheter for å sikre tilstrekkelig med p-plasser tilknyttet 

ny IC-stasjon. 

 

Økonomiske forhold 

I 2018 hadde Ringerike kommune en parkeringsinntekt på omtrent 5.000.000,-. Beregninger 

for nytt system viser en mulig inntjening som ligger noe over dette. Beløpet er regnet ut fra 

fjorårets faktiske omsetningstall og justert i forhold til parkeringsbelegg fra tidligere år. 

Nødvendige kostnader knyttet til utstyr, automater og økt kontrollvirksomhet vil bli dekket 

inn. 
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Kostnad endringer i parkeringssystem: 

    

Kostnad for nye skilter er ca 600 – 1.000,- pr stk. 

avhengig av mengde tekst 

100.000,- 

 

Kostnad for montering og inkl. mindre tilpasninger 

  

100.000,- 

 

Kostand for nye skiltplaner og ajourhold av 

offentlig parkeringsregister 

10.000,- 

Kostnader for programmering av P-automater & 

tilpasning av EasyPark  

20.000,- 

Påslag 20 % 50.000,- 

SUM 280.000,- 

Kostnad for å oppdatere kommunens p-plasser er estimert til 280.000,-. Dette er kostnader 

uten investering av el-ladepark. 

 

Endring av p-plassene forutsetter noe endring på kontrollvirksomheten som følge av utvidet 

tidsrom for betalt parkering. 

  

Rådmannens vurdering 

En god parkeringsstrategi er en av grunnsteinene for en vellykket byutvikling, fordi 

parkeringsløsningene har betydning for et aktivt, økonomisk vellykket og mangfoldig byliv. 

Rådmannen anslår at kommunen ikke vil få reduserte inntekter på parkering med den foreslåtte 

modellen. Nødvendig investeringer dekkes inn gjennom forlenget betalt parkering. 

  

Hønefoss sentrum domineres i dag av kjørende og parkerte biler. Parkering legger i dag beslag 

på mye arealer som alternativt kan gi mulighet for utbygging og derved en sterkere 

konsentrasjon av boliger og virksomheter i sentrum. Det å ha billig og rikelig parkeringstilbud 

vil øke bilbruken blant de som bor sentralt, som da benytter bilen også på korte turer som like 

gjerne kunne vært gjennomført til fots eller med sykkel. Både parkeringstilbud og lokalisering 

av tilbudet er sentrale virkemidler for å tilrettelegge for mer byliv i sentrumsområder. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at Parkeringsstrategi Hønefoss 

2019 vedtas.  
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Parkeringssoner Hønefoss 

Gul markering: 30 minutter gratis 
parkering. 

Turkis markering: Indre og ytre 
sone. 



- 
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 Ringerike kommune, 08.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

næringssjef: Harriet Slaaen 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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1 Avgrensnin g og parkerin gsson er
En god parkeringsstrategien er en av grunnste i ne ne for en vellykket byutvikling, fordi
parkeringsløsningene har betydning for et aktivt, økonomisk vellykket og mangfoldig byliv.

Virkeområde for parkeringsstrategien følger avgrensningen til Områderegulering Hønef oss ,
byplanen, med unntak av Ringeriksgata som holdes utenfor . Dette er første steg på vei mot en
ny måte å organisere parkering en i Hønefoss. Parkeringsstrategien skal ivareta to hensyn. Vi
skal både bygge opp under nasjonale mål om nullvekst i personbilt ransporten, samtidig som vi
skal gjøre byen god og tilgjengelig for alle.

P arkeringsstrategien for sentrum er første steget på vei en til en parkeringsstrategi for hele
Hønefoss for å nå målene for ønsket byutvikling som ligger i byutviklingsstrategien (20 1 8). På
sikt vil det være naturlig å utvide parkeringsstrategien til å gjelde for hele Ringerike kommune i
takt med utviklingen av kommunen.

Nå er fokuset først og fremst på tiltak på kort sikt innenfor avgrensningen til områderegulering
Hønefoss. Parkeri ngsstrategien viderefører målsettinger som er detaljert i byplanen for å
stimulere og vitalisere handel, service, kultur og bosetting i sentrum.

Ved neste rullering av kommuneplan en er det viktig at parkeringsstrategien også rulleres. På
den måten kan både området den gjelder utvides, samtidig som gode og dårlige erfaringer fra
denne prosessen kan ta s med i det videre arbeidet. Parkeringsstrategien vil være et levende
dokument som og så gir mulighet til å prøve ut tiltak og se effektene av dem.



RINGERIKE KOMMUNE – PARKERINGSSTRATEGI H ØNEFOSS

3

Parkeringssoner Hønefoss

Gul markering: 30 minutter gratis
parkering.

Turkis markering: Indre og ytre
sone.
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2 M ål
1 . Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.

2. Det skal være enkelt å komme seg nær sentrum med bil , inkludert å parker e. S amtidig
som sentrum er beskyttet mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk.

3. Parkeringspolitikken skal bidra til et levende sentrum og virke dempende på bruk av bil til
arbeidsreiser.

4. Parkeringspolitikken skal redusere behov for areal til parkering i sentrum. sentrum og
bygge opp under nasjonale , regionale og lokale mål om nullvekst i personbiltransporten.

5. P ar keringspolitikken skal danne grunnlag for at bilparkering i sentrumskjernen reduseres
gradvis over tid og det etableres parkeringer i utkanten av sentrum for overgang til
gange, sykkel og kollektivtransport.
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3 Strategi er

3.1 Strategi 1 : Prioriter ing av bil gru pper

Forflytningshemmede

Parkeringsstrategien skal sikre parkeringspla sser i sentrum for parkering for
forflytningshemmede. Kommunen vil opparbeide flere slike parkering splasser for å oppfylle
kravet om p a rkering for forflytningshemmede .

Varelevering

Det skal jobbes for å bedre tilgjengelig het en for varelevering på gitte tidspunkter der det er
nødvendig i byen. Dette gjelder også gågater.

Korttidsparkering

Det er ønskelig at så mange som mulig får god tilgjengeligh et til byen. Derfor p risregulerer
kommunen p - plasser nær Søndre Torv slik at be søkende opplever tilgjengelige
korttidsparkeringer. Målet er å bygge opp under sentrumshandelen der.

Langtidsparkering

P - plasser tar opp mye areal i en by , men er nødvendig for å bygge opp under handel og
aktivitet er . Derfor etablerer kommunen langtids p - plasser bevisst i litt avstand til Søndre Torv slik
at de som har behov for å parkere får muligheten til det, samtidig som personer på kortere besøk
letter e finner tilgjengelige p - plasser nært Søndre Torv.

3.2 Strategi 2 : Nye parkeringsnormer med lavere minimums - og
maksimumsnorm i sentrum

Ønsker om boliger for alle i sentrum forutsetter som hovedregel at det må vurderes
parkeringstiltak som gir billigere boliger. Lav minimumsnorm på parkering for bebyggelse i
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sentrum vil kunne gjøre det billigere å bygge boliger i byen og lettere å etablere nye
arbeidsplasser i sentrum. Maksimumsnormen gir et signal om at parkeringstilgangen skal
begrenses.

Lav minimumsnorm er et viktig virkemiddel som kan bidra til at det på kort og lang sikt kommer
flere næringslokaler og boliger i sentrum, mens maksnorm er et virkemiddel på lengre sikt.
Maksnorm er et trafikkbegrensende virkemiddel, men påvirker kun eksisterende bygg ved
bruksendring, tilbygg, påbygg og ombygginger. Eksisterende bebyggelse og trafikk påvirkes
ellers ikke av at maksnorm innføres.

I sentru m bør parkering for både bolig - og næringsutbygging samles og plasseres under bakken
ved inngangen til hvert utbyggingsområde, eller i større anlegg. Forslag til områderegulering for
Hønefoss foreslår at v ed behov for mer enn 1 0 parkeringsplasser innenfor et felt skal minst 85 %
av parkeringsplassene ligge under terreng.

Tiltak Strategi 2 :

Parkeringsnormen revideres ved neste kommuneplanrullering.

De nye normene setter både minimum - og maksimumskrav til parkering i
sentrumsområdene og r esten av kommunen.

Parkeringsnormen legger opp til parkeringssoner, både for sentrum, stor - Hønefoss
og resten av kommunen.

3.3 Strategi 3 : R iktig antall , prising og plassering av p - plasser
Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og bruke sine p - plasser til å bygge opp unde r
aktiviteter i sentrum av byen . Ved å ha jevn rullering av biler på korttids plassene i indre sone og
skyve langtidsparkeringen til ytre sone , vil flere få mulighet til å kjøre inn til byen og bruke den.
Dette forutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av p - plassene.

Gjennom samarbeid og/eller forpliktende avtaler med gårdeiere og næringsdrivende i sentrum
skal kommunen stille plassene sine til rådighet slik at det bygger opp under aktiviteter i sentrum
og inviterer til handel. Ved kommunens disponering av egne parkeringsplasser og i dialogen
med andre eiere av parkeringsplasser, skal det også vurderes å transformere enkelte
parkeringsplassser i sentrum der dette kan skape attraktive byrom og gode ferdselsårer for
gående og syklende.

Kommunen s ikre r tilstrekkelig med pa rkering for forflytningshemmede i tråd med
parkeringsforskriften .

For å øke tilgjengelig heten parkeringsplasser i sentrum viderefører kommunen betaling f or el -
og hydrogendrevet motorvogner . En bil tar like mye plass i bybildet uavhengig av utslipp.
E ndring av vegtrafikkloven begrenser takstnivået til 50 % av ordinær pris for el - og
hydrogendrevet motorvogner. For øvrig skal det i tråd med parkeringsforskriften etableres flere
parkeringsplasser med lademulighet.

Tidsrommet det innkreves p - avgift bør økes. Tidligere var kommunale p - plasser avgiftsbelagte
fra 7 - 1 9 på hverdager. Med strategien økes dette til 7 - 23. Avgiftene i helgene bør videreføres,
altså 7 - 1 7 lørdag og gratis søndag.

Indre sone
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Det sk al være høyere priser på k ommunale p - plasser i indre sone enn i ytre sone . Dette for å få
til økt rullering av parkerte kjøretøy. Unntaket er parkering ved busstorget ( Sentrum S topp) som
skal ha 30 - minutters gratis parkering for « av - og påstigning » .

Ytre sone

K ommunale p - plasser i ytre sone skal være avgiftsbelagte. I ytre sone legger kommunen opp til
tilstrekkelig antall rimelige p - plasser som støtter opp under sentrumshandelen. For å stimulere til
økt bruk av byen tilbyr kommunen 2 timers gratis parkering hver lørdag.

Tiltak stra tegi 3 :

3o minutters gratis parkering ved busstopp Hønefoss ( gul markering i kartet ) .

Påfølgende time koster kr 30, - . Minimumsbeløp kr 1 5,

Faste høye takster p å alle avgiftsbelagte kommunale plasser i indre sone

o F ast timespris i indre sone kr 30, - Minimumsbeløp kr 1 5, -

Endre takster på alle avgiftsbelagte kommunale p - plasser i ytre sone

o Fast timespris i ytre sone kr 1 5, - . Minimumbeløp kr 1 5, -

Gratis opptil 2 timer h ver lørdag i ytre sone; unntaket er kommunens parkeringsplass

på Tippen

Nye tider for p - avgift:

Hverdager 07.00 - 23.00
Lørdager: 07.00 – 1 7.00 (som før)

Søndag: gratis (som før)

Lag e en plan over når og hvor nye p - plasser for langtidsparkering skal etableres.
Dette ses i sammenheng med målet om at parkeringer etableres i utkanten av

sentrum for overgang til gange, sykkel og kollektivtransport, samt pendlerparkering
for overgang til kollektivtransport.

P rosjektere p - hus

Etablere nye p - plasser for forflytningshemmede

Innføre halv takst for e l - og hydrogen drevet motorvogner på kommun ale plasser

o Vi avvikler dagens praksis med 2 - timers fritak for p - avgift for el - og

hydrogen drevet moto r vogner.

3.4 Strategi 4 : Sambruk av parkeringsarealer i sentrum
Kommunen skal jobbe for å begrense antall p - plasser i sentrum som står ubrukt stor e deler av
døgnet fordi man trenger parkeringstillatelse. Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå
tomme.

Tiltak strategi 4 :

Søke s amarbeid med utdanningsinstit usjonen (Ringerike videregående skole) for
bruk av p - plassene etter arbeidstid og i helgene.
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Gjøre parkeringspl assen på Rådhuset tilgjengelig for alle etter arbeidstid og i
helgene.

3.5 Strategi 5: Opprettholde og etablere sykkelparkering
For å legge til rette for økt sykkelbruk skal kommunen etablere gode og til en viss grad varierte
typer parkerings muligheter for sykkel så nært rei semål og sykkelruter som mulig. Viktige
reisemål er skoler og utdanningsinstitusjoner, b arnehager, arbeidspla sser,
kollektivknutepunkter og holdeplasser , offentlige kontor - o g servicefunksjoner, butikker,
rekreasjonsområder og kultur - og idrettsarenaer.

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få
sykkelandelen opp.

Tiltak strategi 5 :

Investere i eksisterende og nye sykkelparkeringer i byen .

3.6 Strategi 6 : Sikre god overgang fra personbil til tog
Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig med parkeringsplasser i forbindelse med
ny IC - stasjon i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre transportmidler er viktig for å
få flere til å benytte t og i hverdagen.

Tiltak strategi 6 :

Samarbeide med aktuelle myndigheter for å sikre tilstrekkelig med p - plasser tilknyttet ny IC -

stasjon .
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1 I nn ledn ing

Områdereg ulering Hønefoss legger opp til ny bruk av byen. Som en del av dette arbeidet
utarbeides en parkeringsstrategi som skal bygge opp under de grepene byplanen legger opp til.

Målet er at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad, samtidig
som sentrum skal utvikles til å bli attraktivt, levende og kompakt. Dette er må l også
parkeringsstrategien basere r seg på.

Bilbruk påvirker sentrumsmiljøet, helsen og arealbruken. Derfor er det nødvendig med en aktiv
parkeringspolitikk som balanserer biltilgjengelighet opp mot et godt sentrumsmiljø. Det er bl.a.
følgende utfordringer:

Parkering legger beslag på mye areal i Hønefoss sentrum. Disse arealene kan alternativt gi
mulighet for utbygging og dermed gi en større konsentrasjon av boliger og virksomheter i

sentrum.

Parkeringsplasser er dødt areal. Et sentrum som domineres av kjørende og parkerte biler er
et lite attraktivt sted å oppholde seg.

Et billig og rikelig parkeringstilbud vil friste mange som bor sen tralt i kommunen til å benytte
bil også på korte turer som like gjerne kunne vært gjennomført til fots eller med sykkel.

Private aktører drifter en stor andel av p - plassene in Hønefoss. Dette gjør det vanskelig å

gjennomføre en helhetlig parkeringspolitikk.

Hønefoss sin rolle kan styrkes ved å gjøre det mer attraktivt å oppholde seg i byen. Et
virkemiddel for å styrke attraktiviteten kan være å styre biltrafikken. Samtidig er det viktig at
biltilgjengeligheten for handlende o g besøkende op prettholdes . Eksterne kjøpesentra med
gratis parkering er en sterk konkurrent til handel i sentrum. Både parkeringstilbudet (antall
plasser, korttids - / langtids - , pris) og lokalisering av tilbudet er sentrale virkemidler for å
tilrettelegge for mer byliv i sentrumsområder.

Alle bilturer starter og avslutter på en parkeringsplass. Derfor kan parkeringstilbudet ha stor
betydning for valg av transportmiddel. Parkering kan føre til lav tomteutnyttelse, byspredning og
reduserte muligheter for å tilby et godt kol lektivtilbud eller til rettelegge for sykkelveier .

Dette underlagsdokumentet viser hvilke føringer som er gitt, både nasjonalt, regionalt og lokalt. I
tillegg går kapittel 3 gjennom parkering generelt og for Hønefoss spesielt. Dette er kunnskap
parkeringss trategien er utarbeidet på.
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2 Føri n ger

2. 1 Nasjonale føringer

2. 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 r esolusjon 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. Gode 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 selvstyret i
planleggingen. Kommunen har ansvar for å sett e av tilstrekkelige ressurser til planbehandling og
tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare overordnede føringer for areal - og
samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan behandles raskere og mer forutsigbart.

Bærekraftig areal - og samfunnsutv ikling

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 arealbr uken og transportsystemet.
Regjeringen legger også vekt på aktiv forvaltning av natur og kulturminner.

Attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder

Regjeringen er opptatt av et godt samarbeid med fylkeskommunene og kommunene om å få
ned klimagassuts lippene, 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 omgivelser og gode levekår for alle.

2. 1 . 2 S tatlige 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 b olig - , 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 verdiskapin g 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 miljøvennlige
transportformer. I henhold ti l 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
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.
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2.2 Regionale føringer

2.2.1 Regional plan for areal og transport i Buskerud

Formålet med plan en 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 gange, og
tilgang til frilufts - og grøntarealer . Mennesket settes i fokus.

Nullvekstmålet er også forutsatt å gjelde byområde Ringerike.

2.3 Lokale føringer

2.3.1 Byutviklingsstrategi for Hønefoss 201 8 - 2040

Byutviklingsstrategien vedtatt november 201 8 er førende for hvordan parkeringsstrategiene til
Hønefoss utformes.

Det legges opp til fire målsettinger for Hø nefoss:

1 . D en trygge og gode byen for alle :

2. Regionens kollektivknutepunkt

3. En mer tilgjengelig by

4. En blågrønn by

Den trygge og gode byen for alle

Sammen skal vi gjøre Hønefoss mer levende og attraktiv gjennom å skape den gode byen for
alle. Alle hverdagsaktivitetene skal nås innenfor gang - og sykkelavstand for alle i sentrum.

Regionens kollektivknutepunkt

Hønefoss er en gammel stasjonsby og et viktig handelsknutepunkt i regionen. Vår rolle som
regionhovedstad vil få fornyet kraft med Ringeriksbane n og ny E1 6. Stasjonen blir viktig for
byutviklingen i Hønefoss.

En mer tilgjengelig by

For å lykkes med en tilgjengelig by, skal det bli enda mer attraktivt, trygt og enkelt å gå, sykle og
reise kollektivt i fremtiden. Sentrum skal ha god tilgjengelighet med bil og parkering samtidig
som sentrum er beskyttet mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk. Sammen skal vi
skape en enklere og tryggere reisehverdag.

En blågrønn by

Hønefoss skal være en by med grønne byrom, og tilby turmuligheter for alle i gangavstand fra
sentrum. Byens grønne lunger, elva og fossen skal ha en sammenhengende struktur til glede for
innbyggere og besøkende.
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3 Kun nskapsgru nn lag

3.1 Kunnskapsinnhenting parkering

3.1 .1 Kartlegging

Grovidentifisering

Det er gjort en grovidentifisering av større parkeringsareal i Hønefoss by, som vist i Figur 3 - 1 .
Grovidentifiseringen viser at det er store parkeringsarealer i byen, men at disse hoved - sakelig er
knyttet til bestemte lokale formål. Grovidentifiseringen in dikerer også at det er god tilgang på
arbeidsparkering i store deler av Hønefoss. Samt at det er store arealer med potensiale for
fortetting/utbygging i byen og trolig ikke svært stor t press på parkeringsplas - sene.

Reisevaneundersøkelsen fra 201 3 - 1 4 underb ygger dette ved at kun 1 % oppgir å ha ingen
mulighet for parkering på/ved arbeidsplass, men hele 84% har gratis parkering hos ar -
beidsgiver.

Kartlegging av parkering i Hønefoss sentrum

Det er gjennomført en mer detaljert kartlegging av dagens parkeringstil bud i Hønefoss sentrum.
Kartleggingen tar utgangspunkt i parkeringsregistrer ingene som ble gjort av Ringeri ke
kommune i 201 2. Den inkluderer en oppdatering av antal l, og plassering av, parkerings areal og
antall parkeringsplasser per parkeringsareal, en ove rsikt over vilkår knyttet til bruk av plassene
(tidsavgrensning, betalingsplikt/ avgiftstørrelse), hvem som er operatør/ tilby - der av plassene,
samt et øyeblikksbilde av utnyttelsesgraden. Identifiseringen er basert på manuelle
registreringer under befarin g til Hønefoss, kartdata og innhenting av informasjon fra Staten s
vegvesens parkeringsregister.

Kartleggingen, som presentert i Figur 3 - 2 , viser at det er store parkeringsarealer i Hønefoss
sentrum, og til dels svært store enheter.

Analyse av bruk

Tilgjengelig informasjon er brukt for å se nærmere på bruk en av parkeringsplassene i Høne foss
sentrum. Bruken av parkeringsplassene er kartlag t gjennom innhenting av transak sjonsdata fra
kommunale parkeringsautomater, samt enkelte private tilbydere. Det vi l si opplysninger om
antall kjøp per automat og omsetning p er automat. I tillegg har Ringe rike kommune delt sin
oversikt over transaksjoner som utføres med mobile betalingsløs ninger. Andre private aktører er
kontaktet, men har ikke vært behjelpelig med inf ormasjon. Transaksjonsinformasjonen er
oppgitt for mars måned 201 7.

Flere faktorer bidrar til usikkerhet når bruken av plassene skal beskrives med utgangspunkt i
tilgjengelig informasjon. Dette inkluderer forho ld som:

På flere av plassene (flere kommunale og noen private) er det en makspris per døgn i tillegg

til en timespris. Det er derfor ikke mulig å fastslå hvor stor andel av inntektene fra

automatene som betjener disse plassene som er knyttet til døgnparkering og hvor stor andel
som er korttidsparkerin g. Av denne grunn er tallgrunnlaget ikke brukt for å regne ut en

gjennomsnittlig parkeringstid.

Oversikten over mobilbetaling for kommunal parkering som har blitt tilgjengeliggjort, skiller
ikke på enkeltdager. De mobile transaksjonene er derfor holdt ute nfor analysen som skiller
på hverdager og lørdager.



RINGERIKE K OMMUNE – PARKERINGSS TRATEGI
UNDERLAGSDOKUMENT

7

For private parkeringsanlegg er kun ca. halvparten av arealene inkludert mottatt data -

materiale, og disse har kun oppgitt transaksjoner for hverdager.

Ut fra tilgjengelig kunnskapsgrunnlag er det mest p ålitelige uttrykket for bruk av plasser antall
kjøp fra automat (i gjennomsnitt per plass). Plasser m ed flere transaksjoner vil sannsynligvis
brukes til kortere besøk i større grad enn de som har få tra nsaksjoner. Et bruks mønster med
mange korte parkerings perioder i løpet av dagen tilsier at plassene brukes til handels/
serviceparkering i større grad enn plasser med lengre parkeringsperioder.

3.1 .2 Analyse

Oversikt tilgjengelige parkeringsplasser

Det er totalt innmeldt ca. 2450 plasser til parkeringsregisteret i og nært sentrumsområdet i
Hønefoss. Antall plasser har økt siden 201 2 da kommunen hadde registrert 1 767 plasse r.
Registreringene i 201 2 dekker et litt mindre areal og inkluderte ikke Eikli hvor det er registrert
omtrent 400 plasser i 201 8.

Til sammen er de t ca. 1 690 betalingsplasser i Hønefoss sentrum, hvorav ca. 430 tilbys av

Ringerike kommune og 1 260 tilbys av private aktører.

I tillegg er det ca. 420 gratis parkeringsplasser på gategrunn og åpne plasser i og nær
sentrum. De fleste av disse er på fire åp ne areal (nr. 1 9, 50, 52 og 54 i Figur 3 - 2 ) 1 0 - 1 5 min

gange fra sentrum. Flere av disse arealene er ikke oppmerket, og delvis heller ikke
avgrenset, som innebærer at det er vanskelig å vite hvor mange biler det egentlig er plass til.

Det er meldt inn i alt 60 parkeringsplasser reservert for HC. Ringerike kommune tilbyr 30 av
disse plassene, mens de øvrige tilbys av andre offentlige eller private aktører.

Det er i alt ca. 30 parkeringsplasser for ladbare kjør etøy/ hydrogenbil i og nært

sen trumsområdet.

I tillegg til parkeringsplassene som er tilgjengelige for allmennheten, er det registrert flere

hundre plasser som er tilgjengelige for besøkende , ansatte, elever, etc. med
par keringstillatelse. Disse er i hovedsak gratis for de med tillatelse. Dette inklude rer om -

trent 240 plasser ved Hønefoss videregående skole, 40 plasser ved rådhuset og 1 5 plasser
ved Hønefoss barneskole.

Sammenlignet med større by er , som vist i tabellen nedenfor, har Hønefoss relativt sett et langt
større antall parkeringsplasser i og næ rt sen trum.
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Figur 3 - 1

Fordeling parkeringshus/gateparkering

Av de totalt 1 690 betalin gsplassene i sentrum ligger 61 7 i to privateide parkeringshus:

Sentrumskvartalet parkeringshus med 237 plasser
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Hønefossenteret (Kuben) med 380 plasser

Dette innebærer at ca. 64 % av betalingsparkeringsplassene i Hønefoss sentrum ligger på
bakkenivå, enten langs vei eller på åpne plasser.

Figur 3 - 2
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Pris for parkering

Prisen for parkering på kommunale parkeringsplasser på gategrunn ligger på 20 eller 22
kr/time. For flere av de kommunale parkeringsplassene er det en makspris per døgn på 45 kr.
Plassene med makspris ligger i utkanten av sentrums området. Hønefoss stasjon opere rer med
en prising på 40 kr/døgnet.

For privat planparkering varierer prisene vel dig, fra 1 0 kr/time til 34 kr/time. Døgnprisen varierer
fra 30 til 1 75 kr. Prisstrukturen varierer, anleggene er priset per kvarter, per time, per periode
eller døgn. Noen steder h ar både times - og maksdøgnpris.

Plassene i Sentrumskvartalet parkeringshus e r priset til 30 kr/ t ime før kl. 1 7.00 og 20 kr/time
etter, med en maksdøgnpris på 1 30 kr. Prisen for å parkere i Hønefossenteret parkeringshus
(Kuben) er 1 8 kr/ time, med inntil 2 timer gratis parkering. Timesprisen er altså høyere (eller lik) i
Sentrumsk vartalet p - hus, enn på kommunale plasser, mens den er lavere i Hønefossenteret p -
hus.

Bruk av kommunale parkeringsplasser

Ved å se på bruken av de kommunale parkeringsplassene fås et inntrykk av hvilke områder som
har størst press p å parkering, og av bruks mønsteret til de ulike parkeringsplassene. Tabell 3 - 1
og 3 - 3 gir en oversikt over gjennomsnittlig antall registrerte transaksjoner per døgn på p -
automat for kommunale plasser, på henholdsvis hverdager og lørd ager. I over sikten er
parkeringsområdene sortert ut fra antall automattransaksjoner per automat/dag, fra lavest til
høyest, der de fem laveste og høyeste er markert.

De fem områdene med færrest og med flest automattra nsaksjoner viser seg å være nær mest de
samme i hverdags - og lørdagssituasjonen. Siden mobiltransaksjoner er holdt utenfor, vil ikke det
utregnede antallet transaksjoner være l ikt det virkelige antallet. D et kan antas at bruken av
mobilbetaling vil være relativt likt fordelt på ulike områ der. Dette gjør at over sikten allikevel gir et
godt bilde av hvordan etterspørselen etter parkering varierer i ulike deler av sentrum.

Tabell 3 - 1 Automattransaksjoner kommunale gateparkeringsplasser, hverdag (mars 201 7)
Strekning Nr Antall plasser Transaksjoner/plass/dag Kommentar

Sibbernsgate 1 8 53 0,1 4 45 kr/ døgn

Hønengata vest 49 42 0,51 45 kr/ døgn

Hoffgaardsgate 1 6 80 0,86 45 kr/ døgn

Livbanen 23 52 1 ,1 5 45 kr/ døgn

Telegrafen 34 30 1 ,49

Kirkegata 1 1 1 7 8 1 ,69 45 kr/ døgn

Tippen 1 4 24 1 ,94

Sentrum stopp 24 40 2,25

Blomsgata 28 8 2,36

Storgata 1 1 - 1 3 25 8 2,97

Nordre torg 45 5 4,27

Wagner 22 22 4,30

Storgata 1 7 30 8 5,07
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Storgata
v/Sentralgården

5 8 6,1 4

Kirkegata 4 9 8,61

Tabellen inkluderer kun de parkeringsanlegg det er mottatt betalingsinformasjon for. Nr tilsvarer
nummerering i Figur 3 - 2.

Tabell 3 - 2 Automattransaksjoner kommunale gateparkeringsplasser, lørdag (mars 201 7)
Strekning Nr Antall plasser Transaksjoner/plass/dag Kommentar

Sibbernsgate 1 8 53 0,1 1 45 kr/ døgn

Hønengata vest 49 42 0,21 45 kr/ døgn

Livbanen 23 52 0,58 45 kr/ døgn

Hoffgaardsgate 1 6 80 0,81 45 kr/ døgn

Blomsgata 28 8 1 ,1 9

Kirkegata 1 1 1 7 8 1 ,41 45 kr/ døgn

Telegrafen 34 30 1 ,45

Sentrum stopp 24 40 1 ,61

Tippen 1 4 24 2,1 0

Storgata 1 1 - 1 3 25 8 2,88

Wagner 22 22 3,02

Nordre torg 45 5 3,60

Storgata
v/Sentralgården

5 8 4,75

Storgata 1 7 30 8 6,1 3

Kirkegata 4 9 6,47

Tabellen inkluderer kun de parkeringsanlegg det er mottatt betalingsinformasjon for. Nr tilsvarer
nummerering i Figur 3 - 2.

Bruk av private parkeringsplasser

Ved å se på mottatt informasjon om transaksjoner på omtrent halvparten av de private
parkeringsplassene fås et inntrykk av hvilke områder som har størst press på parkering, og av
bruksmønsteret til de ulike. Den følgende tabellen gir en o versikt over gjennomsnittlig antall
transaksjoner per hverdagsdøgn for de private parkeringsplassene i mars 201 7. I oversikten er
parkeringsområdene sortert ut fra antal l automattransaksjoner per auto mat/dag, fra lavest til
høyest, der den laveste (under 0 ,2) og de fem høyeste (over 1 ) er markert.
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Tabell 3 - 3 Omsetning per hverdagsdøgn på private parkeringsanlegg, mars 201 7

Strekning Nr
Antall

plasser

Transaksjoner/

plass/dag
Kommentar

Blomsgate/ Holmboes gt. 34 30 0,2 22 kr/ time

Stormarkedet 9 185 0,44 Periodevis 40 kr og 12 kr/ 30 min

Flattumsgate 40 25 0,71 13 kr/ 30 min

Hønefoss togstasjon 43 31 0,8 40 kr/ døgn

Flattumsgate 39 27 0,8 13kr/ 30 min

Bakgården v/

Servicetorget
27 30 0,9 7kr/ 15 min, 175/ døgn

Stabells gate 12 - 14 57 9 1,0 13kr/ 30 min

Sentrumskvartalet 15 237 1,0
Pris varierer mellom 20 og 30

kr/time

Thorsen - parkeringa 2 102 1,74 7kr/ 15 min, 175/ døgn

Holmboes gate 47 13 2 7kr/ 15 min

Askveien 36 14 2,8 7kr/ 15 min, 175/ døgn

Tabellen inkluderer kun de parkeringsanlegg det er mottatt betalingsinformasjon for. Nr tilsvarer
nummerering i Figur 3 - 2.

Plassering av mer brukte parkeringsområder

Figur 3 - 3 viser plasseringen av de fem kommunale og de fem private parkeringsområdene med
flest transaksjoner (i rødt) og de fem med færrest transaksjoner (i gult), på hverdager.

Funnene antyder at områdene med færrest automattransaksjoner i stor grad lig ger i ytterkant av
sentrumsområdet, mens de med flest transaksjoner ligger i den tette sentrumsstrukturen.

Plassene med få transaksjoner kan enten være lite ettertraktede for parkering, eller de kan
brukes til lengre parkeringsopphold. Det virker sannsynl ig at plassene er attraktive for
langtidsparkering, siden de fleste av plassene ligger nært sentrum og har makspris per døgn.
Det må gjennomføres en manuell kartlegging av bruken av plassene for å avdekke den reelle
bruken.
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Figur 3 - 3 Lokalisering av parkeringsområdene med flest og færrest transaksjoner i Hønefoss
sentrum .

Mulig tilpasning av parkeringstilbudet ut fra oppdatert kunnskapsgrunnlag

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere bruken av parkeringsplasser i dagens
situ a sjon og for framtiden, bør det å gjennomføre manuelle beleggkartlegginger i Hønefoss
sentrum. Ved å registrere bruken av parkerings plassene gjennom dagen, vil bil det av hvilke
plasser som har mer eller mind re press bli langt tydeligere.

Ved å kartlegge b ruken av parkeringsplassene gjennom hele innkrevingsperioden i en del av
året der trafikken og handelsaktiviteten ligger nært opp til årsgjennomsnittet, kan det sikres et
godt vurderingsgrunnlag. Denne kartleggingen og tilhørende vurderingen bør gjennomfør es
med jevne mellomrom, og gjer ne årlig.

Erfaringsmessig vil et parkeringsbelegg på 85 % eller mer over en periode på 4 timer per dag
tilsi at etterspørselen etter parkering i et område er for høy, dersom dette viser seg å forekomme
regelmessig. Tilsvaren de vil et belegg på 95 % i en enkelttime tyde på for høy etterspørsel.
Dersom parkeringsbelegget ligger på 50 % el ler lavere, antyder dette at et terspørselen er så lav
at det bør vurderes endringer.
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3.1 .3 Virkemidler

Flere virkemidler kan være aktuelle å ta i br uk for å oppnå ønskede endringer. Ringerike
kommune har selv råd erett over parkeringsplasser langs offentlig veg og på kommunalt eide
plasser og torv. Her fastsetter kommunen selv tidsregulering, avgiftsnivå, type parkering med
mer i samråd med Statens veg vesen som vedtaksmyndighet. Mulighetene for innføring av
virkningsfulle tiltak på kort sikt er størst for disse kommunalt eide parkeringsplassene.

En stor del av områdene som brukes til parkering i Hønefoss sentrum er imidlertid i privat eie, og
leies ut til parkering i privat regi. Endringer i bruken av disse arealene må forutsettes gjennomført
på lengre sikt, og på bakgrunn av reguleringsplaner som gir nye føringer for arealbruken.

Under følger en beskrivelse av viktige parkeringsmessige virkemidler som kommunen kan bruke
på egne parkeringsplasser, og i behandlingen av planer for private områder. I tillegg til disse
virkemidlene, er det flere lovfestede krav som må oppfylles uavhengig av parkerin gsstrategi,
disse er gjengitt i kapittel 3.2 .

Tilrettelegging for innfartsparkering

Ved å tilrettelegge for parkeringsmuligheter ved stasjoner og viktige holdeplasser for buss, både
i dagens situasjon og med fram tidige løsninger og utbygginger, kan det bli mer at traktivt å reise
kollektivt for mange. I tillegg til å legge til rett e for bilparkering, bør det leg ges til rette for gode
sykkelparkeringsløsninger ved stasjoner og bussholdeplasser.

Parkeringsavgift

Bevisst bruk av prismekanismen til å regulere etterspørselen på p - plasser har vist seg å være
svært effektiv mange steder. Ved å prise de mest attraktive plassene høyere, og lite brukte
plasser lavere, kan etterspørselen etter parkering i et område utjevnes. Relativt høy kostnad for
parkering, eventuelt kombinert med tidsregulering, gir økt rulleri ng av plassene og bidrar til å
sikre at de som har korte ærend i sentrumsområdet opplever at det er lett å finne parkering. Hvis
det oppleves som lett å finne parkering ved de anledningene man har behov for det, kan det
være med på å opprettholde ko nkurran seevnen til Hønefoss sen trum sett opp mot
omkringl iggende konkurrerende tilbud.

Ringerike kommune har allerede et avgiftssystem som til del s fungerer ut fra dette prinsip pet,
ved at flere av plassene som ligger lenger unna den tetteste sentrumsstrukturen har makspris,
og dermed vil foretrekkes av de som skal parkere over lengre tid. Da frigjøres mer sentrale
plasser til mer kortvarig parkering, f.eks. k nyttet til handel og service.

Bruk av progressiv takst har tidligere vært et virkningsfullt tilt ak for å sikre rullering av
par keringsplasser. Det har imidlertid blitt mer utfordrende å bruke progressiv takst når nye
fleksible betalingsløsninger tas i bruk. Blant annet gjør løsninger for mobilbetaling det mulig å
stanse en transaksjon og igangsette en ny med enkle grep, for å unngå økt takst etter en viss
tidsperiode. Reguleringsmuligheten som progressiv takst ga tidligere, vurderes derfor som
mindre aktuell i dag.

Tidsregulering

Tidsregulering av parkeringstilbud er et tiltak som har god virkning, men som er kostnads -
krevende å følge opp med manu elle kontroller. T idsregulering gi r økt rullering av plassene og
bidrar til å sikre at de som har korte ærend i sentrumsområdet opplever at det er lett å finne
parkering, noe som er bra for konkurransekraften til et h andelsområde. Tidsregulering gjøres
ofte som maks 2 - timers parkeringstid, ev. kombinert med betaling, som gir tilstrekkelig tid til et
par ærend er .
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For områder der det tilbys gratis parkering vil det ofte vær e nødvendig å innføre
makstidre gulering for å u nngå hensetting av kjøretøy over lengre tid.

Tiltak i områder utenfor sentrum

Når etterspørselen etter parkering er stor i et område, vil det ofte oppstå et større
parke ringspress på omkringliggende gater og plasser. Dersom det blir dyrere å parkere, elle r
vanskeligere å finne plass i Hønefoss sentrum i framtiden, v il det kunne bli behov for avbø tende
tiltak i boligveiene utenfor sentrumsområdet. Aktuelle tiltak kan være innføring av
parkeringsforbud, enten heldøgnsfo rbud eller tidsbegrenset forbud, eller boligsoneparkering
der kun beboere med eget sonekort får tillat else til å parkere på gategrunn .

Tilrettelegging for nullutslippsbiler

Det er allerede reservert en rekke plasser for ladbare kjør etøy og hydrogenkjøretøy i Høne foss,
som skal stimulere til redusert bruk av fossilbiler. Uavhengig av lokale målsetninger er Ringerike
kommune forpliktet til å tilby et tilstrekkelig tilbud med parkering og lad emulighet for ladbare
biler, jf . krav fra parkeri ngsforskriften, se k apittel 3.2 .

Et forslag til forskriftsendring, der kommunene pålegges å kreve maksimalt halvparten av
ordinær parkeringsavgift fra nullutslippsbiler, ble vedtatt i 201 8. dette vil ha innvirkning blant
annet på skilting, automatløsninger og elektroniske be talingsløsninger i Hønefoss.

Krav til parkeringsløsninger i reguleringsplaner og stimulere til fortetting

Områderegulering Hønefoss og framtidige detaljreguleringsplaner gjør det mulig å oppnå en
endring i bruken av åpne private parkeringsarealer på sikt. I reguleringsplaner kan det stilles krav
om å etablere parkeringsplasser under ba kken, og det kan legges inn mak simalkrav til antal l
parkeringsplasser.

I reguleringsplaner for områder som ligger nært gode kollektivknutepunkt kan det legges til rette
for lavere parkeringsdekning enn i områder der kollektivtilbu det er dårligere.

En restriktiv holdning til å till ate bruksend ring av åpn e arealer til parkering og en restriktiv
holdning ti l å åpne for nye utbyggingsarea ler utenfor eksisterende tettstedstruktur er nødvendig
for at sentrum fortettes på sikt.

På et mer overordnet nivå kan kommunen stimulere til økt fortetting i sentrumsområdet i
Hønefoss, som kan medføre omdisponering av parkeringsarea l, ved å la være å frigi perifere
områder til utbyggingsformål , der k ollektivtilbudet er mangelfullt .

Frikjøpsordninger

Når nye områder reguleres har kommunen mulighet til å inngå f rivillige frikjøpsordninger med
utbyggere, der utbygger betaler se g ut av kravet om å etablere eg ne parkeringsplasser.
Kommunen overtar ansvaret for utbyggingen, og kan slik d ekke par keringsbehovet for flere
utviklingsområder i samlede anlegg. Dette kan bi dra til å få mer parkering bort fra bakkeplan, og
dermed forbedre bymiljøet.

Frikjøpsordninger kan imidlertid gi kostnadsmessig usik kerhet for kommunen, og utbygge re vil
ikke få en eksklusiv rett til anlegg som bygges ut.

Et alternativ til frikjøpsordnin ger, er å inngå en avtalebasert ordning. I en slik ordning vil
kommunen få sikret at de faktiske utgiftene blir dekket, og i tillegg vil utbygger kunne få sikret
særskilt rettighet til plassene som betales.

Tilrettelegging for innfartsparkering og bruk av kollektiv transport på lengre reiser
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Et godt innfartsparkeringstilbud ved togstasjonen og viktige stoppesteder for buss bidrar til å
tilgjengeliggjøre kollektivtilbudet for de som b or i ytre områder av kommunen.

Innfartsparkeringsstedene velges ut på bakgr unn av at beliggenhet med tanke på å fange opp
trafikkstrømmer inn mot Hønefoss sentrum, samtidig som de skal ligge ved en rela tivt frekvent
kollektivakse og, til dels, ved et handelsmålpunkt .

Det blir antatt at i nnfartsparkering v ed stasjonen for togpendlere håndteres av Bane Nor etter
de res standard parkeringstilbud. Pendlerparkeringstilbud på stasjoner kan gis til reisende med
gyldig periodebillett (ukes - , måneds - eller årskort). Dette koster per i dag kr 1 00 per 30 -
dagersperiode på de fleste sta sjoner og 250 kr på større pendlerstasjoner i og rundt Oslo.
Parkering mot døgnbetaling tilbys også på de fleste stasjoner for 40 eller 60 kroner døgnet.

Utbygging av E1 6 vil potensielt endre kjøremønsteret inn mot Hønefoss ved at innkjøring via
Askveien b lir mer naturlig. Her kan innfartsparkering nær E1 6 vurderes som et tiltak for å hindre
økning i trafikken på denne veien. Askveien brukes i dag av busslinje 1 00, med timesf rekvens på
hverdager. Ved en eventuell etablering av innfartsparkering, må kollekti vtilbudet vesentlig
forbedres.

parkeringskrav for bil

Etter hvert som kollektivtilbudet og gang - sykkeltilbudet i Hønefoss forbedres, og behovet for å
kjøre bil reduseres, bør parkeringsnormen stille strengere krav til parkering ved både bolig og
næring. E ndring i generell parkeringstilgang i sentrum må også tas hensyn til. Det bør
gjennomføres jevnlig dialog med lokale utbyggere angående deres oppfatning av markedet og
praktisering av forskriften, samt eksisterende og framtidige arbeidsgivere. Det kan også være
aktuel t med justering av sonegrenser.

I sentrum bør parkering for både bolig - og næringsutbygging samles og plasseres under bakken
ved inngang til hvert utbyggingsområde, ev. i større felles anlegg. Atkomsten til boliger bør være
bilfri, med unntak a v tilrettelegging for nyttetransport. Der plasseringen tilsier det, bør det
oppfordres til å utforske muligheten for avtale av bruk biloppstillingsplasser på eksisterende p -
hus i sentrum. Dette må skje i henhold til gjeldende bestemmelser om tinglysing og minimum
varighet.

Det er også mulig å fjerne kravet om at parkeringsplass foran egen garasje eller annen parkert
bil på egen tomt ikke medregnes i parkeringsplassantallet fra forskriften.

3.2 Krav som må oppfylles uavhengig av parkeringsstrategi
Ringerike kom mune er forpliktet til å oppfylle statlige krav fra parke ringsforskriften for
vilkårspar kering. Her er en oppsummering av relevante punkter fra forskriften, som vil ha
innvirkning på eksisterende og framtidige løsninger i Hønefoss:

Betalingsmulighet

§ 31 i parkeringsfors kriften pålegger virksomhetene, herunder kommunene, som tilbyr
vil kårsparkering å legge til rette fo r både forhånds - og etterskudds betaling.

Kravet til mulighet for forhåndsbetaling gjelder ikke på områder som er lukket med bom eller der
de t brukes automatisk gjenkjenning av kjøretøy (typisk AN PR - løsning, der kamera leser
registreringsnummer ved inn og utkjøring). På åpne områder med avgiftsparkering skal det tilbys
mulighet for forhåndsbetaling via automat.

Kravet er oppfylt for Hønefoss siden man både kan betale i automat og via elektronisk løsning.
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Alle nye automater som anskaffes må tilfredsstille krav til universell utforming. Innen 1 . januar
2021 skal alle betalingsautomater være universelt utformede. Vegdirektoratet har avklart at et
betjeningspanel plassert mellom 75 og 1 35 cm over bakken tilfredsstiller kravet til universell
utforming.

Kravet medfører at det også i framtiden må opprettholdes et automattilbud for betaling i
Hø nefoss sentrum, selv om det skjer en overgang til større grad av mobile betalingsløsninger.
Utviklingen tilsier imidlertid at antallet automater sannsynligvis kan reduseres på sikt.

Tilrettelegging av parkeringsplasser for ladbare kjøretøy

§ 35 i parkerin gsforskriften pålegger private og offentlige tilbydere av vilkårsparkering å legge til
rette for lading av kjøretøy. D et skilles ikke mellom rene el biler og ladbare hybrider.

Forskriften krever at det i alminnelighet til enhver tid skal være ledig plass me d lademulighet. Det
stilles imidlertid ikke krav om å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av plassene totalt.

Det er mulig å kreve betaling for lading av biler på de reserverte plassene, og det stilles ikke
minimumskrav til ladehastigheten som tilb ys.

Vurderingen av kravsoppfyllingen kan gjøres helhetlig. Dette tilsier at situasjonen for hele
Hønefoss sentrum kan vurderes under ett; det vil si at det i prinsippet kan tilbys plasser i ett
område i sentrum som dekker hele behovet.

I desember 201 7 ble det klargjort at parkeringsplasser med tidsbegrensning på 2 timer eller
mindre, unntas fra kravet om tilrettelegging for lading. I tilleg g gis det unntak fra kravet der som
prisen for tilrettelegging overstiger kr 1 00 000, - per plass.

Parkeringsplasser for forflytningshemmede

Parkeringsforskriftens § § 33, 61 og 63 legger føringer for parkeringsplasser som tilbys for -
flytningshemmede.

§ 33 fastslår at kommunale parkeringsplasser reservert f orflytningshemmede skal ha
beta lingsfritak. Dette gjelder både fo r parkeringsplasser på gategrunn, åpne plasser og i
lukkede anlegg. For innføring av betalingsfritak i lukkede anlegg, gjelder en overgangsordning
fram til 2020. I tillegg har forflytningshemmede betalingsfritak på or dinære offentlig skiltede
parke ringspla sser, med mindre det er spesifikt angitt at også forflytnin gshemmede har
betalings plikt.

§ 61 pålegger tilbyder av vilkårsparkering å legge til rette for et t ilstrekkelig antall plasser
til rettelagt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Med ti lstrekkelig antall menes at
det i alminnelighet til enhver tid er en ledig reservert plass. På parkeringsområder med 50
plasser eller mer, er virksomheten likevel ikke forpliktet til å reservere mer enn fire prosent av
plassene til forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

§ 63 beskriver kravene til utforming av parkeringsplasser for forflyt ningshemmede. Som
ho vedregel skal plasser ha d imensjoner på minst 4,5 x 6 m.

Forskriftskravet til utforming kan avvikes dersom funksjonaliteten til parkeringsplasse ne er
ivaretatt for forflytningshemmede:

Kortere lengde (5,00 m) anses akseptabel kjørebane bak biloppstillingsplassen har lite
trafikk, slik at bakmontert lift kan legges ned i kjørebanen ved ut - /innstigning.

Krav til bredde kan reduseres (ned til min. 4 ,00 m) sidemontert heis kan legges ned på areal
ved siden av biloppstillingsplassen for ut - /innstigning.
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Plassene skal gis best mulig plassering på området sett i forhold til tilbudet plassen ska l betjene.
Det er altså ikke mulig å oppfylle kravet ved å le gge til rette for at lite hensiktsmessig plasserte
p lasser dekker behovet .

3.3 Transportutredning Hønefoss
Transportutredningen s mandat er å gi god mobilitet, bygge opp om ønsket byutvikling, bidra til
oppfylling av nullvekstmålet for personbiltrafikken, gi ef fektiv kollektivbetjening, gange - og
sykkeladkomst til sentrum og viktige målpunkter, samt ivareta robusthet i transportnettet.

Transportutredningen konkluderer blant annet med at r edusert og mer styrt parkeringstilgang er
et viktig trafikkstyrende tiltak. Hønefoss t renger en tydelig parkeringsstrategi som styrer og
begrenser parkeri ngstilgangen i sentrumsområdet. Det må tilrettelegges for korttids -
/handelsparkering, mens tilgange n på langtids - /arbeidsparkering må begrenses og reduseres. I
tillegg må total parkeringst ilgang på sikt reduseres. Dette krever langsiktig målrettet arbeid og
nært samarbeid med priva te interesser. Flere tiltak som kan gjennomføres på kort sikt, inkludert
å vedta en parkeri ngsstrategi, ny parkeringsnorm, fjerning/regulering av kommu nale
gratisplasser, ev. omregule ring av flateparkeringsareal og tilrettelegging for nullutslippsbiler, er
identifisert.

Vurdering av tiltak – oppsummering og anbefaling

Det er vurdert tiltak for tre kategorier av reisemiddel – bilbasert transport, kollekti vtransport og
gange og sykkel, samt næringstransport. Basert på utredningens uta lte formål, er det identifisert
fl ere hovedgrep som har vært underliggende i prosessen med å identifisere tiltak.

Hovedgrep / prinsipper

Følgende overordnede hovedgrep har blitt identifisert s om viktige premisser og ledende grep for
å få til ønsket utvikling i Hønefoss.

Tydelig by - og sentrumssone : Det skal være tydelig markert og lett å oppfatte når man
ankommer Hønefoss by ved at landevei går over til være en bygate med re duserte

fart sgrenser, annet gatetverrsnitt, tett bebyggelse og tydelig høyere aktivitet fra gåe nde og
syklende. Se forslag til avgrensing i figur s 33 i Transportutredningen .

Gatestruktur på alle veier innen bysonen, inkludert hovedveiene gjennom byen : Gat estruktur

er en mindre bildominert utforming der tilre ttelegging for myke trafikanter vektlegges. Dette
innebærer utforming med tosi dige brede fortau som standard, smalere kjørefelt, grøntrabatt
og arealer for beplantning, sykkelvei av tilstrekkelig kapasi tet, kantstopp for buss i stedet for

busslomme. Videre innebærer det reduserte fartsgrenser - maks 40 km/t i bysonen, lavere i
bol iggater og sentrumsgater. Og en tydelig definering og oppstramming av arealer og kryss,

ink ludert parkering både i gater og si deareal.

Hønefoss har stort potensiale for sykling og tilrettelegging for sykkel må prioriteres : På
bakgrunn av den lave sykkelandelen, svært dårlige t ilrettelegging i bysonen, korte avstander

og topografi som innbyr til sykling (spesielt n ord - sør), har Hønefoss et stort potensial for økt

sykling. Trenden med el - sykler medfører at bratt topografi blir lettere å forsere, og ikke
lenger er en hindring for sykling. Et gjennomgående sykkelveinett er identifisert som det

viktigste tiltaket for å realisere dette. Sy klistene er sensitive i forhold til tilrettelegging som
brått opphører.
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Dagens bybusslinjer er et godt utgangspunkt for et fremtidig kollektivtilbud : Dagens

bybusslinjer nord - sør og øst - vest danner et nett i byen og gir god dekningsgrad til de tettest
befolkede områdene. Dette er et godt utgangspunkt å bygge videre på. Det er et mål å gjøre

traséføringen rettere og enklere å forstå – både ut fra kommunikasjon til potensielle brukere
og effektivisering av driften. Både stasjonen og en buss terminal i sentrum bør betjenes av

alle lokalbusslinjer. Samtidig er lokalbussenes hovedformål å være bybuss framfor
matebuss til jernbanestasjonen.

Trafikkstyring nødvendig for å gi bedre framkommelighet : Veinettet i Hønefoss har i dag
fokus på tilgjengel ighet for biltrafikken og liten grad av trafikkstyring for å påse god

framkommelighet. Resultatet er kødannelse i sentrumsområdet i morgen - og
ettermiddagsrush, spesielt sistnevnte. Det er potensial for å bedre styre trafikken og påse at

de som må bruke bi l, samt bussene, har en god framkommelighet, samt redusere negative
effekter av biltrafikken lokalt. Uten tiltak og med forespeilet vekst i befolkningsmengden, vil

trafikken øke og køproblematikken forverres. Mye av trafikken, spesielt i
ettermiddagsrushet , er lokal med start - eller endepunkt i Hønefoss by. Dette bekreftes av

trafikkmodellene og faktisk reisetidssammenligning, samt reisevaneundersøkelser der 88%
av reisene er interne. På grunn av det begrensete gjennomgående veinettet, bør videre

fysiske re striksjoner begrenses, slik at tilgjengeligheten til sentrum opprettholdes.

Aktiv parkeringsstrategi og parkeringsstyring : Hønefoss har svært høy tilgang på

parkeringsplasser i og nær sentrumsområdet, det er potensiale for å bedre styre
parkeringsbruken, s amt å benytte parkeringsarealer til mer lokalmiljøskapende formål, dvs.

redusere parkeringstilgangen. Parkeringstilgang er avgjørende for reisemiddelbruken, og
styring og tilrettelegging for ønsket parkeringsbruk inngår som en del av trafikkstyringen.

Dett e er vesentlig for å redusere bilbruken og nå nullvekstmålet. Det bør bl.a. tilrettelegges
for korttids - /handelsparkering i sentrum, mens langtids - /arbeidsparkering legges til mindre

sentrale områder. Det er viktig med kobling til gode gang - og sykkelforbi ndelser, samt
frekvente lokalbussruter.

Trinnvis utvikling / utbygging av tiltak : Utgangspunktet for utredningen og behovet for tiltak

for å bedre transport i Hønefoss er pågående prosjekter på E1 6 og Ringeriksbanen, samt
områdereguleringsplanen for sentru m. Flere tiltak avhenger av løsninger for Ringeriksbanen
(utforming av stasjonsområdet og adkomst - /avgangstid) eller er ikke nødvendige før

Ringeriksbanen åpner. Andre tiltak kan gjennomføres tidligere, og vil være viktig for å
realisere områdereguleringen for sentrum. En del mindre tiltak kan potensielt også

gjennomføres med lokale midler. Det bør etterstrebes en trinnvis utvikling, der flere mindre,
men vesentlige tiltak gjennomføres så raskt som mulig, mens andre avventer

Ringeriksbanen og ev. ekstern fi nansiering.

3.4 Erigo - prosjektet
Erigo - prosjektet er et forprosjekt som ble gjennomført for å få opp fakta om hvordan
innbyggerne bruker Hønefoss sentrum. Ulike kilder for datainnsamling ble benyttet, og sentralt i
arbeidet var en kvantitativ ‘ bybruksundersøkelse’ med 600 respondenter fra Ringerike, Jevnaker
og Hole kommune, utarbeidet av Ringerike Næringsforening (RNF). Undersøkelsen søker å
finne ut hvordan innbyggerne i regionen bruker byen i dag, samt hva man savner og hva som
skal til for a t man skal bruke byen mer. Man så både på motivasjonsfaktorer og barrierer.
Formålet med prosjektet var å få et bilde av nåsituasjonen, kartlegge hvilke utfordringer byen
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står overfor, bruke innsikten til å lage en faktabasert plan og et målbilde for byen. Dette gir et
utgangspunkt for å kunne måle forbedringer, samtidig som det gir flere et samlet bilde av byen.

Prosjektet viser en skjevhet mellom parkeringsdekning i Hønefoss og opplevd tilgjengelighet, og
dårlig tilgjengelighet er en barriere for økt bruk av byen. For å få flere handlende til sentrum,
konkluderer rapporten med at det må det legges til rette for parkering og informeres godt om
hvor man kan parkere – slik at det oppleves som enkelt for kundene.

Over halvparten av de som bor i Hønefoss by og 86% av de som bor i områder rundt byen oppgir
at de først og fremst bruker bilen når de skal til sentrum. 76% sier gode parkeringsmuligheter er
viktig for hvor de velger å handle. Over 1 /3 av respondentene sier at grunnen til at de ikke bruker
byen mer er opplevelse av avstand, omvei og fordi det er upraktisk å reise dit.

Tilgjengelighet er med andre ord subjektivt .

3.5 Arbeidsgruppe møter
Med utgangspunkt i Ringerike Næringsforenings (RNF) forprosjekt ERIGO har kommunen tatt
initiativ til å samarbeide om utfor dringene handelen opplever rundt parkering i Hønefoss i dag.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra RNF, gårdeiere og handelsstanden og
kommunen har jobbet med felles løsninger for parkering i Hønefoss. Ulike løsninger har blitt tatt
opp og disku tert. Det har vært tre arbeidsmøter i gruppa, i tillegg til et oppstartsmøte og
«underveis møte » hvor alle butikkene i sentrum ble invitert inn.

Gjennom arbeidsgruppa har man prøvd å forenes og sett på ulike løsninger, men ikke kommet til
enighet om alle ti ltak. Blant annet at kommunen stiller gratis p - plasser til rådighet mot at
butikkene forplikter seg til lengre åpningstider. Dette også med bakgrunn i undersøkelsen; vi vet
at en viktig motivasjonsfaktor for å reise til byen er å handle eller utføre et ære nd – det er altså
ikke nok å tilby gratis parkering, det må også være et tilbud i byen som gjør at folk ønsker å reise
dit. For at gratis parkering skal være et effektivt virkemiddel er det derfor viktig at
næringsdrivende i sentrum holder åpent etter kl. 1 6, da flere har mulighet til å handle etter
arbeidstid, og man ser fra tellerne som er installert på torget at besøk i sentrum stuper kl. 1 6.

I skrivende stund samarbeider kommunen med Tronrud Eiendom AS om å samordne
parkeringsavgifter som virkemiddel f or å trekke flere besøkende til Hønefoss by på lørdager. Vi
ser også på å ha lik prisstrategi for å gjøre parkering enklere for besøkende. kommunen skal
søke å harmonisere deler av sin prisst r ategi med Kuben .
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Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av 

planarbeid og legge forslag til planprogram ut til of  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

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

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 
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1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av planarbeid og 

legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og på høring 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

 

  

 

Sammendrag 

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

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

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

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

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

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

arealkonflikter.  

 

 

Tidligere vedtak 

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

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

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

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

regional plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike 

kommune. 

 

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

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

behov, samt i kap. 2.2 medvirkning.  



- 

 

 

Bakgrunn for saken  

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

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

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

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

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

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

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

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

ressurser for fremtiden.  

 

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

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

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

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

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

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

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

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

vil derfor utredes i planarbeidet, se planprogram kapittel 4. 

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

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

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

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

bli vurdert i den videre planprosessen.  

 

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

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

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

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

med planprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring.  

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram 

Forslag til mal for innspill til nye masseuttak/massemottak 



- 

Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning 

Kommunedelplan masseforvaltning (saksfremlegg politisk oppstart) 
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1 I nnledning
1 .1 Bakgrunn

Ringerike kommune er lok alitet for noen av de største og viktigste forekomstene av grus og
sand i hele Norge. Disse løsmassene ble avsatt da breisen trakk seg tilbake mot slutten av siste
istid, for ca. 10 000 år siden. Som følge av de store mengdene sand og grus har kommunen et
stort antall grustak i aktiv drift, samt et stort antall grustak som er nedlagt eller som kun har
sporadisk drift. Det finnes også en stor andel lokale uttak til landbruksformål o.l. Det foreligger
også to tillatelser for pukkverk i kommunen i dag.

Den st ore byggeaktiviteten i hovedstadsregionen, inkludert Ringerike, fører med seg et stadig
økende behov for byggeråstoff, i tillegg til stadig større mengder med overskuddsmasser fra
anleggsarbeider i forbindelse med byggeprosjekter. I tillegg har Ringerike s att seg som mål å
vokse med 10 000 nye innbyggere innen år 2030, og dette vil kreve store mengder byggeråstoff
og generere store mengder overskuddsmasser.

Det økte presset på uttak og mottak av masser vil merkes godt på Ringerike. Siden ressursene i
komm unen vår er blant de viktigste og største i landet vil uttakene våre sannsynligvis oppleve
økt etterspørsel etter råstoff, og etterspørselen etter områder som kan ta imot
overskuddsmasser vil også øke. Dette kan bidra til å øke konfliktnivået i områder hvo r
masseuttak kan komme i konflikt med andre arealbruksinteresser. I tillegg vil manglende
helhetlig overblikk over tilgjengelige reserver for byggeråstoff og volumer som tas ut kunne
føre til en lite bærekraftig forvaltning som igjen kan føre til et forbru k som ikke ivaretar
framtidas behov. G rus og sand i naturen er ikke fornybare ressurser , noe som tilsier at det er
viktig å tilrettelegge for å benytte rett kvalitet til rett formål . Det er ønskelig at m askinknust
sand og pukk benyttes til de formål det er mulig . Videre vil manglende overordna kontroll med
mottaksområder og – omfang kunne føre til at miljømessige konsekvenser ikke blir godt nok
belyst.

Målene med kommunedelplanen er derfor å

sikre at ressursene forvaltes i et regional t , langsiktig og bærekr aftig perspektiv som også
ivaretar framtidas behov
sikre forutsigbarhet for uttaksvirksomhetene og for naboer for å redusere potensialet for
konflikt
sikre at uttaks - og mottaksområder etableres med minst mulig skade eller ulempe for
natur og miljø
sikre at overskuddsmasser gjenbrukes på mest mulig miljøvennlig måte

1 .2 Rammer og forventninger

Fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud har et geologisamarbeid forankret i
Regiongeologen, som er de tre fylkeskommunenes spesialrådgiver innenfor spørsmål knytt et
til geologi. Dette inkluderer geologiske ressurser, geologiske farer og geologisk naturarv.
Hovedsatsningen for regiongeologens arbeid for 2017 - 2019 er sterkt knyttet til
mineralressurser og byggeråstoffer, hvor viktige delmål er å utrede potensial for langsiktig
produksjon av byggeråstoff i vår region, bidra til langsiktig utnyttelse av disse ressursene, samt
fokus på redusert transportbehov.
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I regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 201 5, heter det at fylkeskommunene og kommunene skal sikre
tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og
andre samfunnsinteresser, og at behovet og tilgang på byggeråstoffer skal ses i en regional
sammenheng.

Ring erike kommune ser det som hensiktsmessig å utarbeide en kommunedelplan for
masseforvaltning, i nært samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Regiongeologen for
Vestfold, Telemark og Buskerud, for å sikre at de statlige og regionale forventningene følges
opp tilstrekkelig i kommunens planarbeid.

1 .2.1 Rammebetingelser og overordnede planer

Når det skal utarbeides en kommunedelplan er det en rekke føringer fra statlig, regionalt
og kommunalt hold som det må tas hensyn til. Viktigste er plan - og bygningsloven, som
stiller krav til hvordan planprosessen skal være, hvilke hensyn som må tas, hvilke
utredninger som må gjøres, og hva planen skal inneholde. I tillegg til plan - og
bygningsloven finnes det også andre lover, statlige planretningslinjer, rikspolitiske
bestemm elser og retningslinjer , samt regionale - og kommunale planer og strategier som
legger føringer for planarbeidet. De viktigste for arbeidet med kommunedelplanen er
listet opp under , listen er ikke uttømmende .

Nasjonale føringer og regelverk

Statlige planr etningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging ,
26.09.2014

Strategi for mineralnæringen, N æ rings - og handelsdepartementet 2013

Retningslinje for behandling av s tøy i arealplanlegging (T - 1442)
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Mineralloven

Forurensningsloven og forurens ningsforskriften

V annressursloven og vannforskriften
Jordloven (nydyrkingsforskriften)

Skogbruksloven (forskrift l andbruksveier)

Markaloven

Naturmangfoldloven
Kulturminneloven

Friluftsloven

Folkehelseloven

Regionale planer/strategier for Buskerud

Strategiplan 2017 - 2019 - Geologisamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold
fylkeskommune r , datert 20.04.17.



RINGERIKE KOMMUNE – FORSLAG TIL PLANPROG RAM: KOMMUNEDELP LAN MASSEFORVALTNING

REV. 2 5.02.2019

3

Kommunale før inger

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030, kapittel 5 2.j, vedt att 30.04.2015.
Kommuneplanens ar ealdel , vedtatt 31.01.2019
Klima - og energiplan, vedtatt 2.12.2010
Ringerike kommune - Temautredning masseforvaltning, vedtatt 18.08.15.

Råstoff - forekomsten e i Ringerike kommune ble kartlagt og verdivurdert av Norges
geologiske undersøkelse (NGU) i 2014 (rapport 2014 - 018). Denne databasen vil fungere
som et verktøy for vurderingen av nye og eksisterende uttak. Det har ikke blitt gjort en
vurdering av optimale transportveier for å minimere miljøbelastningene lokalt og
regionalt. Det er ønskelige med gode logistikk løsninger, hvor lastebilene ideelt sett kjører
med last begge veier.



RINGERIKE KOMMUNE – FORSLAG TIL PLANPROG RAM: KOMMUNEDELP LAN MASSEFORVALTNING

REV. 2 5.02.2019

4

2 Prosess og medvirkning
2.1 Planprosessen

Planprosessen i korte trekk er gjort rede for i figuren under. Den røde ringen viser at
planprosessen er i oppstartsfasen. Oppstart av reguleringsplanarbeidet varsles samtidig som
f orslag til planprogram l egges ut på høring. Det vil bli mulig for berørte og interesserte å
vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med planen og komme med forslag til
utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres . Etter at planprogrammet har
vær t på høring i minimum seks uker , og innkommende uttalelser har blitt gjennomgått , vil
formannskapet fasts ette endelig planprogram. Fastsatt planprogram vil ligge til grunn for selve
utredningsprosessen og videre planarbeid .

2.1 .1 U trednings krav

En kommunedelplan for masseforvaltning vil resultere i et juridisk binden de plankart med
tilhørende bestemmelser. Det te vil legge føringer for fremtidig arealplanlegging og gi
vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jf. plan - og bygningsloven § 4 - 2). Derfor vil
planen og planbeskrivelsen omfattes av kravet om konsekvensutredning (KU) på et
overordnet nivå (jf. forskr ift om konsekvensutredninger kap. II § 6 a og § 8 vedlegg II) , se
kapittel 4 .

Planarbeidet skal vurdere relevante og realistiske alternativer. Det legges imidlertid ikke
opp til at det skal utarbeides alternative planforslag. På de områder og temaer der de t er
flere aktuelle alternativer vil valgmulighetene bli beskrevet, utredet og drøftet.

Figur 1 : V iser en oversikt over planprosessen i tre hovedfaser. K ilde : Konsekvensutredning veileder, 2012,
Miljøverndepartementet.
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Det skal redegjøres for hvilket datagrunnlag og hvilke metoder som skal benyttes i
utredningene. Det skal gjøres en sammenlikning med 0 - alternativet , som er forventet
utvikling dersom plan en ikke gjennomføres.

2.2 Medvirkning

Alle som blir berørt og har interesse av kommunedelplanen vil bli inkludert i planarbeidet
(jf. plan - og bygningsloven § 5 - 1). Det skal tilrettelegges for medvirkning i en tidlig fase av
planprosesse n slik at grunneiere, næring og lokale interessenter får et eieforhold til
planen, og et ønske om å medvirke. Dette er viktig for å sikre at alles interesser og
synspunkter blir hørt, og for å sikre en plan som har gjennomføringskraft og som blir et
nyttig verktøy. I tillegg sitter befolkningen inne med mye kunnskap som er viktig å sikre i
planarbeidet. Det legges opp til fagseminarer med næringslivet,
formannskapet/politikerne og allmennheten gjennom hele planprosessen.

Utarbeidelse av planen vil foregå i dialog med statlige aktører og regionale overordna
myndigheter som Statens vegvesen, Norges geologiske undersøkelse, Fylkesmannen i
Oslo og Viken og Buskerud/Viken fylkeskommune. Dialogen vil finne sted i de formelle
høringene, men også i regionalt planfor um for forhåndshøring av statlige og regionale
myndigheter hvis nødvendig. Det kan også være aktuelt å avholde egne arbeidsmøter for
å drøfte eller avklare problemstillinger underveis i arbeidet.

2.3 Organisering av planarbeidet

Planarbeidet skal organis eres som et
prosjekt , se figur 2 .

Forslags tiller/eier av kommunedel -
planen, og ansvarlig myndighet for
konsekvensutredningen , er Ringerike
kommune.

Formannskapet skal fastsette plan -
programmet . Kommunestyret er plan -
myn dighet og fatter endelig vedtak.

2.3.1 Styringsgruppe

Styringsgruppa er et beslutningsorgan og
har det overordnede ansvaret for prosjektet.
De skal bidra til at prosjektet når sine mål,
ved å involvere seg i fremdrift, gi
nødvendige avklaringer til prosjektleder og
prioritere ressurser til gj ennomføring .

Oppgave Navn Funksjon

Prosjekteier

Prosjekteier skal følge opp prosjektets
fremdrift og resultater, støtte

Knut Kjennerud Enhetsleder Areal - og
byplan (ABY)

Figur 2 : Prosjektorganisering
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prosjektleder og prosjektgruppa, og bidra
til å sikre hensiktsmessig overføring av
prosjektet til drift og forvaltning i
linjeorganisa sjonen. Det er prosjekteier
som leder arbeidet i styringsgruppa.

Styringsgruppe

Styringsgruppa skal e tablere
overodne mål og sørge for at
prosjektets mål blir ivaretatt.

Knut Kjennerud Enhetsleder ABY

Terje Dahlen Ass. Rådmann

Harriet Slaaen Næringssjef

Bente Elsrud
Anfinnsen

Klima - og miljøsjef

Heidi Skagnæs E nhetsleder miljø - og
arealforvaltning

2.3.2 Prosjektgruppe

Prosjektgruppa har ansvar for all tekst - og kartproduksjon (planprogram, planbeskrive lse,
pl anbestemmelser, utredninger, konsekvensutredning og ROS - analyse). Det er
prosjektgruppa som har ansvaret for å arrangere verksteder med aktører, samt
nødvendige møter underveis i planarbeidet .

Oppgave Navn Funksjon

Prosjektleder

Prosjektleder har d en daglige
oppfølgingen av prosjektet, og
skal planlegge, delegere og
følge opp aktiviteter i
prosjektgruppa, og skal sikre
fremdrift og involvere alle til å
bidra for å nå prosjektets mål.

Hanne Christine
Wilhelmsen

Arealplanlegger

Mari Solheim
Sands und

Arealplanlegger

Ole Sannes Riiser
(frem til april)

Arealplanlegger

Prosjek t g ruppa

P ros jektdeltaker e skal bidra til
en eller flere definerte oppgaver
og bidra inn i arbeidet til
prosjektgruppa. Det bør avtales
når og hvordan hver
prosjektdeltaker skal b idra inn i
prosjektet.

Prosjektgruppen kvalitetsikrer
prosjektmaterialet som blir
samlet inn og følger opp
underveis i
gjennomføringsprosessen.

Grethe Tollefsen Arealplanlegger

Lars Lindstøl Arealplanlegger

Guro Li Arealplanlegger

Tom - Erik Bakkely
Aasheim

Frilufts liv
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2.3.3 Ressurspersoner

I tillegg til de som deltar i prosjektet kan det også være aktuelt at flere bidrar inn i arbeidet, ved
utførelsen av konkrete oppgaver.

Avdeling Navn Tema

Byggesak Ole Anders Moska ug Forrurensning

Ane Marie Rydland Juri st, b yggesaksbehandler
masseuttak /massemottak

Landbruk Lisa G. Helgesson ,
Eiliv Kornkveen

Skogbruk/dyrka mark

Oppmåling Trond Olav Vassdal ,
Elin Green

Matrikkel/navn/adresse

Teknisk forvaltning Morten Fagerås ,
Jan Sillebekk

Vei (kommunal vei)

Areal - og byplan Stefan Bakken ,
Sigrun Gunnarsdottir

Kart/Teknisk tegner

2.4 Framdriftsplan

Fremdriftsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle
tilleggsutredninger, forlengelse av høringsf rister, innsigelser eller lignende. Det legges
opp til følgende plan - o g medvirkningsprosess:

Fremdriftsplan 2018 2019 2020 2021
Aktivitet Jun Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1
Politisk oppstart
Høring og offentlig
ettersyn av pl anprogram
(+ innspill til nye
massemottak/
masseuttak)
Åpne informasjonsmøter
Fastsette planprogram
Utredningsfase

Utarbeide planforslag
Vedtak
HMA/formanskapet
( 1.gangsbehandling )
Hør ing og offentlig
ettersyn, 6 ukers
høringsfrist
Åpne informasjonsmøter
Eventuelle endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger
Vedtak kommunestyret
(Sluttbehandling)
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2.5 Begreper og definisjoner

2.5.1 Byggeråstoff

Bygg eråstoffer er i denne planen definert på følgende måte:

Pukk: knust fjell som foredles til fraksjoner etter kvalitet og bruksområde
Grus og sand: naturlige forekomster av løsmasser

Forekomstene er kartlagt og klassifisert etter hvor viktige de er som ressu rs (NGU - rapport
2014 - 018):

Nasjonal betydning: forekomster som har bekreftet eller sannsynlig betydelig
framtidig verdiskapingspotensial og kvalitet, og som er særlig viktige for Norges
nasjonale infrastruktur
Regional betydning: forekomster som er særlig viktige for forsyninger innen en
region
Lokal betydning: forekomster som er viktige for forsyninger innen en kommune

2.5.2 Areal for uttak av byggeråstoff

Ordet «masseuttak» brukes gjerne som fellesbetegnelse for ulike arealer hvor det tas ut
byggeråstoff. Følge nde nyanseringer gjelder i planen:

Grustak: anlegg hvor det drives uttak og foredling av byggeråstoffer fra en
forekomst av grus og/eller sand
Pukkverk: anlegg hvor det drives uttak, knusing og foredling av fjell/berg

2.5.3 Overskuddsmasser fra bygge - og anlegg svirksomhet

Overskuddsmasser fra bygge - og anleggsvirksomhet, også kalt BA - avfall, defineres som
næringsavfall etter forurensningslovens § 27, og deles her inn i to typer:

Gravemasser – jord og berggrunn som graves opp på en eiendom
Byggavfall – materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller rivning av
bygninger, konstruksjoner og anlegg. Byggavfall defineres nærmere i TEK17 kap.
9, og håndteres etter byggesaksforskriften. Denne planen omhandler kun inert
avfall og asfalt.

Inert avfall er avfa ll som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk
omdanning. Avfallet vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller
kjemisk, det er ikke biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i
kontakt med på en måte som kan medføre forurensning av miljøet eller være til skade for
menneskers helse.

Gravemasser og byggavfall kan medføre fare for forurensning, og må forvaltes deretter.
For å vite hvordan overskuddsmassene skal håndteres må de kategoriseres, og
håndteringen bør gjøres tidlig, og nær kilden.

Gravemasser defineres som følger:

Rene, naturlige masser: gravemasser som jord, stein, grus, sand, leire og organisk
materiale som ikke inneholder konsentrasjoner av helse - og miljøfarlige stoffer
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over fasts atte normverdier, eller som er syredannende (forurensningsforskriftens
kap. 2)
Forurensa gravemasser: gravemasser fra forurensa grunn , inkludert alunskifer

Byggavfall defineres som følger:

Rent inert byggavfall: avfall som ikke gjennomgår betydelig fysisk, kjemisk eller
biologisk omdanning (avfallsforskriftens § 9 - 3 g). Betong, murstein, keramikk og
glass som ikke inneholder helse - og miljøskadelige stoffer over normverdiene
Forurensa inert byggavfall: byggavfall som i utgangspunktet er inert avfall, men
so m inneholder helse - og miljøskadelige stoffer over normverdiene
o Lett forurensa betong: gjelder kun betong der konsentrasjonene av

tungmetaller og PCB målt i murpuss og malingssjukt ikke overskrider
nivåene som er angitt i tabell 2 i Miljødirektoratets fakt aark M - 14/2013.

Byggavfall med innslag av annet avfall, f.eks. plast, armering, asfalt mm.

Forurensa grunn er jord - eller berggrunn der konsentrasjonen av helse - eller miljøfarlige
stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurensa grunn (forurensnin gsforskriften,
kap. 2, vedlegg 1), eller andre helse - og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering
må likestilles med disse. Grunn der et terrenginngrep er planlagt gjennomført og der
konsentrasjon av uorganiske helse - og miljøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig
bakgrunnsnivå, skal likevel ikke anses for forurensa. Grunn som danner syre eller andre
stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft regnes som
forurensa grunn dersom ikke annet blir dokumentert (forurens ningsforskriften, kap. 2).

2.5.4 Areal for mottak av overskuddsmasser

Her defineres begreper som brukes om arealer som brukes eller vurderes brukt som
mottak og mellomsaker for overskuddsmasser, eller som avfallsdeponi.

Vesentlige terrengin n grep

Tiltak som kre ver søknad og tillatelse fra kommunen (plan - og bygningsloven § 20 - 1) eller
som omfattes av forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvei . Omfatter både
utgraving og oppfylling. Tiltak der viktige miljø - og samfunnshensyn blir berørt, og/eller
ti ltak som er i strid med arealformål, krever endring i kommuneplanen og/eller
reguleringsplan. Plan - og bygningsloven gir prinsipper for vurdering av tiltak etter
arealformål, omfang og miljøhensyn. Eksempler på vesentlige terrenginngrep er uttak av
byggerå stoff, uttak av masser for salg og oppfylling og terrengregulering med eksterne
gravemasser.

Bakkeplanering

Forankret i forurensningsforskriftens kap. 4. Innebærer å gjøre bratt og kupert dyrkbart
eller tidligere dyrka areal skikka for maskinell jordbruks drift. Kan omfatte tiltak som
krever tillatelse etter plan - og bygningsloven. Stedegne gravemasser som flyttes på et
areal som er minst 1 daa regn es som bakkeplanering. Mottak av eksterne gravemasser
anses som et vesentlig terrenginngrep som det må søkes o m etter plan - og
bygningsloven.
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Terrengregulering

Tilføring av rene, naturlige masser for å forme landskap i forbindelse med bygg og anlegg,
stabilisering av grunn, flomforebygging eller arrondering for landbruksdrift. Formål,
omfang og virkning på miljø - og samfunnsinteresser avgjør krav til saksbehandling etter
plan - og bygningsloven.

Jordforbedring

Tilføring av organisk materiale og matjordlag der hensikten er å bedre jordkvalitet og
redusere erosjon ved matproduksjon eller annen bruk (f.eks. i veianl egg). Sentrale lovverk
er forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Regelverk for planteskadegjørere, og
naturmangfoldloven med vekt på fremmede arter/svartelista arter, samt forskrift om
fremmede organismer. Jordforbedring kan være et avbøtende ti ltak på mottak av
overskuddsmasser og deponi som skal avsluttes.

Jordflytting

Flytting av større mengder jordsmonn og matjordlag på grunn av vedtatt regulering til
annen arealbruk i områder med dyrka og dyrkbar jord. Avhengig av størrelse og omfang
behand les jordflytting som massemottak etter plan - og bygningsloven og aktuelt
sektorlovverk (jordloven, regelverk for planteskadegjørere, naturmangfoldloven med vekt
på fremmede arter/svartelistede arter og forskrift om fremmede organismer).

Nydyrking

Fulldyr king og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal
som ikke er brukt på over 30 år. Opparbeidelse av overflatedyrka mark til fulldyrka mark
blir ikke regnet som nydyrking.

Mellomlager

Mellomlager er midlertidig lagring av over skuddsmasser. Dette er lagring hvor
omløpstiden er mindre enn ett år før overskuddsmassene (avfallet) går til deponi, eller
mindre enn tre år før overskuddsmassene (avfallet) går til gjenvinning eller behandling.
Mellomlager for andre typer masser enn rene , naturlige masser må ha tillatelse fra
fylkesmannen.

Behandlingsanlegg

Anlegg hvor overskuddsmasser (avfall) gjennomgår behandling, for eksempel sortering og
bearbeiding. Anlegget må ha tillatelse fra fylkesmannen etter forurensningslovverket.

Deponi

Begrepet deponi brukes i denne planen kun om deponier som har tillatelse fra
fylkesmannen (avfallsforskriften kap. 9). Et deponi er et permanent deponeringssted for
avfall på eller under bakken (avfallsforskriften § 9 - 3 g).

Det er tre kategorier for depon i:

Deponi for farlig avfall (kategori 1)
Deponi for ordinært avfall (kategori 2). Dette kan inkludere forurensede masser.
Deponi for inert avfall (kategori 3). Slike deponier tar kun imot inert avfall og lett
forurensede masser (jf. avfallsforskriften kap. 9).
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2.5.5 Gjenbruk og gjenvinning

Det er et nasjonalt mål å øke gjenbruk og gjenvinning av avfall. Overskuddsmasser
defineres som avfall i denne sammenhengen. Nyttiggjøring av disse ressursene kan for
eksempel være støyskjerming, terrengregulering, fundamenter ing av veier og plasser,
tekniske anlegg, vekstjord. Gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser er tiltak der
overskuddsmassene kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.
Det skal ikke være et tiltak for å bli kvitt overskudd smassene.
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3 Utfordringer
3.1 Byggeråstoff , behov og uttak

Planlegging og uttak av byggeråstoff er i hovedsak kontrollert av markedet gjennom de
enkelte aktørene. Myndighetene bidrar med ressurskartlegging og avklaring rundt
planspørsmål, men har til nå i mindre grad påvirket hvor uttak foregår og hvilke forekomster
som skal prioriteres. NGU har bidratt med kartlegging og verdivurdering av forekomstene, og
kommunen har avsatt en del viktige områder til uttak i kommuneplanens arealdel. Behovet for
å se uttaksvirks omhet og annen arealbruk i sammenheng har derimot vært vanskelig på grunn
av manglende helhetlig forvaltning av mineralressursene i kommunen.

Ringerike kommune har satt seg som mål å være Østlandets mest spennende vekstområde
fram mot 2030, med et mål om en befolkning på 40 000 innen år 2030, mot 30 000 innbyggere i
201 9 . Dette ses i sammenheng med store statlige investeringer i viktig infrastruktur som
firefelts E16 og dobbeltsporet jernbane ( Ringeriksbanen ). Denne veksten vil kreve nye boliger,
skoler, s ykehjem, næringsarealer og infrastruktur , som igjen vil legge økt press på
mineralressursene på Ringerike . Det årlige f orbruket av byggeråstoff pr. innbygger i Vestfold,
Telemark og Buskerud ligger på 10 - 13 tonn. Samfunnet er helt avhengig av byggeråstoff, og
behovet i Ringerike og i hele regionen vil øke som følge av befolkningsutviklinga. Legger vi til
grunn en befolkningsvekst på 10 000 vil det innebære et økt behov på 110 000 tonn
byggeråstoff pr. år i 204 0, bare på Ringerike. Grus - og pukkverkene på Ri ngerike er dessuten
svært viktige leverandører for store deler av Oslofjordregionen, slik at det økte behovet for
byggeråstoff fra uttakene i vår kommune er langt større enn behovet som genereres fra
befolkningsvekst på Ringerike alene. De store forekomste ne av byggeråstoff vil derfor være
svært viktige for framtida, både for Ringerikssamfunnet, for den nye Viken - regionen og
nasjonalt.

Figur 3 : Byggeråstoff er en stor del av vår hverdag , og brukes i det meste av det vi ser rundt oss av bygninger og
infrastruktur . Kilde: P.R. Neeb, NGU 2005.
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3.2 Samfunnssikkerhet

Grunnforhold og topografi har stor betydni ng for flom - og skredfaren for et masseuttak eller
masse mottak , samt omkringliggende arealer. Dette gjelder spesielt for lokaliteter under marin
grense, som tilsvarer områder under ca. 220 moh. i Ringerike. Det er flere kjente forekomster
av kvikkleire i Ringerike kommune som er viktig å ta hensyn til i planarbeidet.

Støy og støv som følge av knusing av stein, store anlegg/maskiner og transport kan være
sjenerende for nærliggende bebyggelse . I tillegg kan finpartikler bli transportert med vann og
forurense vassdrag og grunnvannsressurser. Det er særs viktig å sikre vassdrag og grunnvann
som benyttes som vannkilde mot forurensning . Forsk riftene «støy og støv i arealplanlegging T -
1442» skal følges.

3.3 Teknisk infrastruktur

Nasjonale føringer legger opp til at det skal være samordnet og klimavennlig areal - og
transportplanlegging. I denne sammenheng er det et ønske om å tilrettelegge for utv idelse av
eksisterende masseuttak og etablering av nye i områder med allerede eksisterende veier, med
tilstrekkelig ka pasitet. Økende behov for byggeråstoff og en eventuell økning i masse uttak fra
Ringerike vil medføre økt anleggstrafikk på ve i nettet i kom munen. Økt t rafikkgenerering må
derfor vurderes i hvert tilfelle. I de tilfeller hvor det er be hov for etablering av en ny vei vil
n ærhet til bolig er , hytte r , samfunnsmessig infrastruktur og annen bebyggelse være viktige
faktorer i vurderingen av konfliktn ivået.

Transportkostnadene knyttet til råstoffene er relativ stor. Det er anslått at ved avstander på
mer enn 30 - 40 km kan transportkostnadene bli større enn verdien av råstoffet.
Kommuneplanbestemmelsene åpner derfor opp for at det på reguleringsplannivå kan reguleres
inn lokale masseuttak og mottak i områder hvor det er behov, slik at transport kan reduseres.
Arealer som er egnet til både massemottak og masse uttak er å foretrekke, slik at bilene kan
kjøre med last begge veier.

3.4 Interessekonflikter (b oligu tvikling og boligbygging )

Det er viktig at kommunens grusressurser ikke bygges ned, men er tilgjengelige for fremtidige
behov. Grusressursen må tas ut der den er, og det betyr at vi i størst mulig grad må unngå å
legge støyfølsom bebyggelse i tilknytning t il disse områdene. Tidligere har de fleste
hensynssoner vært til fordel for boligfelt som har blitt plassert i nærheten av et masseuttak. I
de tilfeller hvor miljø og samfunnsbelastningene av et masseuttak har vært betydelige har
dette ofte resultert i at masseuttaket blir avviklet. Da har fravær av langsiktighet i
planleggingen bidratt til at viktige ressurser blir liggende uutnyttet på grunn av konflikter som
kunne vært unngått. Det vil i fremtiden derfor være viktig å legge hensynsoner rundt
masseforekom ster slik at det ikke bygges støyfølsom bebyggelse i disse områdene. Da unngår
vi unødvendige konflikter i framtida, og sikrer forutsigbarhet , kontinuitet og tilgang på viktige
masser.

3.5 Kontroll

Med få og store masse mottak vil det bli færre kontrollpunkte r og aktører å forholde seg til i
kommunen. På den annen side vil store mottak kunne være uoversiktlige, og gjøre det mulig å
«lure inn» uønskede masser. Flere steder i kommunen foregår det i dag deponering av masser
med ukjent kvalitet. Dette gjøres hoved sakelig under påskudd av at det er et
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jordforbedringstiltak. At det er flere massemottak og masse uttak uten reguleringsplan
kompliserer situasjonen. I utgangspunktet er det kun forurensede masser som pr. i dag har
dokumentasjonskrav i henhold til avfallsfo rskriften. Det er den driftsansvarlige som har ansvar
for å rapportere. Erfaringsmessig ser vi at dette ikke alltid ivaretas av den driftsansvarlige og at
man dermed risikerer grunnforurensning som ingen har kontroll med. For å ha en bedre
oversikt og ivar eta sikkerhet mot grunnforurensning og forsøpling er det derfor ønskelig at det
skal foreligge dokumentasjon på alle masser som fraktes inn til kommunen. Videre må det også
etableres kontroll for masser som fraktes ut av masseuttakene for å hindre sprednin g av
uønska arter og plantesykdommer.
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4 Utredningsbehov
4.1 Dagens situasjon (0 - alternativet)

0 - alte rnativet vil i dette tilfelle t væ re å ikke lage en kommunedelplan for masseforvaltning,
altså dagens situasjon . Kommuneplanen vil da være styrende for etabler ing av nye masseuttak -
og mottak. Det er avsatt 3 . 34 k m2 ( 3 340 dekar) til nåværende råstoffutvinning og 0, 3 3 k m2 ( 3 30
dekar) til fremtidig råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Det er ikke avsatt arealer for
massemottak i kommuneplanens arealdel . Videre er det bare tegnet inn é n h ensynssone
(H_590) for råstoffutvinning i areal kartet, noe som ikke er tilfredsstillende for å redusere
arealkonflikter og båndlegge ressurser i fremtiden. Det foreligger p r . dags dato ingen oversikt
over generelle beste mmelser som skal være inkludert i regulerings planbestemmelser for
massemottak - eller uttak i Ringerike kommune .

4.2 Tema for konsekvensutredningen (KU)

Hensikten med konsekvensutredningen er å synliggjøre og vurdere konsekvensene av å
gjennomføre kommunedelp lanen . Utredningstemaene som er foreslått er begrensa til å
omfatte de temaer og problemstillinger som er relevant e for planarbeidet , og skal gjøres på et
overordna nivå som er tilpasset plannivået . Listen nedenfor gir en oversikt over temaer som
kan være aktuelle å utrede videre . Listen er ikke uttømmende, og aktuelle utredningstema kan
også endres basert på høringsinnspill . Planbeskrivelsen vil ta for seg alle nødvendige
plantemaer, mens konsekvensutredningen går mer i dybden på aktuelle problemstillinge r .

Reguleringsplaner for masseu ttak - og mottak fritas ikke fra krav om KU, selv om
kommunedelplanen er konsekvensutredet i sin helhet. Utredningene gjort på
kommunedelplannivå vil danne grunnlaget for mer detaljerte utredninger som hører hjemme
på reguleri ngsplannivå. Reguleringsplaner har til hensikt å sikre at driften av råstoffene og
anleggstrafikken gjennomføres på en sikker måte, og at tiltakets virkninger for miljø og
samfunn tas hensyn til.

UTREDNINGSTEMA PROBLEMSTILLING FREMGANGSMÅTE

Forurensning Hvordan vil etablering eller
utvidelse av et
masseuttak/mottak påvirke
nærområdet med tanke på
jordbunn, vannuttak, grunnvann,
luft, støy mm.?

Forurensningstemaet vil bli
utredet nærmere.

Støysonekart.

Avrenning/overvann Overvannshåndtering må utredes
med tanke på fremtidig situasjon
(klimapåvirkning) .

Med utganspunkt i kommunens
retningslinjer for overvann vil en
generell plan for
overvannshåndtering bli
utarbeidet .
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Bebyggelse -
hen syn s soner (boliger,
industri, mm.)

Hvilken påvirkning vil et
masseut t a k/mottak ha for den
nærmeste bebyggelsen?

Hvordan vil det påvirke
grunneiere å bån d legge areal til
hensynssone for sikring av
råstoffutvinning ?

Ka rtlegge nærliggende
bebyggelse. Konsekvensene for
bebyggelse skal utredes.

Kulturminner og
kultur landska p

Hvordan skal kulturminner og
viktig landskapsver dier sikres i
planarbeidet?

Kartdata fra Miljødirektoratet vil
bli brukt. Det skal gjøres en
vurdering om det kreves
utfyllende data.

Kulturminneregistrering må
gjennomføres ved utarbeidelse av
detaljregu lering.

Landbruk Hva er konsekvensene av å
etablere masseuttak/mottak på
og ved landbruksarealer?

Kompensasjonskrav

Det vil bli utarbeidet
arealregn skap for dyrka og dyrbar
mark som vil bli påvirket av
kommun e delplanen.

Det vil også vurderes om
deponer ing av masser/planering
kan gi bedre arrondering og flere
sammenhengende dyrkbare
områder.

Videre vil arealregnskapet bli
brukt til å utarbeide
kompensasjonskrav i tilfeller der
dyrka mark blir omdisponert til
masseuttak eller massemottak.

Landskap Hvord an vil etableringen av et
masseuttak - /mottak påvirke
landskapet? Er det truede
landskapsformer, f . eks .
ravinelandskap, som må spesielt
hensyntas?

Hvordan kan plassering av et
masseuttak - /mottak dempe nær -
og fjernvirkninger?

Dagens landskap kartlegges og
beskrives (innsyn, fjern - og
nærvirkninger) .

Transport/trafikksikkerhet Utvidelse av eksisterende
masseuttak og - mottak, samt

Det skal utarbeides en
trafikkanalyse på overordnet nivå.
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4.3 ROS - analyse

I henho ld til plan - og bygningsloven § § 3 - 1 h) og 4 - 3 har planmyndigheten ansvaret for at
det utarbeides en risiko - og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vis e alle

etablering av nye, vil genere mer
trafikk i området.

Hva er konsekvensene for
omkringliggende bebyggelse og
sikkerhet?

Barn og unges interesser Er det områder som vurderes
avsatt til råstoffutvinning som i
dag benyttes av barn og unge?

M edvirkning og
spørreundersøkelser. Benytte
eksisterende k artlegging av
turstier/ fr iområde og barnetråkk.

Massebehov Hva er konsekvensene av å ikke
sikre fremtidi ge råstoff ressurser
og arealer for mottak ?

Hvor mye av massebehovet kan
dekkes med gjenbruk av masser?

Fremtidig behov kartlegges og
beskrives.

Pågående store prosjekter i
regionen.

Friluftsliv Benyttes arealet i dag til
friluftsliv, både av enkeltpersoner
og organisasjoner ?

Medvirkning og
spørreundersøkelser. Benytte
” Kartlegging av bynære
friluftsområder i Hønefoss”
( vedtatt 2.12.14 ). Det pågår i dag
kartlegging av friluftslivet i
kommunen, resultater fra dette vil
bli benyttet.

Folkehelse Vil tiltaket føre til redusert
folkehelse for personer som bor i
nærhet en til et mass e uttak?

Konsekvensene for
omkringliggende bebyggelse
utredes.

Biologisk mangfold
(dyre - o g planteliv)

Hvilken påvirknin g vil tiltaket ha
for eksisterende dyre - og
planteliv i området?

Konsekvensene for b iologisk
mangfold utredes .
Naturmangfoldloven tilsier at det
skal være et o ppdatert og godt
nok kunnskapsgrunnlag som
danner grunnlaget for
v urderingene .

Naturområde
(inngrepsfire områder,
marka, vernede områder
generelt,
naturmangfoldloven)

Vil en utvidelse /etablering av
massemottak og uttak føre til et
uakseptabelt tap av
naturmangfold?

Lovverket/eksisterende
kunnskapsgrunnlag vil danne
gr unnlaget for vurderinger av
tiltak i områder avsatt til LNF -
formål.
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risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for
utbyggingsformål (som for eksempel massemottak og uttak), og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av planlagt utbygging. En ROS - analyse skal i første rekke
forebyg ge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur. Risikoen for
naturskader, som flom og skred, vil inngå i denne analysen.



Ringerike kommune ber om innspill til massemottak og masseuttak.

I forbindelse med arbeid med kommunedelplanen for mas seforvaltning ønsker kommunen å
identifisere behovet og mulighetene for nye eller utvidede masse mottak og masseuttak .

Det kjøres en egen innspillsrunde for temaet, og fristen for å melde inn behov eller forslag er 10 . mai
2019. For å begrense innspillene vil bare massemottak eller masseuttak til kommersielt bruk, med et
uttak eller mottak på mer enn 10 000m3 masse, bli vurdert i den videre planprosessen.

Innspill merkes med " 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning" og sendes til
postmottak@ringerike.kommune.no.

Innspill til nye masseuttak/massemottak
Gårds - og bruksnummer

Adresse

S tedsnavn

Kartfesing av forslag på situasjonskart
(målestokk 1:1000 og 1:5000)
Kartutsnittet kan lastes ned fra kommunens
nettside.

[Skriv her]

[Skriv her]

[Skriv her]

Forslagstiller og eierforhold [Skriv her]

Angi ønsket arealbruk samt beskrive og
begrunne forslaget . Uttak av masser?
Mellomlagring og gjenvinning av masser?
Mottak og permanent lagring av masser?

[Skriv her]

Gjennomføring: Angi når tiltaket påregnes
gjennomført

[Skriv her]

Planstatus for arealet

Kommuneplan
Kommundelplan
Reguleringsplan
Vegplaner
Jernbane

[Skriv her]

Infrastruktur

Veg: privat eller offentlig
Endrigner i trafikkvolum/kapasitet?
U tløser forslaget beho v for ny teknisk
i nfrastruktur?

[Skriv her]
[Skriv her]
[Skriv her]

Landbruksforhold

Skog
Jord

[Skriv her]
[Skriv her]



Forhold til naturmangfoldet [Skriv her]
Friluftsliv [Skriv her]
Vann og vassdrag [Skriv her]
Energi [Skriv her]
Økologi [Skriv her]
Grunnforhold [Skriv her]
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Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

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

plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike kommune. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-1   Arkiv:   

 

 

Kommunedelplan masseforvaltning  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får i oppdrag å utarbeide en kommunedelplan for masseforvaltning for Ringerike 

kommune.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har mange store forekomster av sand og grus. Forekomstene er registrert 

av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og mange er klassifisert med høy verdi, god 

kvalitet og nasjonal og regional viktighet. I takt med økende utbygging både innad i kommunen 

og regionalt ser vi også et økende behov for mottak av overskuddsmasser, bearbeiding, 

gjenvinning og deponering. Dette er svært arealkrevende virksomhet som medfører mange av 

de samme utfordringene som uttak av masser gjør mtp. støy, støv og forurensning. For at 

Ringerike kommune skal kunne forvalte disse ressursene på en god måte ser rådmannen et 

behov for en kommunedelplan med en juridisk bindende arealdel. Arealdelen vil gi oss mulighet 

til å avklare og båndlegge viktige arealer for ressursutnyttelse og mottak/gjenvinning, både for 

dagens og framtidas behov. Å få denne avklaringen på kommunedelplannivå vil redusere 

potensialet for framtidige arealbrukskonflikter.  

 

En helhetlig kommunedelplan vil sørge for langsiktighet og forutsigbarhet for næringen, 

kommunens innbyggere, naboer til anleggene og andre berørte parter. Forutsigbarhet i 

forvaltning av kommunens ressurser vil gjøre det mer attraktivt å drive virksomhet i 

kommunen vår. Videre vil reguleringsprosesser i etterkant av ferdig utarbeida kommunedelplan 

gå raskere ettersom mange aspekter ved sakene vil være behandla og avklart på overordna 

nivå. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Utfordringer rundt masseforvaltning har vært en kjent problemstilling for Ringerike kommune i 

lengre tid. Økende satsning på vekst og utvikling, ny bane, vei og andre utbyggingsprosjekter 



- 

gjør behovet for byggeråstoff stadig større, i tillegg til at mengden overskuddsmasser som må 

gjenvinnes eller deponeres øker. Ringerike kommune sitter på store forekomster av 

mineralressurser, og det er stor pågang på reguleringsplaner for uttak av masser. I tillegg ser vi 

en økende trend når det gjelder søknader om å ta imot masser for deponi eller videre 

bearbeiding. I et temamøte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

presenterte Solveig Viste fra Akershus fylkeskommune deres regionale plan for 

masseforvaltning, og forklarte hvordan Akershus fylkeskommune arbeidet med disse 

problemstillingene. I etterkant av dette møtet kom det en interpellasjon fra Arne Broberg 

(27.02.18) og Arnfinn Baksvær (12.02.18), behandlet i kommunestyret 08.03.18. Disse 

interpellasjonene viste til et behov for en overordna plan for masseforvaltning i kommunen, og 

det ble spurt om ordføreren ville igangsette et slikt arbeid. I svaret på interpellasjonene 

kommer det også fram et behov og ønske om en overordna plan for disse temaene, fortrinnsvis 

i form av en kommunedelplan for masseforvaltning. Det har også vært ytret et ønske fra 

industrien å få et overordna planverk som bidrar til forutsigbarhet for deres virksomhet, og for 

å redusere fremtidige arealbrukskonflikter. I etterkant av kommunestyremøtet, og som en følge 

av interpellasjonene og ordførerens svar på disse, ble rådmannen bedt om å sette i gang 

arbeidet med en kommunedelplan for masseforvaltning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hensikten med en kommunedelplan for masseforvaltning 

Hensikten med planen er å sikre en helhetlig og langsiktig ressursforvaltning i kommunen. 

Kommunedelplanen vil danne grunnlag for effektive planprosesser. Den vil også skape 

forutsigbarhet for næringen, og føre til at det utføres lik praksis og kontroll overfor næringen. 

 

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

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

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

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

uten noen form for overordna planverk. Med en overordnet plan vil kommunen være bedre 

rustet til å ta gode beslutninger i et regionalt perspektiv. Det vil være et stort behov for 

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

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

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

langsiktig håndtering av kommunens ressurser. Samtidig vet vi at virksomhet knytta til 

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

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

vil derfor utredes i planarbeidet. 

 

Masseuttak og massemottak vil bli utredet separat i kommunedelplanen, men er omtalt under 

ett i saksfremlegget ettersom utredningene og konsekvensutredningene sammenfaller i stor 

grad. Alle masseuttak (forekomster av råstoff) i kommunen har blitt kartlagt av Norges 

Geologiske Undersøkelse (NGU). De største og viktigste forekomstene er lokalisert innenfor 

Ringerikes kommunegrense, og er ikke avhengig av interkommunalt samarbeid. Masseuttak 

har et langt tidsperspektiv, mens et massemottak ofte vil ha et kortere tidsperspektiv. 

Massemottak er en kompleks utfordring, og kommunen ser en økning av tilkjøring av eksterne 

masser til Ringerike kommune. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha et interkommunalt 

samarbeid når det gjelder mottak. 

 



- 

Målene med planen når det gjelder uttak vil være å 

 sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidig behov, både lokalt, regionalt og 

nasjonalt 

 redusere miljø og samfunnsbelastningen fra masseuttak 

 redusere potensialet for framtidige arealbrukskonflikter 

 gi en forutsigbarhet for næringen, innbyggere, naboer og andre som blir berørt  

 gi mer effektive reguleringsprosesser for de enkelte uttak i etterkant av vedtatt plan 

 

Målene med planen når det gjelder mottak vil være å  

 sikre arealer for gjenvinning og lovlig mottak/deponi slik at plassering av masser og 

deponering skjer på lovlig vis og med færrest mulig ulemper 

 sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser 

 gi en forutsigbarhet for næringen knytta til massehåndtering og massetransport, og for 

naboer og andre som blir berørt  

 gi mer effektive reguleringsprosesser for de enkelte mottak i etterkant av vedtatt plan 

 

Planen vil inneholde strategier for å nå disse målene. Særlig når det gjelder delen som 

omhandler mottak og deponi vil det være hensiktsmessig å se utfordringene i et regionalt 

perspektiv, hvor hele fylket inkluderes.  

 

Til planen vil det følge et juridisk bindende arealbrukskart som definerer ønskede områder for 

uttak og mottak i et langt tidsperspektiv. Områdene skal i tillegg omkranses av hensynssoner 

som sikrer tilstrekkelig buffer for blant annet støyforurensning.   

 

Tidsperspektiv 

For å sikre en bærekraftig og stabil tilgang av ressurser bør kommunedelplanen ha et langt 

perspektiv. Arealdelen bør inneholde driftsområder med tidsperspektiv på 10-12 år, og legge 

føringer for ønska utvidelse av driftsområdene i et 30-40 års perspektiv. Lange perspektiver er 

essensielt når det gjelder ikke-fornybare ressurser, og er avgjørende for å sikre tilstrekkelig 

lange driftshorisonter som gjør det attraktivt å drive virksomhet i kommunen. Videre vil det 

kunne hindre konflikt mellom mottaks-/uttaksvirksomhet og nærliggende bebyggelse, og 

hindre at støyfølsom bebyggelse oppføres i nærheten av eksisterende og framtidige mottaks-

/uttaksområder.  

 

Fremdriftsplan og utarbeidelse av planen 

Arbeidet med kommunedelplanen vil ta utgangspunkt i klassifiseringen av råstoff-forekomster 

gjort av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), og temautredningen som ble vedtatt 

18.08.2015. Kommunen vil gjennomgå alle registrerte forekomster, og anbefale hvilke av disse 

som bør prioriteres ved utvidelser og eventuelt etablering av nye uttak. Det er spesielt 

forekomster av nasjonal og regional betydning som vil bli vektlagt. Det er å foretrekke store 

uttak/mottak som er driftet av seriøse aktører istedenfor mange småprosjekter. Det vil også 

gjøres en vurdering av mindre uttak for å redusere transportbehov, dersom kvalitet på 

ressursen er god og av lokal betydning.  

 

Planens omfang tilsier at kommunen må utarbeide planprogram og konsekvensutredning. 

Parallelt med varsel om oppstart og fastsetting av planprogram vil vi be om innspill fra 



- 

aktørene i næringslivet når det gjelder hvilke områder som bør prioriteres avsatt til 

uttak/mottak. Dette vil tilrettelegge for god medvirkning og oppslutning om planen.  

 

Kommunedelplanen for masseforvaltning er ikke en prioritert oppgave, og skal utarbeides ved 

siden av faste oppgaver. Det vil derfor være noe usikkerhet hvor lang tid det vil ta å utarbeide 

planen, men det er anstått at det vil ta 2-3 år. En omtrentlig fremdriftsplan har blitt utarbeidet, 

den forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, 

forlengelse av høringsfrister og innsigelser. Det vil også være mulig å ha en raskere 

fremdriftsplan hvis oppgaven prioriteres og det i tillegg bevilges ressurser til å leie inn 

konsulenthjelp til noen av utredningene.  

 

Milepæl Tidsbruk  

Politisk oppstart 04.06.18 

Arbeide med planprogram  

(Medvirkning, møter med industrien) 

7 mnd.? 

Formannskapet i desember/januar?  

Revidere planprogram/Fastsette planprogram 4 mnd. 

Kunngjøre planprogram (Ønsker innspill)  

Utarbeide KU, planforslag og bestemmelser 

(tilrettelegge for innspill) 

1 år 

Saksfremlegg  3 uker 

1. gangsbehandling   

Merknadsbehandling  2-3 mnd.  

Saksfremlegg  3 uker 

2. gangsbehandling   

Mindre endringer  

Vedtak   

Kunngjøring  

Klage  3 uker  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 vektlegger å sikre en bærekraftig masseforvaltning, 

herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov samt redusere miljø- og 

samfunns- 

belastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

Følgende planer vil bli brukt som grunnlag i planarbeidet:  

 

- Strategiplan 2013-2016- Geologisk samarbeidsprogram Buskerud, Telemark, Vestfold 

fylkeskommune, datert 10.09.12 

- Temautredning masseforvaltning, vedtatt 18.08.15. 

 

Juridiske forhold  

Plan og bygningsloven, Naturmangfoldloven og mineralloven vil være de mest sentrale for 

denne kommunedelplanen.  



- 

 

Økonomiske forhold 

Økonomiske forhold rundt planarbeidet vil avhenge av intern ressursbruk og prioritering, samt 

omfang av ekstern konsulenthjelp. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det vil bli tilrettelagt for godt samarbeid med industrien. Det vil også bli arrangert temamøter 

for formannskapet/kommunestyret hvor utfordringer og muligheter med mottak av 

overskuddsmasser belyses.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er et behov for et oppdatert og mer helhetlig planverk som skal sikre 

forutsigbarhet, kvalitet og langsiktighet i håndtering av kommunens og regionens ressurser, og 

gode rutiner for mottak, gjenbruk og deponi av overskuddsmasser. Kommunen har et ansvar 

for å sikre en bærekraftig utvikling innen masseforvaltning, da befolkningsvekst legger press på 

den ikke-fornybare ressursen. Videre gir mangelen på helhetlig planverk rundt byggeråstoffer 

lite forutsigbarhet overfor industrien, kommunenes innbyggere, naboer og andre berørte parter. 

Det er derfor behov for å legge til rette for en forbedret lokal og regional massehåndtering.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 19/1056-1   Arkiv: 144  

Fremdrift for ny kommuneplan  
 

Forslag til vedtak: 

1. Fremdriftsplanen for folkehelsoversikten, kommunal planstrategi, kommuneplanens 

samfunnsdel og kommuneplanens arealdel tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 
Rådmannen tar sikte på å gjennomføre fire lovpålagte prosesser i tidsperioden 2019-2022. Disse 

prosessene er utarbeidelse og vedtak av en folkehelseoversikt, kommunal planstrategi, kommuneplanens 

samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. For å sikre en prosess som gjør at en eventuell ny 

kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) kan vedtas i løpet av neste kommunestyreperiode har 

rådmannen utarbeidet en framdriftsplan.    

 

I arbeidet med kommunal planstrategi, som skal vedtas innen det første året i nytt kommunestyre, er en 

av de lovpålagte oppgavene å ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av den skal revideres, 

eller videreføres uten endringer. Det betyr at nåværende kommunestyre ikke kan vedta at disse planene 

skal revideres. Folkehelseoversikten og kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år. 

 

Fremdrift for ny kommuneplan 
Denne saken tar for seg det videre arbeidet med overordnet planlegging i Ringerike kommune for neste 

planperiode (2020-2023). Den tar for seg lovpålagte overordnede prosesser som skal gjennomføres og 

tidsperspektivet for disse: 

 

Folkehelseoversikt 

Kommunen er pålagt å utarbeide en nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen. 

Dette oversiktsdokumentet skal utarbeides hvert fjerde år, i forkant av kommunal planstrategi. 

Folkehelseoversikten skal inngå som kunnskapsgrunnlag for kommunens planstrategi og videre 

planarbeid. Dette arbeidet er startet, og rådmannen ser for seg at denne oversikten vedtas i 

kommunestyret 27. juni 2019.  

Kommunal planstrategi 

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for å prioritere kommunens planbehov i 

planperioden (2020-2023). Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte 

opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen, og hvilke planer 

som skal utgå. I den kommunale planstrategien skal det vurderes om kommuneplanen 

(samfunnsdelen og arealdelen) skal revideres eller videreføres.  

Kommuneplanens samfunnsdel 



- 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar for seg 

hvilke strategier og mål kommunen har for den framtidige samfunnsutviklingen og for 

kommunen som organisasjon. Den skal også vise hvordan disse målene skal nås. Denne planen 

danner grunnlaget for alle andre planer i kommunen. 

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel er kommunens mest overordnede plan for disponering av arealene i 

kommunen. Den skal tilrettelegge for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle de strategier og 

mål som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Figuren under viser hvordan de ulike prosessene skal bygge på hverandre. Folkehelseoversikten 

utarbeides som grunnlagsdokument for kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi vurderer om 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres. Kommuneplanen danner et grunnlag for å 

kunne starte arbeidet med økonomiplanen. Økonomiplanen er ikke en del av arbeidet som nå er 

igangsatt. 

 

 

Fremdriftsplan 
En god kommuneplanprosess krever en realistisk fremdriftsplan. Det vil ved hver planprosess 

presenteres en mer detaljert fremdriftsplan, men for å få et overblikk og se disse prosessene i 

sammenheng presenterer rådmannen følgende fremdriftsplan: 

Fremdriftsplan 
2019 2020 2021 2022 
1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 

1. Folkehelseoversikt 
 

                

2. Kommunal 
planstrategi 

 

                

3. Kommuneplanens 
samfunnsdel 

   
 

             

4. Kommuneplanens 
arealdel 

                

1. Folkehelseoversikten vil utarbeides i løpet av 1. og 2. kvartal 2019, og rådmannen tar sikte på 

vedtak 27. juni 2019. Dette arbeidet benytter seg av statistikk og spørreundersøkelser for å få en 

oppdatert oversikt over helsetilstanden i Ringerike kommune. Det danner grunnlaget for kommunal 



- 

planstrategi, men vil også danne grunnlaget for alt planarbeid i kommunen. Denne oversikten 

utarbeides etter folkehelseloven. Folkehelseoversikten er en oversikt over statistikk og har derfor 

ingen formelle krav til planprosess. 

 

2. Kommunal planstrategi vil utarbeides fra 2. kvartal 2019, med vedtak i 1. kvartal 2020. Det er 

lovpålagt å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Forslag til 

vedtak skal kunngjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. En bør legge opp 

til bred medvirkning. Det er ingen formelle krav utover dette.  

 

3. Kommuneplanens samfunnsdel vil utarbeides fra 1. kvartal 2020, med vedtak 4. kvartal 2020. 

Denne planen må gjennom en formell planprosess etter plan- og bygningsloven. Dette er en stor 

prosess som må forankres administrativt, politisk og blant kommunens innbyggere. Gjeldende 

samfunnsdel ble vedtatt 30 april. 2015 og er relativt ny, men premissene er endret siden denne 

planen ble vedtatt. Når Ringeriksbanen er ferdigstilt, vil Hønefoss få et togtilbud som vil gi ca. 

30 minutters reisetid til Oslo. Ny E16 vil også styrke tilgjengeligheten til regionen. I årene som 

kommer er det en forventning om at Hønefoss og Ringeriksregionen vil vokse både i antall 

innbyggere og i arbeidsplasser. Politikerne har bestemt at vi skal legge til rette for opptil 10.000 

nye innbyggere i Ringerike frem mot 2030. 

4. Kommuneplanens arealdel vil kunne utarbeides fra 4. kvartal 2020, med vedtak i 4. kvartal 2022. 

Dette er en prosess på rundt 2 år. Arealplanen vil kreve en lengre tidsbruk enn de tre andre planene, 

fordi prosessen er mer omfattende. Gjeldende arealdel ble vedtatt 31. januar 2019, men med en 

oppstart i 2013 vurderer rådmannen denne planen som utdatert. Under vises en figur av 

planprosessen for en ny arealdel: 

 

 
 

Rådmannens vurdering 
I arbeidet med kommunal planstrategi er et av de lovpålagte oppgavene å ta stilling til om gjeldende 

kommuneplan eller deler av den skal revideres, eller videreføres uten endringer. Kommunal planstrategi 

skal vedtas i neste planperiode, dermed er det nytt kommunestyre som skal ta stilling til dette. Det betyr 

at nåværende kommunestyre ikke kan vedta at disse planene skal revideres. Folkehelseoversikten og 

kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år. 

Rådmannen tar sikte på å gjennomføre fire lovpålagte prosesser i tidsperioden 2019-2022. Disse 

prosessene er utarbeidelse og vedtak av en folkehelseoversikt, kommunal planstrategi, kommuneplanens 

samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. For å sikre en prosess som gjør at en eventuell ny 



- 

kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) kan vedtas i løpet av neste kommunestyreperiode har 

rådmannen utarbeidet en framdriftsplan.   

 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

leder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Katrine Kammerud 
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Arkivsaksnr.: 19/771-2   Arkiv: 223  

 

 

Søknad frå RNF om Medfinansiering av hovedprosjekt ERIGO - et 

byutviklingsprosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

 Ringerike kommune bevilger kr 500.000 i støtte til hovedprosjekt Erigo for 2019.  

Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Ringerike kommune bevilger kr 500.000 i støtte til hovedprosjekt Erigo for 2020. 

Beløpet utbetales i 2020 og belastes formannskapets disposisjonskonto. 

o Det er en forutsetning før utbetaling av støtte i 2020 at prosjektet gjennomføres 

i tråd med mål, strategi, framdrift og finansiering. Ringerike kommune ber om 

at dette dokumenteres som vedlegg til anmodning om utbetaling av støtte for 

2020.  

 Prosjektleder for Erigo hovedprosjekt rapporterter halvårlig til Strategi og 

plan/Formannskapet 

 

 

  

  

 

Innleding/bakgrunn 

Ringerike Næringsforening (RNF) søker Ringerike kommune om medfinansiering av 

hovedprosjekt – prosjekt «Ergio» - et byutviklingsprosjekt for Hønefoss. Hovedprosjektet 

bygger på forprosjektet «Erigo» og sluttrapport er tilgjengelig på RNF`s hjemmeside: 

https://www.rnf.no/assets/files/pdf/aktuelt/rnf-rapport-2018-sentrumsutvikling.pdf) 
 

 

Beskrivelse av saken 

I følge RNF sin søknad vil enkelt fortalt hovedprosjektet innebære å gå løs på de tiltak som er 

definert som viktige og nødvendige for å skape den byen som kan ta opp konkurransen med 

andre byer på det sentrale Østlandet, byer som vi vet skjerper seg for en tiltagende skarp 

konkurranse om mennesker og bedrifters oppmerksomhet og attraktivitetsoppfatning. 

 

Hovedprosjektet bygger på en samarbeidsmodell som tidligere ble brukt under forprosjektet; 

samarbeid mellom gårdeiere, handels- og servicenæring og kommune. RNF er forslått som 

prosjekteier, inneha prosjektledelsen og fasiliteringen. Ringerike kommune v/ass rådmann er 



- 

forslått som leder av styringsgruppen, samt at næringssjefen er tenkt å lede delprosjekt A og B.  

Dette er synliggjort ved at navn/tittel er plassert øverst i «boksene».  

 

Det er totalt forslått fire delprosjekt: 

Delprosjekt A – Opplevd tilgjengelighet 

Delprosjekt B – Attraktive nyetableringer 

Delprosjekt C – Merkevaren Hønefoss 

Delprosjekt D – Opplevelser & Arrangemente 

 

Tiltakene er flere og av varierende kompleksitet og varighet. Noen som kalles «quick wins» og 

noen tunge og arbeidskrevende tiltak som det vil ta tid å jobbe seg frem til gode resultater og 

effekter av. Byer som har gått denne veien før, og som er brukt som inspirasjon og læring, sier 

at det tar tid å jobbe med dette på en måte som gir ønskede resultater. 

 

RNF har derfor valgt å se den første fasen av hovedprosjektet i et toårsperspektiv.   

Det betyr at denne finansieringssøknaden har det samme toårsperspektivet. 

 

  

 

Økonomiske forhold 

  
RNF skriver i sin søknad at Sparebankstiftelsen har på bakgrunn av denne søknaden gitt 

tilbakemelding på at de ønsker å støtte prosjektet med 1 million kroner (over en toårsperiode) 

og fem gårdeiere har sagt at de vil gi 200.000 over to år hver, totalt 1.000.000. Både Stiftelsen 

og gårdeierne forutsetter at kommunen gir tilsvarende.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er positivt innstilt på å bevilge søkt sum til hovedprosjektet Erigo, samt sette av 

administrive ressurser til prosjektet i tråd med organiseringsmodellen. Hovedmålet er en mer 

levende Hønefoss by, noe alle er opptatt av og ønsker. Og i dette prosjektet blir det lagt opp til 

forpliktende samarbeid, noe som rådmannen vurderer som essensielt for høy måloppnåelse.  

 

RNF foreslår en prosjektmodell som tydeliggjør ansvar, roller, medvirkning og finansiering. 

Denne modellen slutter rådmannen seg til og ser da at spesielt næringssjef vil bruke tid som 

leder for delprosjekt A og B. I styringsgruppa er det forslått at byplansjef er medlem og at 

assisterende rådmann er leder. Rådmannen støtter dette for å sikre at prosjektetarbeidet går i 

samme retning som byplanarbeidet og at assisterende rådmann som leder for styringsgruppen 

kan sikre at prosjektarbeidet henger sammen med kommunens aktiviteter. 

 



- 

RNF legger opp til to-årig prosjektperiode og søker om kr 500.000 for år 2019 og kr 500.000 

for år 2020. Rådmannen er innstilt på å imøtekomme søknaden på totalt kr en million, men 

anbefaler å bevilge beløp i to omganger. Det vil i praksis si at for å kvalifisere til utbetaling av 

kr 500.000 i 2020 skal rådmannen mottatt søknad om utbetaling med vedlagt statusrapport for 

hovedprosjektet; beskrivelse av måloppnåelse, fremdrift, finansiering og hvordan 

prosjektorganiseringen virker.  

 

 

Vedlegg 

Søknadsbrev fra RNF 

Budsjett Erigo 

Prosjektbeskrivelse hovedprosjekt 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Søknad om medfinansiering av hovedprosjekt –  

prosjekt «ERIGO» - et byutviklingsprosjekt 
 

 

 

Ringerike Næringsforening har i perioden fra nov. 17 til sommeren 18, gjennomført et etter hvert godt kjent 

forprosjekt, for å ta frem mest mulig relevant faktainformasjon om blant annet: 

 

 Trafikkstrømmene (den gående trafikken) i byen  

 Hvem bruker byen, hvorfor og på hvilken måte? (drivere) 

 Hvilket innhold har byen behov for, for å fremstå mer attraktiv? 

 Danne et målbilde for hvordan og hva byen skal være 

 

Se for øvrig forprosjektrapporten side 9. – «formål med prosjektet» (rapporten er tilgjengelig på vår 

hjemmeside https://www.rnf.no/assets/files/pdf/aktuelt/rnf-rapport-2018-sentrumsutvikling.pdf) 

 

Vi mener forprosjektet med sin relativt omfattende dokumentasjon, svarer på disse og flere andre relevante 

forhold.  

 

Rapporten avsluttes med å uttrykke   

 Hvilke utfordringer som er avdekket gjennom forprosjektprosessen 

 Hvor det vil være viktig å rette fokus 

 En rekke tiltak, både på kort og lang sikt, som vil være viktig for å skape en levende by 

 

Her starter hovedprosjektet. Enkelt fortalt vil hovedprosjektet innebære å gå løs på de tiltak som er definert 

som viktige og nødvendige for å skape den byen som kan oppta konkurransen med andre byer på det sentrale 

Østlandet som vi vet skjerper seg for en tiltagende skarp konkurranse om mennesker og bedrifters 

oppmerksomhet og attraktivitetsoppfatning. 

 

Vi mener det gjennom forprosjektet er skapt et engasjement og et momentum som det er viktig å utnytte nå 

mens det er til stede. Dette underbygges av at det er meldt stor interesse for å være med videre over i 

hovedprosjektet.  

 

Tiltakene er flere og av varierende kompleksitet og varighet. Noen, hva vi kan kalle «quick wins» og noen tunge 

og arbeidskrevende tiltak som det vil ta tid å jobbe seg fem til gode resultater og effekter av. Byer som har gått 

denne veien før oss, og som vi har brukt som inspirasjon og lært av, har det til felles at det tar tid å jobbe med 

dette på en måte som gir ønskede resultater. 

 

Vi har derfor valgt å se den første fasen av hovedprosjektet i et to års perspektiv.   

Det betyr at denne finansieringssøknaden har det samme to års perspektivet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Økonomisk ramme vil, for å kunne holde et kontinuerlig og høyt trykk i prosjektet, være på:  

 

Finansieringsplan       

Ringerike kommune   1 000 000 

Gårdeiere 1 000 000 

Varehandelen       150 000 

Bfk partnerskapsmidler     150 000 

Sparebankstiftelsen     1 000 000 

RNF egenfinansiering                                                                             200 000 

Totalt       3 500 000 

 

     

Prosjektkonseptet er detaljert beskrevet i vedlagte PowerPoint presentasjon, inklusiv et enkelt budsjett.       

 

Sparebankstiftelsen har på bakgrunn av denne søknaden gitt tilbakemelding på at de ønsker å støtte prosjektet 

med 1 million kroner (over en to års periode) og fem gårdeiere har sagt at de vil gi 200.000 over to år hver, 

totalt 1.000.000. Både Stiftelsen og gårdeierne forutsetter at kommunen gir tilsvarende. RNF selv stiller til 

rådighet en prosjektleder i 80% stilling i år 1, og 50% i år to. I forprosjektet la prosjektleder ned 230 timer, som 

med en timepris på kr 700 vil tilsvare 161.000 kroner. I tillegg la daglig leder ned ca. 40 timer, tilsvarende 28.000 

kroner. Vi fikk ikke dekning for disse timene i forprosjektet, så det er en investering RNF selv har gjort (totalt 

189.000 kroner).  

 

For øvrig er vi beredt på å presentere prosjektet mer inngående for de av søknadsmottagerne som måtte føle 

behov for det.                                                              



FORUTSETNINGER

100% i h h til SSB -  1750t eks ferie                                                      

Spesifikasjon

Prosjektledelse i 80% stilling år 1 (kr 630,-/t)

Prosjektledelse i 50% stilling år 2

Samarbeid andre byer og organisasjoner

Studieturer og deltakelse på fagarrangementer

Totalt overordnet

Spesifikasjon

Informasjonskampanjer trafikk,  parkering og åpningstider, markedsmateriell og annonsering

Totalt delprosjekt A

Spesifikasjon

Videre drift av tellere fra IMAS på søndre torv, 2 år

Innstalasjon av flere tellere i sentrum og drift i 2 år

Totalt delprosjekt B

DELPROSJEKT C: MERKEVAREN HØNEFOSS (POSISJONERING OG OMDØMME)

Spesifikasjon

Undersøkelse for test av posisjon/assosiasjoner (vha. analysebyrå)

Profilering Hønefoss By, 2 år (for å bygge kjennskap og kunnskap)

Innleie konsulent for bistand med posisjon

Markedsarbeid, markedskoordinator 1 dg per uke i 2 år

Totalt delprosjekt C

Spesifikasjon

Markedsføring/infirmasjonskampanje ifm felles informasjonskanal for byen

Teste tiltak som arrangementer, festivaler o.l.  (Hønefoss By i regi av markedskoordinator, 1 dg per uke i 2 år)

Testing/markedsundersøkelser av nye møteplasser

Totalt delprosjekt D

*satt opp slik i denne sammenheng men midler vil fordeles mellom delprosjekter som nødvendig

** større investeringer som festivaler eller opprettelse av nye, fysiske møteplasser må det søkes om ekstraordinært



FORUTSETNINGER

100% i h h til SSB -  1750t eks ferie                                                      

Spesifikasjon

Prosjektledelse i 80% stilling år 1 (kr 630,-/t)

Prosjektledelse i 50% stilling år 2

Samarbeid andre byer og organisasjoner

Studieturer og deltakelse på fagarrangementer

Totalt overordnet

Spesifikasjon

Informasjonskampanjer trafikk,  parkering og åpningstider, markedsmateriell og annonsering

Totalt delprosjekt A

Spesifikasjon

Videre drift av tellere fra IMAS på søndre torv, 2 år

Innstalasjon av flere tellere i sentrum og drift i 2 år

Totalt delprosjekt B

DELPROSJEKT C: MERKEVAREN HØNEFOSS (POSISJONERING OG OMDØMME)

Spesifikasjon

Undersøkelse for test av posisjon/assosiasjoner (vha. analysebyrå)

Profilering Hønefoss By, 2 år (for å bygge kjennskap og kunnskap)

Innleie konsulent for bistand med posisjon

Markedsarbeid, markedskoordinator 1 dg per uke i 2 år

Totalt delprosjekt C

Spesifikasjon

Markedsføring/infirmasjonskampanje ifm felles informasjonskanal for byen

Teste tiltak som arrangementer, festivaler o.l.  (Hønefoss By i regi av markedskoordinator, 1 dg per uke i 2 år)

Testing/markedsundersøkelser av nye møteplasser

Totalt delprosjekt D

*satt opp slik i denne sammenheng men midler vil fordeles mellom delprosjekter som nødvendig

** større investeringer som festivaler eller opprettelse av nye, fysiske møteplasser må det søkes om ekstraordinært

OVERORDNET*

DELPROSJEKT A: OPPLEVD TILGJENGELIGHET

DELPROSJEKT B: ATRAKTIVE NYETABLERINGER (RIKTIG INNHOLD)

DELPROSJEKT D: OPPLEVELSER OG ARRANGEMENTER



Timesats

630

Timer markedskoordinator Timer prosjektleder Totalt Overordnet

1400 882 000        delprosjekt A

875 551 250        delprosjekt B

50 000          delprosjekt C
100 000        delprosjekt D

1 583 250    

Totalt 

Totalt

100 000        Finansieringsplan

100 000        

Varehandelen

Totalt Bfk partnerskapsmidler

188 000        Sparebankstiftelsen

210 000        

398 000        Totalt

Totalt

75 000          

250 000        

200 000        

705 444 150        

969 150        

Totalt

50 000          

705 444 150        

100 000        

594 150        

** større investeringer som festivaler eller opprettelse av nye, fysiske møteplasser må det søkes om ekstraordinært

OVERORDNET*

DELPROSJEKT A: OPPLEVD TILGJENGELIGHET

Totale kostnader ved hovedprosjektet

DELPROSJEKT B: ATRAKTIVE NYETABLERINGER (RIKTIG INNHOLD)

DELPROSJEKT D: OPPLEVELSER OG ARRANGEMENTER

Ringerike kommune (+evt regionrådet)

Gårdeiere

RNF egenfinansiering                                                                            



1 583 250                                             

100 000                                                

398 000                                                

969 150                                                
594 150                                                

3 644 550                                             

1 000 000

1 000 000

150 000

Bfk partnerskapsmidler 150 000

Sparebankstiftelsen 1 000 000

200 000

3 500 000

Totale kostnader ved hovedprosjektet

Ringerike kommune (+evt regionrådet)

Gårdeiere

RNF egenfinansiering                                                                            



 

 

 

 



P r o s j e k t b e s k r i v e l s e ,
h o v e d p r o s j e k t

P r o s j e k t E r i g o – s e n t r u m s u t v i k l i n g

Monica Odden Myklebust 2019



B a k g r u n n f o r p r o s j e k t e t .

• I perioden november 2017 - august 2018 gjennomførte
Ringerike Næringsforening i samarbeid med
kommunen, gårdeiere og representanter fra
handelsnæringen i byen, et forprosjekt om
sentrumsutvikling.

• Målet var primært to ting:
• 1) få opp fakta om sentrum og
• 2) få til et samarbeid mellom sentrale aktører

• Konkrete kilder vi benyttet for å få opp fakta i
forprosjektet var:

• Dybdeintervjuer
• Fokusgrupper
• Kvantitativ undersøkelse til 600 respondenter i regionen
• Innstallering av tellere på og rundt Søndre torg
• Studietur til Fredrikstad
• Byvandring

• De konkrete leveransene forprosjektet skulle gi var:
• Få opp et bilde av nåsituasjonen
• Kartlegge hvilke utfordringer vi står overfor
• Bruke innsikten til å lage en faktabasert plan og et

målbilde for byen
• Skaffe oss et utgangspunkt for å kunne måle

forbedringer
• Få et samlet bilde av byen; politikere, kommune,

næringsliv

• Basert på disse kildene resulterte forprosjektet i en
sluttrapport hvor det pekes på en rekke tiltak innenfor
fem områder som vi mener er viktig for å få til et
levende sentrum i Hønefoss:

• Tilgjengelighet
• Attraktivt innhold
• Grønn by
• Møteplasser
• Omdømme og stolthet

Monica Odden Myklebust 2019



Formålet med hovedprosjektet
er å implementere de tiltakene

som det pekes på i
forprosjektet Erigo

F o r m å l m e d h o ve d p r o s je k te t . .



S a m a r b e i d s m o d e l l f o r p r o s j e k t e t .
KOMM UNE

HANDELS - OG
SERVI CENÆRING

GÅRDEIERE

RNF
Prosjektledelse
og fasilitering

Denne modellen er benyttet i
forprosjektet og vi mener den blir

helt sentral også i hovedprosjektet.
Deltakere fra de ulike gruppene må
være aktive deltakere i prosjektet.



GOD TILGJENGELIGHET
Hønefoss sentrum skal

være lett tilgjengelig for
alle, uavhengig av

fremkomstmiddel – både
innbyggere i regionen og
besøkende skal oppleve
at det er enkelt å bruke

byen.

EN GRØNNERE BY
De grønne lungene i
byen skal være godt

synlige og lette å benytte
seg av, og det grønne
skal være godt synlig i

byen. Det skal være lett å
velge grønne løsninger.

O p p s u m m e r i n g f r a f o r p r o s j e k t e t :

M å l b i l d e f o r H ø n e f o s s s e n t r u m .

FLERE MØTEPLASSER
FOR ALLE

Hønefoss sentrum skal
ha nok attraktive

møteplasser for alle
målgrupper, slik at byen

blir levende 24/7.

TYDELIG POSISJON OG
GODT OMDØMME
Vi skal bygge høy

kjennskap, kunnskap og
stolthet. Hønefoss skal
være en by som både

innbyggere og potensielle
innflyttere har positive

assosiasjoner til.

ATTRAKTIVT,
HELHETLIG INNHOLD
Hønefoss sentrum skal

ha et innhold av
butikker,

serveringssteder og
opplevelser som er
attraktivt for ulike

målgrupper.

Overordnet mål: for å få en levende by må vi trekke flere til sentrum og få flere til å oppholde seg i sentrum over tid



EN ATTRAKTI V BY FYLT M ED GODT I N N H OLD

K o m m u n e n o g n æ r i n g s l i v e t s u l i k e r o l l e r i
a r b e i d e t m e d s e n t r u m s u t v i k l i n g .

Monica Odden Myklebust 2019

Delprosjekt C
MERKEVAREN HØNEFOSS

Delprosjekt B
ATTRAKTIVE NYETABLERINGER

Delprosjekt A
OPPLEVD TILGJENGELIGHET

Delprosjekt D
OPPLEVELSER & ARRANGEMENTER

Kommunen som premissgiver:
• Utarbeide parkeringsstrategi
• Ulike soner med tanke på handel og

parkering
• Områder regulert for næring

(høykommersiell sone)

RNF/næringslivet:
• Følge opp på private eiere av

parkeringsplasser iht.
kommunens bestemmelser

• Samarbeid om åpningstider
• Informere/markedsføre bredt

byens tilgjengelighet
• Holdningsskapende arbeid

Kommunen som premissgiver:
• Etablere høykommersiell sone og

regulere visse områder og bygg til
næring

• Gjøre det enkelt og attraktive for nye
aktører å etablere seg her
(næringsvennlig kommune)

RNF/næringslivet:
• Jobbe aktivt for å få til

nyetableringer – opp mot kjeder
osv. som er attraktive

• Jobbe med å harmonisere
leiekontrakter («kjøpesenter»)

• Sørge for tydelig kommunikasjon
rundt attraktive nyetableringer

Kommunen som premissgiver:
• Eier av Hønefoss, dermed naturlig at

fungerer som en styringsgruppe for
dette arbeidet

RNF/næringslivet:
• Ta initiativ til og jobbe frem

merkevareplattform for Hønefoss
+ implementere denne

• Gjennomføre tiltak i tråd med
strategien for å styrke merkevaren
Hønefoss

Kommunen som premissgiver:
• Soneinndeling – hvor skal det være

grøntområder og møteplasser iht.
byplanen

• Sørge for tilgjengelighet (f.eks. bruer)
og skilting, sikre at elveområder og
parker brukes mer

RNF/næringslivet:
• Ta initiativ til å skape flere

fysiske møteplasser (eks.
lekeplass og Livbanen) og skape
flere nye arrangementer som
trekker folk til byen (som eks.
midtsommer)

• Kommunisere tydelig rundt
opplevelsestilbudet i byen



BESØKSATTRAKTI VI TET, NÆRI N GSATTRAKTI VI TE T & BOSTEDSATTRAKTI VI TE T:
«Hønefoss oppleves som en attraktiv by å besøke, etablere næring i og bosette seg i»

MANGE VELGER HØNEFOSS
FORDI BYEN OPPLEVES SOM

LETT TILGJENGELIG

Jobbe med god
kommunikasjon i forhold til

parkeringsmuligheter,
åpningstider etc. slik at byen
oppleves som lett tilgjengelig

MANGE VELGER HØNEFOSS
FORDI BYEN HAR ATTRAKTIVE

BUTIKKER, RESTAURANTER
OG OPPLEVELSESTILBUD

Jobbe med å etablere
høykommersiell sone, få til
attraktive nyetableringer,

samt at alle
sentrumsaktører forholder

seg til felles regler
(kjøpesenter)

MANGE VELGER HØNEFOSS
FORDI MAN KNYTTER GODE

KVALITETER TIL BYEN OG HAR
HØRT MYE BRA OM DEN

Jobbe med å tydeliggjøre
hvilke kvaliteter Hønefoss by

har, og hvorfor den er
attraktiv å besøke og bosette

seg i (ev. i nærheten av)

H v o r d a n h e n g e r a l t d e t t e s a m m e n ?

MANGE VELGER HØNEFOSS
FORDI DET SKJER MYE

SPENNENDE DER OG DET ER
ET STED DET ER HYGGELIG Å

MØTE KJENTE

Jobbe med å utvikle nye
møteplasser og

arrangementer, samt
synliggjøre de vi allerede har i
Hønefoss på en enda bedre

måte

Overordnede
mål

Delmål

Hvordan jobbe
for å få dette

til?

ATTRAKTIVE
NYETABLERINGER

OPPLEVD
TILGJENGELIGHET

MERKEVAREN
HØNEFOSS

OPPLEVELSER &
AKTIVITETER I BYEN



V i k t i g s t e t i l t a k p e r o m r å d e :
ATTRAKTIVE

NYETABLERINGER
MERKEVAREN

HØNEFOSS
OPPLEVELSER OG
ARRANGEMENTER

• Etablere velfungerende
gruppe av gårdeiere og
eiendomsutviklere i
sentrum

• H armonisere alle
leiekontrakter i sentrum (ha
i seg elementer fra
tilgjengelighet ift
åpningstider)

• Se helhetlig på byen – hva
trengs hvor og jobbe
målrettet for å få til
nyetableringer

• Tenke og jobbe som
kjøpesenter . Definere
høykommersiell sone
(bykjerne ) og stille krav til
de som driver butikk i
denne sonen

• Sette i gang et
posisjoneringssarbeid i
samarbeid med andre
sentrale aktører (hva skal
Hønefoss være for hvem,
og posisjon iht.
komparative fortrinn sett
opp mot konkurrenter)

• Jobbe med å bygge et godt
omdømme for byen (inkl.
stolthet), basert på
posisjoneringsarbeidet

• Kommunisere synlig og
tydelig for merkevaren
Hønefoss, slik at man
trekker flere folk til byen

• Igangsette arbeid for å
skape flere møteplasser i og
rundt sentrum (det kan
være skatepark,
skøytebane e.l.)

• Jobbe med å utvikle
arrangementer for alle
målgrupper og alle årstider

• Jobbe med markedsarbeid
og utviklingsarbeid for å få
flere til å bruke de
attraktive områdene rundt
parkene og elva

• Jobbe med informasjon og
markedsføring, felles
informasjonskanal for alt
som skjer i byen

B C DOPPLEVD
TILGJENGELIGHET

• Rekruttere deltakere fra
handel og gårdeiergruppe
som kan jobbe sammen
med kommunen ift byplan
med tanke på veinett og
infrastruktur (tenke alle
fremkomstmidler )

• Jobbe frem
parkeringsstrategi i
samarbeid med kommunen
og private aktører

• Sørge for felles åpningstider
blant sentrumsbutikker

• Sette i gang
informasjonskampanje om
parkering og åpningstider -
> opplevelse av god
tilgjengelighet

A



O v e r o r d n e t p r o s j e k t s k i s s e .

Etablere hver av
delprosjektgruppene

(roller/ansvar)

Sette opp fremdriftsplan og
avtale samarbeidsform

I hver av delprosjektene: gå
gjennom tiltaksliste og

prioritere

Presentere prioriterte tiltak for
styringsgruppen

Prosjektstyring: prosjektleder
og styringsgruppe

Konkretisere løsninger og
planlegge implementering

Implementere de ulike
løsningene

Måle og vurdere hvordan
løsningene fungerer og ev

justere

Etablere prosjekt Prioritere tiltak Utvikle løsninger Implementere
løsninger

T este, evaluere, justere
1 3 4 5 2

Identifisere quick - wins og
implementere disse

Sette konkrete (SMARTe) mål
for tiltakene

OP PLE VD TI LGJE N GE LI GH E T A

ATTRAKTI VE N YE TAB LE RI N GE R B

M E R KE VAR E N HØN E FOSS C

OPP LE VE LSE R & AR R AN G E M E N TE RD

Monica Odden Myklebust 2019



F o r s l a g t i l t i d s l i n j e .

Etablere
prosjekt

1

Apr. 19 Jun. 19 Aug. 19 Mar. 19 Mai 19 Jul. 19 Feb. 19 Sep. 19 Okt. 19

• Siden dette er et implementeringsprosjekt vil det sannsynligvis
pågå i flere år fremover. Men mye av forarbeidet er gjort
allerede, og derfor vil man raskt kunne vise til resultater.

• Her synliggjør vi bare oppstart og hva som vil kreves det første
året. Vi vil heller ikke alltid jobbe lineært her, men bevege oss
frem og tilbake mellom faser som nødvendig.

Nov. 19 Des. 19 Jan. 20 Feb. 20

Oppstartsmøte

Utvikle
løsninger

3

Implementere
løsninger

4

Teste/evaluere
/justere

5

Prioritere tiltak
2

Igangsette lengre løp

Presentere prioriteringer og tiltaksplan

Implementering av quick - wins

Første evalueringsmøte

Presentere løsningsforslag, lengre løp

Monica Odden Myklebust 201 9

M ars 20 Apr. 20 Mai 20



O r g a n i s e r i n g a v h o v e d p r o s j e k t .

Styringsgruppe

FORSLAG:
• Terje Dalen, Ringerike kommune
• Representant fra gårdeiergruppa
• Representant fra Sentrumsbutikkene
• Anne Trine Høibakk, Kuben Kjøpesenter
• Inger Kammerud, Ringerike kommune
• Jan Erik Gjerdbakken, RNF
• Jørgen Moe, Ringerike Utvikling

Delprosjekt C
MERKEVAREN HØNEFOSS

Delprosjekt B
ATTRAKTIVE NYETABLERINGER

Delprosjekt A
OPPLEVD TILGJENGELIGHET

Delprosjekt D
OPPLEVELSER & ARRANGEMENTER

• Næringssjef kommunen
• Deltakere fra kommunen
• Deltakere fra gårdeiergruppe
• Deltakere fra handel

• Næringssjef kommunen
• Deltakere fra kommunen
• Deltakere fra gårdeiergruppe
• Deltakere fra handel

• Markedskoordinator RNF
• Deltakere fra kommunikasjonsforum

(RU + de tre kommunene + reiselivet)
• Deltakere fra handel
• Deltakere fra USN

• Markedskoordinator RNF
• Deltakere fra RU
• Deltakere fra kommunen
• Deltakere fra reiselivet
• Deltakere fra handel

Prosjektleder
Monica Odden Myklebust, RNF

Prosjekteier
Ringerike Næringsforening

Monica Odden Myklebust 201 9

PROSJEKTGRUPPE



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan 
Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1042-1   Arkiv:   

 

Forankring av prosess for Ringerikes arbeid med klima- og energiplanlegging 

fremover  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommunes overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt 

miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i selve kommuneplanen. 

Dette innebærer at vurdering og prioritering av klima- og energitiltak skal integreres i 

rådmannen, formannskapet og kommunestyrets arbeid med årlige budsjetter og fireårige 

handlingsplaner, samt tilhørende rapportering. 

 

 

  

Sammendrag 

Det er behov for å gjøre Ringerike kommunes arbeid med reduksjon av klimagassutslipp, 

energiomlegging og klimatilpasning til en mer systematisk og løpende prosess med klare 

fremdriftsplaner og ansvarsfordeling for gjennomføring av tiltak og rapportering på 

måloppnåelse. For å oppnå dette, anbefaler rådmannen at kommunens klima- og 

energiplanlegging integreres i det ordinære kommueplanarbeidet med tilhørende rapportering.  

 

Innledning / bakgrunn 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning fastsetter at 

kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal 

stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging og 

at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

 

I likhet med de fleste andre kommuner utarbeidet Ringerike sin første klima- og energiplan 

som en egen, separat temaplan. Denne ble vedtatt i kommunestyret i 2010 (sak 129/10). En 

rapport om oppfølgingen av energi- og klimaplanen ble utarbeidet og tatt til orientering i 

kommunestyret i 2015 (sak 60/15). Flere tiltak er gjennomført også etter dette. Det har 

imidlertid vært en svakhet at oppfølging og gjennomføring av tiltak ikke har blitt fulgt opp 

systematisk. Det samme gjelder vurdering av måloppnåelse og nye tiltak.  

 

For å sikre at Ringerikes klima og energiplanlegging blir systematisk fulgt opp og godt 

integrert i alminnelig drift og annen planlegging i kommunen, foreslår nå rådmannen at 

kommunens overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig 

energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen.   



- 

 

Beskrivelse av saken og rådmannens vurdering 

 

Kommunen velger selv om den ønsker å forankre sitt arbeid innen klima- og energi som en 

tematisk kommunedelplan, eller om klima- og energiplanleggingen skal integreres i 

kommuneplanen. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere hvilken løsning de mener at 

best sikrer at de oppnår sine langsiktige energi- og klimamål. Planarbeidet skal uansett følge 

plan- og bygningslovens prosesskrav. 

 

Å integrere klima- og energihensyn og tiltak i selve kommuneplanen, med samfunnsdel og 

arealdel, kan være et nyttig grep for å sikre oppfølgingen av tiltakene. Kommuneplanen er et 

dokument som brukes aktivt av mange. En selvstendig klima- og energiplan vil ofte benyttes 

av færre til daglig. Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for arealdelen og tematiske 

kommunedelplaner. Arealplanlegging er et av kommunens viktigste «verktøy» for å oppnå 

klimagassreduksjoner. Også i gjeldende kommuneplan sin samfunnsdel (2015-2030) er det et 

mål knyttet til klima og energi: «Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, 

bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp.»  Forslaget med å i integrere klima- og 

energiplanleggingen i neste kommuneplan sin samfunnsdel innebærer imidlertid at mer 

konkrete mål og delmål fastsettes. 

 

Å drive klima- og energiplanlegging som en del av den ordinære kommuneplanprosessen, vil 

også sikre at klima- og energitiltak inngår i kommuneplanens handlingsprogram og tilhørende 

rutiner for evaluering og revisjon. Ringerike har allerede samordnet sitt arbeid med 

økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel. Rådmannen utarbeider hvert år et forslag til 

budsjett og handlingsprogram. Forslaget blir videre bearbeidet og sendt på høring av 

formannskapet. Kommunestyret vedtar hver høst et budsjett for det kommende året, sammen 

med et fireårig handlingsprogram (økonomiplan). Handlingsprogrammet fastsetter 

prioriteringer innen drift og endring i tjenestene og investeringer.  

 

Klima- og energitiltak skal vurderes og gjennomføres i alle deler av kommunens virksomhet 

og myndighetsutøvelse. Det å integrere vurderingen av dette i rådmannen, formannskapet og 

kommunestyrets arbeid med neste års budsjett og fireårige handlingsplan, vil derfor være en 

god måte å forankre mål og prioriteringer.  

 

Tilsvarende vil dette gjøre at resultatoppfølging fra klima- og energiarbeid blir naturlige tema 

i kommunens årsrapporter. Hvert år lages det en årsrapport som inkluderer hovedtall og 

rapport fra årets aktiviteter og resultater i de ulike tjenestene, inkludert måloppnåelse. 

Rapportering på klima- og energitiltak i årsrapporten, vil bidra til å sikre systematisk 

oppfølging og evaluering.  

 

Når det gjelder fremdriftsplan for arbeidet med kommuneplanen i kommende 

kommunestyreperiode, viser rådmannen til eget saksfremlegg (også til plan og strategimøtet 

20. mars 2019) om framdriftsplan for kommuneplanprosessen. Forslaget i det saksfremlegget 

er å ha som mål at kommuneplanens samfunnsdel vedtas fjerde kvartal 2020. Dersom 

kommunen hadde valgt å forankre sitt arbeid innen klima- og energi som en separat, tematisk 

kommunedelplan, kunne antakelig denne blitt lagt frem for vedtak noe tidligere.  

 

Mye av utredningsarbeidet og gjennomføring av mange tiltak vil kunne påstartes og 

iverksettes uten utsettelse også i perioden fram til kommuneplanens samfunnsdel vedtas. En 

arbeidsgruppe med representanter fra ulike deler av kommunens administrasjon er allerede 
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etablert tidlig 2019 og ledes av klima- og miljøsjefen. Gjennomføring av prioriterte 

klimatiltak gjøres også allerede fortløpende, og en orientering om pågående prosjekter vil bli 

gitt i plan og strategimøtet 20. mars 2019. Selv om en helhetlig plan for klima- og 

energiarbeidet ikke legges fram før i kommuneplanens samfunnsdel i slutten av 2020, vil 

derfor ikke dette behøve å forsinke kommunens gjennomføring av klima- og energitiltak.  

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at kommunens klima- og energiplanlegging i 

henhold til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 

integreres i det ordinære kommueplanarbeidet med tilhørende rapportering.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-33  Arkiv: PLN 430  

 

Sak: 22/19 

 

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

og 40 a 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

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

 

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

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

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

Krokenveien 23 og 40. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2/ Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

 

1. gangs behandling Krokenveien 23 og 40 a  

0605_430 - Krokenveien 23 og 40 a  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

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

 

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

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

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

Krokenveien 23 og 40. 

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

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

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

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

og friareal innlemmet i planen.  

 

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

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

utvikling med fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og boligformål.  
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I kommuneplans arealdel, vedtatt 30.08.2007 er området Krokenveien 23 og 40a avsatt til 

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

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

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

oppstart.  

 

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

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

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

 

Rådmannen anbefaler at planen sendes på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge fortetting i eksisterende sentrumsnært 

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

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

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

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

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

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

overordnede føringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon  

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

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

 

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

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

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

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

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

kommunen som planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. Rådmann anser at 

eiendommen i sin helhet har svekket sin verdi og kan dermed anbefale rivning av bolig og 

uthus. Følgende ble vedtatt til politisk oppstart: Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres 

det samtidig å ikke bevare bolighus og uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65). Bebyggelsen 

forutsettes revet i forbindelse med tillatelse til tiltak på begge eiendommene.  

 

Planlagt arealbruk  

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

omkringliggende veiarealet inkluderes i planområdet. Langs eiendommen der barnehagen og 

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

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

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

Konvallveien, nord i planområdet.  

 

Planforslaget  

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

1.gangs behandling, og består av: plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, 
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vurdering av uttalelser, ROS-analyse, illustrasjoner, temarapport trafikk, temarapport støy og 

geoteknisk vurdering. 

 

Plantype  

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

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

 

Gjeldende reguleringsplaner  

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

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

 

Eiendomsforhold  

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

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

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

hovedbøle til Hov gård gnr. 87/1 

 

Planområde omfatter også arealer tilhørende:  

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

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

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

 

Uttalelser til planoppstart  

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

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

uttalelser.  

 

De viktigste kommentarene til varsel om oppstart er: 

- Trafikkmessige virkninger 

- Forhold til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter 

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

- Sol- skyggeforhold for naboeiendommer 

- Hensyn til friareal 

 

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

 

Mål for planarbeidet 

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

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

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

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

Krokenveien i vest samt felles uteareal på minimum 380 m2 mellom bygget og kommunens 

friareal i øst; Dette arealet skal i tillegg til å være møblert for opphold for alle beboerne, 

møbleres med utstyr som inviterer til lek for den yngste aldersgruppen (2-5 år). Det er satt 

maksimumskrav til antall parkeringsplasser, maks 20 biloppstillingsplasser, og minst 2 av 

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

ved inngang til heis. 

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

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

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



- 

 

Krokenveien 40a planlegges oppført som 4 etasjes leilighetsbygg med parkering i kjeller. Det 

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

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

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

minst 2 av disse skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede i tilknytning til inngangspartier 

og/eller ved inngang til heis. 

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

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

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

 

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

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

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

regnbed for fordrøyning av overvann. 

 

Areal for lek 

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

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

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

akebakke. Eksisterende forbindelse mellom Krokenveien og friområdet til Ringerike 

kommune skal opprettholdes.  

 

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

Ullerål.  

 

Landskapsbilde  

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

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

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

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

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

40a blir liggende 6 meter lavere enn gesimsen på blokka i nr.17, og vil følgelig heller ikke 

forstyrre landskapssilhuetten. Dette bygget var opprinnelig planlagt med 5 etasjer, men er 

redusert til 4 etasjer for å ta hensyn til bebyggelsen og miljøet rundt. 

 

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

25. Derav fremgår det at det nye leilighetsbygg i Krokenveien 23 om sommeren vil ha 

uteareal med gode solforhold på morgen og midt på dagen, mens det på ettermiddag og kveld 

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

Solforholdene til nabo i sør påvirkes i liten grad. Vinterstid vil leilighetsbyggets utearealer og 

nabo i nord få dårlige solforhold. 

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

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

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

hensyn til omkringliggende miljø. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur  

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

særskilte naturverdier i planområdet.  



- 

 

ROS-analyse  

Utredningsplikten er oppfylt. 

 

Skredfare  

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene.  

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

undersøkelsene foreligger i rapporter datert 20.03.17 og 25.04.18.  

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

rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på at detaljprosjektering av fundamentering 

er utført av foretak med nødvendig geoteknisk kompetanse.  

 

Flomfare og flomveier  

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

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

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

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

negativ påvirkning på vannbalansen i området.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur  

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

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

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Offentlige samferdselsanlegg og teknisk 

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

omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til og omlegginger av eksisterende 

nett.  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

vegen.  

 

Universell utforming  

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

 

Parkering 

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

sykkelparkering. 

 

Uteoppholdsarealer  

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

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

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

kvalitet på arealer for opphold og lek. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

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

 

Kommuneplanens arealdel  

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

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

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

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

oppstart. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

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

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for innstilling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

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

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

  

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

Krokenveien 23 og 40a.  

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

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

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

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

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

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

 

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

uttalelser ble satt til 4 uker etter annonsering. 

 

Naturmangfoldloven  

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold  

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.  

 

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

saksbehandling jf. gjeldende betalingsreglement.  
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Rådmannens vurdering  

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

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

boligtilbudet.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

planforslaget. Det forventes ikke at fortettingsprosjektet vil gi negativ påvirkning på 

vannbalansen i området. 

 

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

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

helhetlige landskapskarakter i området.  

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

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

kommunal planlegging. 

 

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

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

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

23. Dermed legges plangrensa med samme avgrensing mot nord som i gjeldende 

reguleringsplan fra 1996. 

 

Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres.  

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

planlegges for opparbeidelse av gode uteoppholdsarealer i forbindelse med bebyggelsen. 

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

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

annet.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg  

1. Forslag til plankart, datert 08.02.2019 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 08.02.2019 

3. Planbeskrivelse, datert 08.02.2019 

4. Oppsummering og vurdering av uttalelser til oppstart 

5. Høringsuttalelse fra Arne Kristoffersen, datert 06.12.2017 



- 

6. Høringsuttalelse fra Brakar AS, datert 13.12.2017 

7. Høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune datert 11.12.2017 

8. Høringsuttalelse fra NVE, datert 11.12.2017 

9. Høringsuttalelse fra Pål Frodahl, datert 02.12.2017 

10. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, datert 07.12.2017 

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

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

13.  ROS analyse, 29.08.2018 

14.  Illustrasjoner, 16.11.2018 

15.  Temarapport trafikk, 08.11.2018 

16.  Temarapport støy, 22.08.2018 

17. Geoteknisk vurdering 20.03.2017 og 25.04.2018 

18. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet  

19. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende Rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
Nr. 4 30 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a

Utarbeidet av COWI AS 08 . 02 .201 9
Sist revidert RK 2 0 .02. 20 19

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealfor valtning dd.mm.åååå, sak nn/2018
1 . gangsbehandling i forma nnskapet dd.mm.åååå, sak nn/2018
Høring og offentlig ettersyn dd.mm.åååå - dd.mm.åååå.
2.gangs behandling i hov edutvalget for miljø - og arealforvaltning dd.mm.åååå, sak nn/201 9
2. gangsbehandling i forma nnskapet dd.mm.åååå, sak nn/2019
Vedtak i kommunestyret dd.mm.åååå, sak nn/201 9

Reguleringsplanen er en detalj regulering ett er plan - og bygningsloven § 12 - 3 . Planen skal tilrettelegge
for boligbebyggelse . Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 08.02.2019.

AREALFORMÅL
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan - og bygningslovens § 12 - 5:

BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 1) Feltnavn
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112 )
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (1113 )
Lekeplass (1610)

B KS
B BB
f_BLK

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)
Kjøreveg, offentlig (2011)
Kjøreveg, felles (2011)
Fortau, offentlig (2012)
Gangveg, offentlig (2016 )
Annen veggrunn – grøntareal, offentlig (2019)

o_SKV
f_SKV
o_SF
o_SGG
o_SVG

GRØNNSTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr.3)
Friområde, offentlig (304 0) o_ G F
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Følgende reguleringsbestemmelser er vedtatt med hjemmel i PBL §12 - 7:

1 AREALFORMÅL ( PBL § 12 - 5)
1.2 FELLESBESTEMMELSER
1.2.1 UNIVERSELL UTFORMING ( PBL §§ 12 - 7 ledd nr.4 og 29 - 3)

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og tilgjengelighets love n),
teknisk forskrift og gjeldende veiledere. (Se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming).

1.2.2 KULTURMINNER ( PBL § 12 - 7 ledd nr.6)
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, j f.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

1.2.3 OVERVANNSHÅNDTERING ( PBL § 12 - 7 ledd nr.4)
Overvann som genereres innenfor planområdet skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen
og unngå overbela stning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nære kilden som mulig, slik at vannets
naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

1.2. 4 GEOTEKNISKE VURDERINGER (PBL § 12 - 7 ledd nr.12)
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det følge en geoteknisk vurdering.

1.2.5 STØY OG ANNEN FORURENSNING (PBL § 12 - 7 ledd nr. 3)
Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstille kravene som
er gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.

1.2.6 RENOVASJON (PBL § 12 - 7 ledd nr. 4)
Nedgravde renovasjonsløsninger skal plasseres i felt BBB1 og BBB2, og skal ha enkel tilgang
fra kjøreveg.

1.2.7 A N LEGGS FASE (PBL § 12 - 7 ledd nr. 12 )
Ved anleggsarbeid i områdene BBB1 og BBB2 må det sørges for åpen og trygg adkomst til
naboeiendommer og adkomst til skolevei. Det skal sikres varsling i god tid dersom
anleggsarbeid medfører omlegging eller stenging av vei.

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG ( PBL § 12 - 5, LEDD NR.1)
2.1 FELLESBESTEMMELSER
2.1.1 Dokumentasjonskrav ( PBL § 12 - 7, ledd 1)

Sammen med søknaden om tillatelse til tiltak , jf. plan - og bygningslovens § 20 - 1 skal det
sendes inn situasjonsplan /utomhusplan , snitt og annen nødvendig dokumentasjon som viser:

Bebyggelsens plassering , volum, høyde og utforming .
Estetiske forhold; fjernvirkning/nærvirkning, materialbruk og farger.
Forhold til omkringliggende bebyggelse.
Gjesteparkering inkludert manøvreringsareal.
Sykkelparkering .
Plassering av nedgravd renovasjonsanlegg .
Eksisterende og nytt terreng (s kjæringer, fyllinger og murer).
Ut earealer inkludert lekeplass med angivelse av plasse ring av lekeutstyr, møblering .
Universell utforming
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2.2 BOLIGBEBYGGELSE – KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE
2.2.1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1)

Felt BK S 1 og BKS2 omfatter areal regulert til konsentrert småhusbebyggelse.

2.2. 2 Utnyttelse (PBL § 12 - 7, ledd 5)
Prosent bebygd areal (% BYA) = 30 % BYA.
Maks BRA m² for garasje/uthus = 60m².

2.2. 3 Høyder, ( PBL § 12 - 7, ledd 1)
Tillatt mønehøyde for bygninger er maksimum 9 m over ferdig planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen .
Tillatt gesimshøyde for bygninger er maksimum 7 m over ferdig planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen .
Garasje/uthus skal ha maks høyde = 7m over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen .

2.2. 4 Estetiske forhold ( PBL § 12 - 7, ledd 1)
Bygninger skal tilpasses terreng og eksisterende bebyggelse.

2.2. 5 Parkering ( PBL § 12 - 7, ledd 7)
Det avsettes maks 2 biloppstillingsplasser pr boenhet.

2. 3 BOLIGBEBYGGELSE – BLOKKBEBYGGELSE
2.3 .1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1)

Felt B BB1 og BBB2 omfatter areal regulert til blokk bebyggelse.

2.3.2 Utnyttelse (PBL § 12 - 7, ledd 1 og 5)
Bruksareal (BRA m² ) for felt BBB1 = 3 880 m² fordelt på 5 etasjer og kjelleretasje.
Bruksareal (BRA m² ) for felt BBB2 = 5 760 m² fordelt på 4 etasjer og kjelleretasje.
Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrense so m angitt i plankart.

2.3.3 Krav til uteoppholdsareal (PBL § 12 - 7, ledd 1 og 4)
For hver boenhet skal det avsettes 25 m² uteoppholdsareal.
Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.
Inntil 80 % av uteoppholdsarealet kan godkjennes som terrasse/balkong. Dersom
terrasse/balkong skal medregnes som uteoppholdsareal skal den være mi nst 10 m² og ha
minimum 2,5 m dybde.

I felt BBB1 skal det etableres et felles uteareal på minst 380 m² på andre etasje nivå, med
beliggenhet mellom bygget og friområde felt o_GF1. Innenfor felles uteareal skal det etableres
en lekeplass som skal være møblert med utstyr som inviterer til lek og opphold.
I felt BBB1 skal det etableres et felles uteareal på minst 60 m² mellom bygget og Krokenveien.

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm Krav til lekeplasser.

2.3. 4 Høyder, (PBL § 12 - 7, ledd 1)
Maks høyde ( gesimshøyde ) for bygg i felt BBB1 = 11 6,0 moh.
Maks høyde ( gesimshøyde ) for bygg i felt BBB2 = 10 8,0 moh.
Takoppbygg for tekniske installasjoner og heistårn kan tillates inntil 2,5 m over til latt
maksimal gesimshøyde . Takoppbygg kan maksimalt dekke 10 % av byggets totale takflate.
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2.3. 5 Parkering (PBL § 12 - 7, ledd 7)
Det skal etableres garasjeanlegg i underetasje under bygg i feltene BBB1 og BBB2.
Under felt BBB1 skal det etableres 20 parkeringsplasser .
Under felt BBB2 skal det etableres 35 parkeringsplasser .
For begge felt skal det avsettes maks 1 biloppstillingsplass pr. boenhet med bruksareal over
BRA m² = 60 m² .

Det skal i tillegg etableres minst 2 plasser tilrettelagt for bevegelseshemmede for hvert av de to
feltene BBB1 og BBB2. Disse plassene skal ligge i tilknytning til inngangspartier og/eller
inngang til heis .

Det skal tilrettelegges for lading av EL - biler og EL - sykler i garasje anleggene.

Det skal etableres sykkelparkering og fasili teter for vedlikehold av sykler i garasjeanleggene
eller i annet fellesareal under tak .

Det avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med bruksareal under BRA m² = 60
m², og minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med bruksareal over BRA m² = 60 m² .

2. 3 . 6 Fjernvarme (PBL § 12 - 7, ledd 1 og 8).
Det skal tilrettelegges for at bebyggelsen i felt BBB1 og BBB2 kan kobles til fjernvarmenettet.
Tilknytting skal skje via jordkabel, og i henhold til teknisk plan som godkjennes av
fjernvarmeleverandør .

2. 4 LEKEPLASS
2. 4 .1 Formål (PBL § 12 - 7, ledd 1)

Felt f_BLK1 omfatter areal regulert til felles lekeplass for boligene i felt BBB2.
Lekeplassen skal være møblert med utstyr som inviterer til lek og opphold.
Innenfor feltet skal det etableres et regnbed /infiltrasjonssone for fordrøyning av overvann.

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm Krav til lekeplasser.

3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
( PBL § 12 - 5, LEDD NR.2)

3.1 FELLESBESTEMMELSER
3.1.1 Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til offentlig samferdselsan legg og teknisk

infrastruktur. Offentlige s amferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på
teknisk plan.

3.1.2 Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige
tilknytninger til og omlegginge r av eksisterende nett.

3. 2 KJØREVEG
3.2 .1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1 og 14)

Felt o_SKV 1 (Sagaveien) og o_SKV2 (Krokenveien) skal være offentlig kjøreveg .
Felt f_SKV1 er felles adkomstveg for felt BKS1 og felt BBB2 .

3. 3 FORTAU
3.3 .1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1 og 14)

Felt o_SF 1 skal være offentlig fortau.
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3. 4 GANGVEG
3.4 .1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1 og 14)

Felt o_SG G 1 ska l være offentlig gang veg.

3. 5 ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL
3.5 .1 Formål (PBL § 12 - 7, ledd 1 og 14)

Felt o_SVG1 skal være offentlig og benyttes til sideareal langs fortau .

4 GRØNNSTRUKTUR ( PBL § 12 - 5, LEDD NR. 3)
4.1 FRIOMRÅDE
4.1.1 Formål ( PBL § 12 - 7, ledd 1 og 14 )

Felt o_G F 1 skal være offentlig frio mråde. Det tillates ikke tiltak som medfører at forbindelsen
til Krokenveien kan oppfattes som privat.

5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12 - 7, LEDD NR .10)
5 .1 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2 , skal det

forel igge godkjent teknisk plan for veg, vann - og avløpsnett , samt godkjent helhetlig plan for
overvann.

5 .2 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2 , skal det
foreligge godkjent teknisk plan for tilknytning til fjernvarmene ttet.

5 . 3 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2, skal det
foreligge godkjent si tuasjonsplan/ utomhusplan som viser ut earealer inkludert lekeplass for
angjeldende felt . (Se 2.1.1 Dokumentasjonskrav) .

5 . 4 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 skal det foreligge
dokumentasjon på at prosjektering av fundamentering er utført av foretak med nødvendig
geoteknisk kompetanse.

5 . 5 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt BBB 1 og BBB2 , skal veg, vann – og
avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og angjeldende bygg være
koblet til nettet.

5 . 6 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt BBB1 og BBB2 , skal fjernvarmeledning og
nødvendige tekniske installasjoner for tilknytning til fjernvarmenettet være etablert i henhold
til godkjente tekniske planer .

5 . 7 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt BBB1 og BBB2 , skal utearealer og lekeplass
for angjeldende felt være opparbe idet i henhold til godkjent utomhusplan/ situasjonsplan.
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1 Innledning

Krokenveien 23 AS eier eneboligtomtene Krokenveien 23 ( gnr.87/bnr.65, 303, 411 ) og
Krokenveien 40 a og b ( gnr.87/bnr.2 , 486 , 487 ) . Tomtene ligger like ved skole, barnehage, kirke,
og offentlige bo - og servicetilbud, i kort avstand fra sentrumsområdet i Øvre Hønengata. En
ønsker å oppføre leilighetsbygg med flere enheter på tomtene.

COWI AS er engasjert av Krokenveien 23 AS f or å bistå i prosessen, og til å utarbeide
p lanforslag. Prosjektleder hos COWI A S er Heidi Bergom. Saksbehandler og kontaktperson i
Ringerike k omm une er Mari Solheim Sandsun d.

Hensikten med planarbeidet :
Tilrettelegge for fortett ing i eksisterende sentrumsnært boligområde.
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2 Prosess og medvirkning

Planprosess

Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning (HMA) i
Ringerike kommune har behandlet sak vedrørende
planarbeidet, og anbefalt oppstart av detaljregulering for
Krokenveien 23 og 40 a . (Sak 74 /17, 06.11 .201).

Planen faller ikke inn under KU - forskriften. Den skal
tilrettelegge for boligformål i område avsatt til bolig i
kommuneplan og gjeldende regulering. Avvik fra
gjeldende reguleringsstatus består i hovedsak av økt
utnyttingsgrad og økt bygningshøyde .

Oppst art av planarbeid ble varslet 18 . 11 .2017 , med frist
for innsending av merknader 06 . 12 .2017 . En har m ottatt
til sammen 7 merknader per brev og e - post. Sammendrag
av, og kommentarer til merknadene følger i eget vedlegg.

Diagrammet til høyre viser normal planprosess i henhold
til plan - og bygningsloven.

Medvirkning

Lovverket gir klare føringer for medvirkning i
planprosesser. Naboer, offentlige myndigheter og andre
sentrale parter informeres gjennom brev. I tillegg
annonseres det om planarbeidet i lokal presse, slik at også
øvrige har mulighet til å følge med og komme med
innspill.

En standard plan prosess for reguleringsplaner har flere
runder hvor man ber om innspill. I første omgang varsles
oppstart av planarbeid, slik at en kan innhente merknader
før en går i gang med å utarbeide planforslaget. Når
forslaget er klart legges det ut til offentlig e ttersyn slik at
offentlige myndigheter og berørte parter får anledning til å
komme med merknader .

Underveis i prosessen er det avholdt møter med Ringerike kommune. 05.07.2018 ble det avholdt et
åpent møte i Krokenveien 40 a hvor naboer var invitert til å se på utbyggingsforslag, og diskutere
prosjektet med utbygger. Som følge av innspill fra berørte naboer ble planområdet utvidet for å
inkludere tre tomter som ligger på nordsiden av Sagaveien. Hensikten med utvidelsen er å rydde
opp i arealformålene på d e tre tomtene slik at det ikke blir liggende rester av veg formål fra gammel
plan i området nord for arealet som nå foreslås regulert og opparbeidet til fortau. Berørte parter og
offentlige instanser ble varselet om utvidelsen pr. brev og e - post datert 13.0 7.2018.

Behandling av oppstart av
planarbeid i Ringerike

kommunes planutvalg og
formannskapet

Varsel om oppstart

• brev / annonse med
plangrense og hensikt med

planarbeid
• 4 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Behandling av planforslaget i
kommunenes planutvalg

• Planforslag legges ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget

Politisk behandling av
planforslaget i kommunenes

planutvalg, før
egengodkjenning i
kommunestyrene
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3 Beskrivel se av dagen s situasjon

3. 1 Beliggenhet og adkomst

Krokenveien 23 og 40a og b ligger ca. 1.5 km i luftlinje for Hønefoss sentrum , og ca. 0.5 km fra
dagligvareforretninger og en rekke servicetilbud i Hønengata. De tre eiendommene ligger helt
inntil Krokenveien. Enkleste tilgang til hovedvegnettet i og rundt Hønefoss er via Hønen gata.

Planområde s beliggenhet, markert med sort linje .
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3. 2 Beskrivelse av nær området

Krokenveien ligger ved Haldenjordet i Hønefoss nord, og strekker seg fra Stor jordet til
Hønengata. Det ligger kirke, barneskole, ungdomsskole og to barnehager i nærområdet. Det er
kort avstand til aktivitets - og fritidstilbud, både i tilknytning til skoleområdene og i tilknytning til
Ri ngerikshallen som ligger inntil Hovsmarka. Her er det turstier med forbindelse til
turstinettverket i og rundt Hønefoss by.

Ortofoto over området. Plangrense markert med blå linje.

Bebyggelsen i området består av en blanding av eneboliger på romslige tomter, rekkehus på
mindre tomter, og blokker oppført på 60 - og 70 - tallet."Trygdeblokka" fra 70 - tallet ligger rett
sør for Krokenveien 23 . Her ligger det også ett mindre bygg med tre leiligheter for
funksjonshemmede.
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Videre mot sør, og vis a vis Krokenveien nr. 40 a og b er det også omsorgsboliger i et større
bygg bestående av to blokkvolumer med 6 etasjer.

"Trygdeblokka". Kilde: GoogleMap. Omsorgsboliger. Kilde: GoogleMap.

Krokenveien 23. Kilde: GoogleMap. Krokenveien 40 a . Kilde: GoogleMap.

Vis a vis Krokenveien 23 ligger en boligblokk med 30 boenheter . Dette er en av flere
borettslagsblokker oppført på vestsiden av Krokenveien på slutten av 60 - tallet. Videre innover på
Haldenjordet er det flere teglsteinsblokker , i opptil 5 etasjer. Det ligger også mu rblokker og
platekledde blokker i tre til fire etasjer i nærområdet.

Krokenveien 44 og 46 . Kilde: GoogleMap. Blokker i mur, Fossekallveien 14 - 18. Kilde: GoogleMap.
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3. 2. 1 Landskap
Boligbebyggelsen på Haldenjordet ligger
på et forholdsvis flatt område i et stort
landskapsrom omkranset av høydedrag
som er dannet av løsmasserygger.

Bebyggelsen på Rabba ligger oppå og i
skråningen på den vestre
løsmasseryggen. Lageshallen danner den
søndre veggen i landskapsrommet.
B ebyggelsen på Rundtom ligger på
høyden i nord. I nordøst og øst ligger
høydedragene dannet av Hovsmarka og
Færdenhagen.

Planområdet ligger inntil den østre
veggen i landskapsrommet. Store deler
av denne skråningen er avsatt til
friområde, og er dekket av skog. Her er
åsprofilen derfor intakt, og danner en
visuell barriere mellom bebyggelsen på
og rundt Haldenjorde t og bebyggelsen
langs Hovsmark veien.

Terreng relieff.

Skråfoto , retning øst . Kilde: GuleSider.
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3.2.2 Hjemmelshavere

Foruten Krokenveien 23 og 40a og b som eies av Krokenveien 23 AS, omfatter planområdet
deler av hovedbølet til Hov g ård, gnr.87/bnr.1 ( Offentlig vei og del av et friområde).
Ri ngerike kommune eier disse arealene.

Kommunale eiendommer. Uttrekksdato 19.06.17.

B oligtomtene som ligger mellom Sagaveien, Krokenveien og grensa til plan nr. 415 –
Sagaveien 56 , tas også med i planområdet for å få en helhetlig plan.

Gnr/Bnr Hjemmelshaver
87/486 Krokenveien 23 AS
87/457, 87/65 André og Elin S. Kristiansen
87/528 Kjetil Huseth og Christel Helene Andres
87/524 Espen Grøtnes og Anne May Danielsen
87/527 Ako Karem Wahed

23

40a
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4 Pl an status

4. 1 R eguleringsplaner

Krokenveien 23 ligger innenfor areal regulert til boliger i endret del av
reguleringsplan nr.65 - 06 Haldenjordet, Trygdeblokka m.m. vedtatt
25.04.1996.

Gjeldene reguleringsplan nr. 65 - 06 Haldenjordet, Trygdeblokka m.m.

Rett sør for boligen ligger areal avsatt til offentlige bygninger.
( Trygdeblokka m/omsorgsboliger).

Mot øst ligger areal regulert til friområde. F riområdet kobles til Krokenveien
i en smal korridor rett nord for nr. 23.
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Krokenveien 40a ligger innenfor areal
regulert til eneboligbebyggelse i
reguleringsplan nr.198 Kroken –
Busterud, vedtatt 22.02.1990.

Nord for nr. 40a , på areal regulert til
offentlige bygninger, ligger Ullerål
barnehage og Ullerål kirke. Videre mot
nord ligger det 3 etasjer s
borettslagsblokker på areal regulert til
de nne typen bebyggelse .

I krysset mellom Fossekallveien og
Sagaveien, ligger et areal som er
regulert til forre tning/kontor.
(Sagaveien 56). Her lå tidligere
Ringerike dyreklinikk. Det er nylig
vedtatt reguleringsplan for dette
arealet, og for areal som er regulert til
veg, men som ikke er opparbeidet til
veg.

Gjeldene reguleringsplan nr.198 Kroken – Busterud.

Plan nr. 415 – Sagaveien 56 blir liggende inntil plan nr. 430 – Krokenveien 23 og 40a.

P lan 415 – Sagaveien 56, vedtatt 05.12.2017, KS sak. 137/17.

Øst for nr. 40 a ligger en seks etasjers blokk med omsorgsboliger , (Krokenveien 17) . Bygget
ligger innenfo r den gamle reguleringsplanen for Haldenjordet fra 1958, (plan nr. 65).
Arealbruken er ikke hjemlet i reguleringsplanen, men eiendommen er avsatt til offentlig
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel.
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4. 2 Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument, og tar stilling til langsiktige
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som
organisasjon. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for
perioden 2015 - 2030 er atRingerike skal være det mest spenn ende vekstområdet på
Østlandet. Det tas høyde for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil
si ca. 10 000 flere enn i dag.

Kommunen har identifisert en rekke delmål og ti lta k som skal bidra til at den overordnede
visjonen realiseres innen 2030. Følgende er særlig relevante for dette planarbeidet:

Dette gjennomføres blant anne t ved å planlegge slik at
70 % av befolkningsveksten skjer i Hønefoss - området.
Dette betyr at det må bygges mange nye boliger i
Hønefoss by.

Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at
en kan redusere transportbehovet. Tilrettelegging for
fortetting i Hønefoss by er da et riktig og viktig
plangrep. Nærhet til kollektivtilbud,
dagligvareforretninger og servicetilbud, skole,
barnehage, fritids - og aktivitetstilbud mv. gjør at
transport til og fra bosted kan skje til fots, på sykkel og
med buss.

Dette gjennomføres blant annet ved å utvikle Hønefoss
med flere lokalsentre. Hønefoss sentrum er midtpunkt
med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør (Eikli) og
vest (Meieriet). Boligutbygging rundt lokalsentrene
tilføre r større bruker - og kundebase til eksisterende og
fremtidige sentrums - og serv icetilbud. Flere brukere
betyr mer aktivitet og liv, og større sannsynlighet for at
torg, parker, lekeplasser, kafeer mv. tas i bruk og
fungerer som attraktive møteplasser , både for de som
besøker og de som bor i byen.

Mål: Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn.

Mål: Ringerike skal være
et forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp.

Mål: Hønefoss skal være
attraktiv som bosted,
handelsby og
regionhovedstad.
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Kommuneplanens arealdel – gjeldende plan

Arealdelen viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk , og er et sentralt virkemiddel
for iverksetting av de overordna
målsettingene i samfunnsdelen.
Gjeldende arealdel ble vedtatt 31.01.19.

Krokenveien 23 og 40a ligger innenfor
areal avsatt til boligområde. Krokenveien
17 og 19 ligger innenfor areal avsatt til
offentlig bygning. Arealene ved krysset
Krokenveien x Høne ngata er avsatt til
sentrumsformål .

Utsnitt av kommuneplanens arealdel.

4. 3 Kommunedelplaner og andre lokale styringsverktøy

Kommunedelplan for gående og syklende

Målsettingen med denne planen er å
bygge ut et sammenhengende
transportnett for både gående og
syklende i Hønefossområdet. Den
skal sikre at tiltak for gående og
syklend e inngår i en planlagt helhet.

Økt bevissthet om de negative sidene
ved økende personbiltrafikk er
bakgrunnen for at planen ble
utarbeidet. Den ble vedtatt av
kommunestyret 29.06.95 i sak
0063/95.

Ved å satse på godt kollektivtilbud
og tilrettelegging fo r gående og
syklende vil en redusere behovet for
utbygging av bilveier. Utsnitt av kommune delplan for gående og syklende.

Energi - og klimaplan

Gjeldende energi - og klimaplan ble vedtatt 02.12.2010. Ringerike kommunes visjon iht. planen er:
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Planen list er opp en rekke utfordringer og mål , og angir tiltak som skal bidra til at målene nås.
Særlig relevant for planarbei det i Krokenveien er at det skal tas klimahensyn ved arealplanlegging
for å minimere transportbehov og legge til rette for fornybar energiforsyning .

Folkehelsemeldingen 201 2 - 2030 – Helse i alt vi gjør

Folkehelsemeldingen ble vedtatt 21.02.2013 og er et strategisk dokument som angir veivalg og
virkemidler for å bedre folkehelsen. Ringerike kommune har gjennom folkehelsemeldingen pekt
ut tre visjoner for prioriterte satsingsområder:

Tiltakene som beskrives i dokumentet er i stor grad rettet mot arbeid hvor kommunen selv tar
regien. Det gjelder for eksempel tilrettelegging fo r gode skoler - og barnehager , og
folkehelsearbeid i samspi ll med idrettslag og foreninger . Men folkehelsemeldingen beskriver også
tiltak som private initiativtakere kan bidra til å bygge oppunder gjennom sine reguleringsplaner.
For eksempel bør en gjennom private planer være med å ivareta bynære friluftsområder, turveier,
og gang - og sykkelveier slik at det blir enkelt for befolkningen å være fysisk aktiv e i hverdagen.
Utviklingen av Hønefoss som sykkelby skal ifølge folkehelsemeldingen prioriteres.

4. 4 Regionale og nasjonale planer, lover og føringer

› Regional planstrategi for Buskerud 201 7 – 20 20 , Buskerud Fylkeskommune
Dette er en strategisk plan som skal fremme helhetlig regional utvikling og gjøre regional
planlegging forpliktende og målrettet. Planen angir et sett med sentrale utfordringer som
Buskerudsamfu nnet står overfor. Det er fokusert på 3 hovedtemaer med underliggende
utfordringer :

Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av
fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.

1. Ringerike – Best for barn
2. Ringerike – Aktiviteter for alle
3. Ringerike – Folkehelsekommunen
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Ringerike kommune er en av de sju største kommunene i Buskerud som til sammen utgjør 77
% av innbyggerne i fylket og som de siste 10 årene har stått for 86 % av befolknin gsveksten.
Denne trenden forventes å fortsette fremover.

Den forventede eldrebølgen vil berøre hele fylket , men andelen eldre (76 - 85) i forhold til
andelen voksne i arbeidsfør alder forventes ikke å bli så st or i Ringerike at det vil medføre
særlige utford ringer.

Det avdekkede avviket mellom boligstruktur og husholdningsstruktur består i hovedsak av
underskudd på boliger for små husholdninger (1 - 2 personer).

I likhet med Drammensregionen har Ringerike en lavere andel sysselsatte i bygg, anlegg og
industri enn gjennomsnittet for fylket. Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning er også noe
høyere enn gjennomsnittet. Jevnt over er det variasjon i næringslivet i Ringerike.

Utdanningsnivå er i dag regnet som den faktoren som best forklarer sosiale forskjell er i helse.
Andel av Norges befolkning over 16 år med universitet - eller høgskoleutdanning er 32 %. I
Ringerike er andelen 25 %.

Buskerud er et av fylkene med mest bruk av personbil (kjøretøykilometer per innbygger).
Gjennomsnittet for Buskerud er 7 700 km pr/år , (2005 - 2015). Personbilbruken i Ringerike
ligger noe høyere enn dette, og vokste med ca. 1 % i perioden 2005 - 2015.
Reisevaneundersøkelse for 2013/2014 viser at andelen som benytter bil som transportmiddel
til daglige reiser i Buskerud er på hele 7 1 %. Ringeriksregionen ligger på over 75 %, og
Hønefossområdet skiller seg marginalt fra resten av Ringerike. Dette viser at Hønefoss i høy
grad er en bilbasert by.

Til tross for at det i lang tid har pågått en sterk sentralisering med sentrumsutvikling og
befolkningsvekst i byer og tettsteder, har boligbyggingen i boligfelt utenfor byene fortsatt.
Mellom 2006 og 2015 besto godt over halvparten av boligbyingen i Ringerike av eneboliger,
tomannsboliger, rekkehus, kjedehus og andre småhus. Med andre ord typis ke bygningstyper i
boligfelt som ikke forutsetter høy arealtetthet .
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Jordbruksarealer utgjør kun 4 % av det samlede arealet i Buskerud fylke. Den arealmessig
største jordbrukskommunen er Ringerike med 73 492 daa jordbruksareal. I Buskerud er
omdisponering a v dyrka mark halvert i perioden 2004 - 2014, sammenlignet med perioden
1993 - 2003. Fortsatt fokus på redusert omdisp onering av dyrka mark er viktig.

› Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige,
kompakte byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme
helse, miljø og livskvalit et .

› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser.

› Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på g runn
av nedsatt funksjonsevne.

› Lov om folkehelsearbeid og forsk rift om miljørettet helsevern
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Forskrift om
miljørettet helsevern har som formål å fr emme folkehelse og bidra til gode miljømessige
forhold, og å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske,
fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.

› RPR for å styrke barn og unges interesser i planlegginge n
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter
plan - og bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan - og
byggesaksbehandling etter plan - og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk
utforming slik at barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen
helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i bruk til/eller er egnet for lek, skal det
skaffes fullverdig erstatning.
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5 B eskrivel se av pl an forsl aget

Mål for plan arbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i eksisterende sentrumsnært
boligområde. Det planlegges oppført to leilighetsbygg /blokker med flere enheter på gnr.87/bnr.65,
3 03, 411. (Krokenveien 23), og gnr.87/bnr.2. (Krokenveien 40 a). Figuren under vis er et utsnitt av
planforslaget. Areal innenfor foreslått plangrense er på ca. 1 4 daa.

Utsnitt av detaljplankart datert 08.02.19 .
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Utover de to fortettingstomtene inkluderes o mkringliggende vegareal i planområdet . Ved
barnehagen og kirka tar planen med seg tidligere regulert fortau langs Sagaveien og Krokenveien.
Arealene er ikke opparbeidet iht. gjeldende reguleringsstatus. I planforslaget reguleres fortauet på
nytt, i tillegg til at d et foreslås videreført mot nord, frem til Konval lveien. For å sikre videreføring
av friområdekorridoren nord for nr.23 legges plangrensa med samme avgrensing mot nord som i
gjeldende reguleringsplan fra 1996. Plangrensa legges inntil plan nr. 415 Sagaveien 56 i sørøst, og
følger grensa til gjeldene reguleringsplan fra 1990 ved omsorgsboligene i Krokenveien 17. Her
videreføres gjeldende arealbruk . (Vegareal) . Både bommen og gangvegdelen av Sagaveien sikres
i planforslaget.

Det tre tomtene som ble tatt med s om følge av innspill i åpent møte i juli reguleres til
boligbebyggelse. Kommunal veggrunn som i dag er sideareal langs veg endrer status fra vegareal
og gangveg til annen veggrunn - grøntareal.

Fortettingsprosjektet i Krokenveien ligger i kort avstand fra o mrådet som er definert som sentrum
i Hønefoss nord. Derfor er det tatt utgangspunkt i utearealkrav for bybebyggelse. Flere norske
bykommuner har utarbeidet utearealnormer som setter ulike krav til utbyggingsprosjekter utenfor
og innenfor byen. Oftest skill er også disse normene mellom indre og ytre by. Utearealkravene
som er angitt i planforslaget er utarbeidet med grunnlag i tilsvarende bestemmelser som er
benyttet i utbyggingsprosjekter i Kristiansand kommune. Det skal sikres at hver boenhet har minst
25 m ² uteoppholdsareal. Dette arealet vil være en kombinasjon av privat terrasse/balkong og en
andel av felles uteareal. Det er satt krav til at terrasse/balkong skal være minst 10 m² stor og ha
minimum dybde på 2,5 m for å kunne medregnes som uteoppholdsareal . Dersom dette
kvalitetskravet er oppfylt tillates det at terrasse/balkong utgjør 80 % av uteoppholdsarealet .

Krokenveien 23

Her ønsker Krokenveien 23 AS å oppføre et 5 etasjes leilighetsbygg med parkering i k jeller. Det
tas høyde for at det kan etableres opp til 25 leiligheter med varierende størrelser i bygget. Maks
BRA m² er satt til 3880 m². Maks gesimshøyde er satt til 11 6,0 moh.

Det skal etableres et felles uteareal på minst 60 m² mellom bygget og Krokenveien. Det skal også
etableres et felles uteareal mellom bygget og kommunens friområde. Dette utearealet skal være på
minst 380 m² og blir liggende på en stor terrasse på ni vå med andre etasje . Her skal det etableres
en lekeplass som skal være møblert med utstyr som inviterer til lek og opphold. Med enkle tiltak
kan det tilrettelegges for en akebakke i friområdet bak bygget . Dette avtales nærmere med
kommunen.

Fremfor å sette minimumskrav til parkering er det satt maksimumskrav. I parkeringsanlegget
under bygget skal det op parbeides maks 20 biloppstillingsplasser. For boenheter med bruksareal
over BRA m² = 60 m² er det avsatt maks én biloppstillingsplass. De resterende plassene fordeles
mellom gjesteparkeringsplasser og plasser til de mindre leilighetene. Det skal etableres minst 2
plasser tilrettelagt for bevegelseshemmede i tilknytning til inngangspartier og/eller ved inngang til
heis.

Det skal etableres sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler i garasjeanleggene , eller
i annet fellesarea l under tak . Det avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med
bruksareal under BRA m² = 60 m², og minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med
bruksareal over BRA m² = 60 m². Det skal tilrettelegges for miljøvennlig transport ved at det er
satt krav til ladeplasser for EL - biler og EL - sykler i garasje anleggene. Plan og snitt som viser
foreslått utbygging er vist på neste side.
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I llustrasjon av foreslått utbygging, Krokenveien 23 .
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Krokenveien 40a

Her ønsker Krokenveien 23 AS å oppføre et 4 etasjes leilighetsbygg med parkering i k jeller.
Bygget har i arbeidet med reguleringsplanforslaget blitt redusert med en etasje etter innspill fra
blant annet Ullerål barnehage.

Det tas høyde for at det kan etableres opp til 40 leilighe ter med varierende størrelser i bygget.
Maks BRA m² er satt til 5760 m². Maks gesimshøyde er satt til 10 8,0 moh.

Innkjøring til garasjeanlegget legges fra eksisterende felles adkomstveg på vestsiden av tomta , felt
f_SKV1 . Fra Krokenveien blir det kun gang adkomst.

Det skal etableres et felles uteareal med lekeplass i felt f_BLK1. Feltet er 547 m² stort og skal ha
utstyr som inviterer til lek og opphold . Her skal det også etableres et regnbed for fordrøyning av
overvann.

Også for nybygget i Krokenveien 40a settes det maksimumskrav til parkering . Her skal det
etableres maks 37 biloppstillingsplasser, og det sett es tilsvarende krav som i nr. 23 mht. antall
plasser fordelt på store og små enheter, samt gjesteparkeringsplasser. Dette garasjeanlegget skal
også ha sykkeloppstillingsplasser , f asiliteter for vedlikehold av sykler og ladeplasser for EL - biler
og EL - sykler .

Plan og snitt som viser foresl ått utbygging i Krokenveien 40 er vist på neste side.

Boligsammensetning

Innenfor rammene som er angitt i planforslaget er det mulig å etablere bo enheter med forskjellig
størrelse og utforming. I skisseprosjektet som har dannet grunnlag for planforslaget er små og
store leiligheter plassert inntil hverandre, med mulighet for sammenslåing.

Varia sjon i størrelse på leiligheter og fleksibilitet med hensyn til hvordan bygningsmassen
utnyttes kan bidra til å åpne muligheter som en ikke har tradisjon for å for binde med norske
byleiligheter . På lik linje med en tradisjonell enebolig med sekundær enhet kan e n leie ut en
hybel, eller slå sammen to leiligheter til generasjonsbolig.

Hel - eller delvis sammenslåing av to enheter kan også være aktuell for familier med spesielle
behov. For eksempel kan barn med funksjonshemming ha mulighet til å bo i egen leilighet ved
siden av foreldrene når de har blitt voksne. Videre kan leiligheter med en tilknyttet mindre enhet
også fungere som et godt botilbud for utviklingshemmed e som kan bo i egen bolig, men som har
behov for noe tilsyn. De personlige assistentene kan benytte den tilknyttede enheten og være
tilgjengelig uten å bo på skift i hovedleiligheten.

Med den ønskede veksten i Ringerike kommune, og den økte bolig tetthet s om veksten vil føre
med seg, vil det trolig også bli etterspørsel etter mer variasjon i boløsninger i Hønefoss by.
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Illustrasjon av foreslått utbygging, Krokenve ien 40a.
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6 Virkninger av planforslaget

I det følende redegjøres det for vurderingene som er gjort i planprosessen, og de forventede
virkingene av planforslaget. Det redegjøres også for tiltak som skal iverksettes for å sikre at
utbyggingen gjøres innenfor rammer som ivaretar miljø - og samfunnsh ensyn.

6. 1 Overordnede planer

Kommuneplanen

Utbyggingsprosjektet i Krokenveien ligger innenfor areal avsatt til boligformål, 500 meter fra
lokalsenteret i nord, (Øvre Hønengata ). De nye beboerne vil utgjøre et tilskudd til bruker - og
kundebasen for eksisterende og fremtidige sentrums - og servicetilbud i Hønengata. Nærhet til
disse funksjonene, og nærhet til kollektivholdeplass, skole, barnehage, fritids - og aktivitetstilbud
mv. gjør at transport til og fra Krokenveien 23 og 40 kan skje til fots, på sykkel og med buss.
Planforslaget er i tråd med målsettingene og strategien e som er angitt i kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel.

Kommunedelplan for gående og syklende

Innenfor plan området reguleres det fortau langs Krokenveien og Sagaveien. Eksisterende gangveg
mellom Krokenveien 17 og 19 opprettholdes. De nye byggene planlegges oppført innenfor areal
som allerede er tatt i bruk til boligformål. Planforslaget tilrettelegger ikke for tiltak som gir
negativ virkning på transportnettet for gående og syklende.

Energi - og klimaplan

Hensynet til gående og syklende er ivaretatt i planforslaget, og fortetting i byen bidrar til å
redusere transportbehovet. Videre ligger planområdet innenfor k onsesjonsområde for fjernvarme
og en har følgelig tilknytningsplikt ved oppføring av bebyggelse med bruksareal over 1000 m² (jf.
Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss). Planforslaget er i tråd
med energi - og klimaplanen.

Folkehelsemeldingen

Eksisterende kobling mellom friområdet og Krokenveien videreføres. Fra friområdet og fra
gangveg og gang - og sykkelvegnettet i området er det tilgang til friluftsområder og utmark. I
planforslaget legges det vekt på tilrettelegging for bruk av sykkel til persontransport fremfor
bilbruk, blant annet ved at antall oppstillingsplasser til bil begrenses, og at det settes krav til at
boligbyggene skal ha fasiliteter for vedlikehold av sykler. Planforslaget er i tråd med
Folkehelsemeldingen.

Regionale og nasjonale planer

Regional planstrategi for Buskerud 2017 – 2020, Buskerud Fylkeskommune
Forventet befolkningsvekst tilsier at må bygges mange boliger i Ringerike og Hønefoss. Utbygger
ønsker å oppføre to leilighetsbygg med variasjon i utformin g og størrelse på boenhetene, slik at de
vil være egnet for ulike grupper fra småbarnsfamilier med behov for stor plass, til for eksempel
studenter med behov for mindre plass. En ønsker blant annet å tilrettelegge for at noen av
leilighetene kan slås delvi s sammen slik at de kan benyttes til for eksempel generasjonsboliger.
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Den mest praktiske og dermed foretrukne transportformen for beboere i boligområder rundt byer
og tettsteder er personbil. Dersom trenden med utbygging av usentrale boligområder skal snu s må
det bygges attraktive alternativ i byen for de som i dag velger å bosette seg i områder med
småhusbebyggelse. Vi ser at boliger i byen er populære for unge nyetablerere uten barn og den
eldre delen av befolkningen. Det må gjøres tiltak for å gjøre bye n attraktiv som bosted for
barnefamilier.

Variasjon i størrelse på leiligheter, og fleksibilitet i bruken av bygningsmassen kan bidra til å
utvide boligmarkedet med løsninger som en ikke har tradisjon for å forbinde med leiligheter i
norske byer. Som nevn t kan en for eksempel slå sammen to leiligheter til generasjonsbolig, eller
en kan ha en mindre utleieenhet i tilknytning til leiligheten, etc.

Fortetting i byer og tettbebyggelse bidrar til at boligetterspørselen kan dekkes opp innenfor
allerede utbygde arealer. Dermed reduseres presset på omkringliggende områder, inkludert dyrka
mark og skog - og utmark med natur - og landskapsverdier.

Utbyggingsprosjektet i Krokenveien vil gi et tilskudd til bol igtilbudet i Hønefoss, og bidra til å
redusere bilbasert transport og utbyggingspress på områdene omkring byen.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Planforslaget tilrettelegger for fortetting i by og er følgelig i tråd med statlige planretn ingslinjer
for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
I planprosessen er dette i varetatt gjennom vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. (K apitel
6.5 ) .

Lov om forbud mot diskr iminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn i planarbeidet. Tilgjengelighet skal sikres for
alle, også for personer med nedsatt funksjonsevne.

Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helseve rn
Forholdet ivaretas i planarbeidet iht. lover og forskrifter som sikrer at utbyggingen ikke me dføre
fare for forurensning. D et etableres uteoppholdsarealer med god kvalitet, eksisterende friområde
videreføres, gang - og sykkelvegforbindelser opprettholdes og forbedres mv.

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Barn og unge ivaretas i planprosessen gjennom varslinger og offentlig ettersyn, samt i
planforslaget ved at det reguleres lekeplasser, friområde, gangveg og fortau. Barn og unges
oppvekstsvilkår er utredet som et eget tema i planbeskrivelsen. (Kapitel 6.8)
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6. 2 Landskapsbilde

Ringerike kommune utarbeidet Grønn Plakat i
2000. Planen inneholder blant annet føringer for
landskapsvurderinger. I temakart for landskap er
løsmasseskråningene rundt Haldenjordet angitt
som viktige silhuetter . F or å hindre forringelse av
landskapsverdiene må både landskaps formene og
vegetasjonen som vokser i skråningene bevares .

Skråningen bak omsorgsboligene i Krokenveien
er i Grønn Plakat trukket frem som eks empel på
åsrygger som er karakteristiske for Hønefoss, og
som bidrar til å avgrense byrommene.

Utsikt over Haldenjordet. Kilde: Grønn Plakat.

Utsnitt fra Grønn Plakat, Temakart Landskap. Vedtatt 30.11.2000.

Den skogkledte skråningen er avsatt til friområde i kommuneplanen, og regulert til samme formål
i gjeldene reguleringsplan. Dette videreføres i planforslaget for å sikre at landskapssilhuetten ikke
forringes. Den planlagte bebyggelsen i nr. 23 er ca. 25 me ter lavere enn tretoppene på åsen bak,
og vil føye seg inn i bebyggelsen på linja hvor de eksisterende blokk ene i nr. 17 og nr. 19 ligger.
Gesimsen på l eilighetsbygget i nr. 40a blir liggende 6 meter lav ere enn gesimsen på blokka i nr.
17, og vil følgelig heller ikke forstyrre landskapssilhuetten . Dette bygget var opprinnelig planlagt
med 5 etasjer, men er redusert til 4 etasjer for å ta hensyn til bebyggelsen som ligger noe lavere i
terrenget vest for tomta.
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S ol/skygge
Det nye leilighetsbygget i Kroke n veien 23 får gode solforhold med vestvendt fasade ut mot
Haldenjordet. Utearealene bak bygget får sol på morgningen og midt på dagen på sommeren. På
ettermiddagen vil bygget gi skygge på utearealet , og på kvelden er det uansett skygge her på
grunn av høyer e skogkledte terrengformer mot vest. Bygget påvirker solforholdene til nabo i nord
tidlig på dagen (nr. 25). Solforholdene til nabo i sør påvirkes i liten grad (nr.21). Det blir noe
mindre sol på nordre fasade og en liten del av utearealet på ettermiddagen .

Utsnitt fra soldiagram for Krokenveien 23, utarbeidet av SG Arkitekter.

Det nye leilighetsbygget i Kroke n veien 40a får gode solforhold med sør og vestvendte terrasser.
Utear ealet på vestsiden av bygget får også svært gode solforhold. Den nye bygget vil gi skygge på
deler av utearealene til barnehagen tidlig på dagen. Dette gir lite endring sammenlignet med
dagens situasjon hvor utearealene får skygge fra en høy og tett trerekke langs Sagaveien .

U tsnitt fra soldiagram for Krokenveien 40, utarbeidet av SG Arkitekter.
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6. 3 G rønnstruktur

Grønnstrukturen omfatter alle store og små naturpregede områder. M ye av det grønne i Hønefoss
by består av private hager i villabebyggelse. Dette er typisk for norske byer og tettsteder ettersom
vi ikke har hatt tradisjon for å bygge tett og høyt her i landet . Det er kun i de største byene våre at
vi finner store områder med bebyggelse på mer enn fire etasjer, men også i disse byene e r det kort
vei fra sentrum til eneboliger med romslige villahager. Dersom vi gjennom p lanlegging skal bidra
til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og tettsteder er dette en utbyggings tradisjon vi må
bevege oss vekk fra.

Effektiv arealutnyttelse er ikke ensbetydende med fravær av grønnstruktur. Med et bevist forhold
til de grønne arealenes funksjoner og kvaliteter kan vi langt på vei sikre at også de som bor i byen
har tilgang til og glede av grønnstruktur i og rundt tett bebyggelsen.

Grunnlaget for vurdering av grøntområdenes verdi er betydningen de har for rekreasjon
(f olkehelse og trivsel), landskap (det visuelle inntrykket av byen) og natur (biologisk mangfold).
Med dette som bakgrunn har Ringerike kommune gjennom Grønn Plakat satt føl g ende
overordnede målsetting for grøntplanleggingen i Hønefoss :

I Grønt plan for Hønefoss ligger f ortettings prosjektet i Krokenveien innenfor den definerte
tettstedsgrensa . I likhet med den øvrige bebyggelsen på Haldenjordet, ligger boligtomtene
innenfor areal som er angitt med skravur som markerer plantet/kultivert vegetasjon , (K).
Krokenveien 23 og 40a er angitt med kategori 3K: Halvåpen mark med spredte trær og busker.
Eksisterende blokker i området er angitt med kategori 4K: Åpne arealer uten trær eller busker
(plen).

Åsryggen øst for bebyggelsen er angitt med skravur som markerer naturpreget vegetasjon, (N).
Store deler av åsen er registrert med tredekning på over 40 %. Grøntområdet ligger nære
Hovsmarka, som er et av de viktigste friluftsområdene i Hønefoss. Her er de t også forbindelse
mot andre friluftsområder og store sammenhengende grøntområder videre mot nord, nordøst og
nordvest. (Se 6.3 Friluftsliv).

Hovedmål:
Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre
oppdeling og splittelse av områdene .

Delmål:
1. Bevare sammenhengende grønnstruktur som knytter Hønefoss til
større frilufts - og naturområder
2. Bevare og knytte sammen grønne korridorer som binder
grøntområdene og "bydelene" i Hønefoss sammen.
3. Sikre tilstrekkelig med gode grøntområder for den befolkningen
som bor i byen i dag, og for de nye innbyggerne som det er ønskelig
at bosetter seg i byen.
4. Reparere mangler og utvide strukturen.
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Utsnitt fra Grønn Plakat, Grøntplan Hønefoss. Vedtatt 30.11.2000.

Den grønne åsryggens sta tus som friområde be røres ikke av fortettingsprosjektene, og
planforslaget vil følelig ikke påvirke grøntområdets funksjon i den overordnede grønnstrukturen.

6. 4 Friluftsliv

Større sammenhengende natur - og kulturlandskapsområder har stor verdi for friluftsliv og
rekreasjon, og de t er viktig å sikre tilgang til marka fra byen og tettbebyggelsen rundt. Kommunen
som planmyndighet har ansvar for å tilrettelegge for frilu ftsliv gjennom arealforvaltningen . Det
pågår stadig planarbeid hvor det tas sikte på å endre arealbruken i områder s om benyttes til
friluftsliv. For å få en helhetlig oversikt og vurdering av friluftsområdene i o g rundt Hønefoss
foretok Ringerike kommune derfor en kartlegging i 2013.
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På grunnlag av kartleggingsarbeidet ble det i 2014 utarbeidet en rapport hvor eksister ende
områder ble klassifisert etter verdi som friluftsområde. Planområdet i Krokenveien ligger ca. 350
meter fra en av innfallspo rtene til Hovsmarka/Børdalsmoen, som i rapporten er klassifisert i
kategori A . For å komme i denne kategorien må området ha meget store friluftslivsverdier. Det
bør være lett tilgjengelig for mange uten at man må bruke bil. Det bør også være tilrettelagt for
flere aktiviteter. A - områder er ofte i bruk hele året av mange personer. Hovsmarka/Børdalsmoen
har fått følgende beskrive lse: Tilgjengelig, godt tilrettelagt og god størrelse. Det er blant annet en
lysløypetrase her som benyttes som skiløype om vinteren.

Hovsmarka fungerer for øvrig også som forbindelse og innfallsport dersom en ønsker å beveges
seg for egen maskin til naturområder videre mot nord (Hensmoen) nordvest (Eggemoen) og
nordøst (Kilemoen).

Kartutsnitt som viser friområder nord for planområdet.
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Det er ikke bare mot nord det er gode
turmulighetene for de som bor på denne siden
av byen. Via fortau, gangveger og boliggater
kan man for eksempel legge turruta langs
Randselva eller Begna, enten man ønsker å
bevege mot Hønefoss sentrum, eller man
ønsker å komme seg bort fra bybebyggelsen
og ut i naturen.

Det tar for eksempel et kvarter å gå til
Hovsenga med normal gangfart. Dette
friområdet ligger på en halvøy i elva, og er
klassifisert til kategori A . Det b eskrives som
godt tilrettelagt og svært tilgjengelig. Kartutsnitt som viser Hovsenga.

Hvis man vil til sentrum kan man for eksempel legge ruta via Hengsle og få med seg flott utsikt
over Begna , jernbanebrua og fossen på vei mot byen. Fra bybrua kan man også følge den skiltede
turstien "Elvelangs" sørover til Tippen, Petersøya, Schjongslund og videre til Benterud, eller
nordover til Vesterntangen og videre mot Hovsenga.

DNT Ringerikes turskilt. Kilde: Heftet "Tilgjengelig turområder i Hønefoss".

Det er kort sagt mange muligheter for både korte turer i nærområdet og lengre turer i
naturo mråder og langs e lvene . Man trenger ikke personbil for å komme seg ut i skog og mark fra
boligbebyggelsen i Krokenveien.

6. 5 N aturmiljø og n aturmangfol d

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet for å vurder om prosjektet kan gjennomføres. Lovens formål er:

"… at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag f or menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden .. .".

Utover tilrettelegging for oppføring av to leilighetsbygg, hjemler planen etablering av fortau langs
eksisterende boliggate. Dette arealet er i dag delvis kjøreveg og delvis grøf t/sideareal langs
kjøreveg. Planforslaget tilrettelegger ikke for andre endringer i området. Utredning av prosjektets
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påvirkning på naturmiljø og naturmangfold er derfor rettet mot selve fortettingsprosjektet . I det
følgende er den planlagte utbyggingen vu rdert opp mot kravene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.
Den endelige vurderingen av om prosjektet tilfredsstiller kravene må utføres av offentlig
planmyndighet.

Arealene som foreslås utbygd med
leilighetsbygg er i dag delvis bebygd med
bolighus og garasjer , og delvis opparbeidet
som hager med plener og innførte
hageplanter.

Nærmes te kartfestede, registrering av art av
forvaltningsinteresse ble gjort i 2001. Da
ble den nær trua sommerfuglarten
Slåpetornstertvinge (Thecla betulae)
registret i boligområdet på Haldenjordet.

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er
det ikke registret viktige naturtyper i
nærheten av Krokenveien. Nærmeste
registrerte naturtyper som er underlagt
særlig forvaltningshensyn ligger i
tilknytning til Randselva og Begna.

Slåpetornvinge registrert v/Linneaveien. (Naturbase.no).

6.5.1 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8. – Kunnskapsgrunnlaget
" … Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet … "

I dette prosjektet består kunnskap sgrunnlaget
av registrerte, of fentlig tilgjengelige data,
samt lokalkunnskap om området.

De to tomtene som planlegges benyttet til
blokkbebyggelse har vært bebygd i lang tid.
Da Haldenjordet ble regulert t il
boligutbygging på femtitallet lå det boliger
me d uthus og tun både der nr. 23 og nr. 40a
ligger i dag. Hager med blomster er et av
leveområdene til d en registre rte
sommerfuglarten. De beplantede utearealene
til leilighetsbyggene vil være en naturlig del
av artens habitat på Haldenjordet.

Kunnskapsgrun nlaget vurderes å stå i
rimelig forhold til sakens karakter og risiko
for skade.

Utsnitt av reguleringsplan for Haldenjordet fra 1958.
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6.5.2 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre - var prinsippet
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt,
skal føre - var prinsippet tillegges større vekt.

"… Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unn gå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak … ".

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre - var prinsippet vurderes
følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt.

6.5.3 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 10. - Økosystemtilnærming og
samlet belastning

" … En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for … ".

Fortettingsprosjektet innebærer ikke endret arealbruk, kun økt utnyttingsgrad og økt høyde på
bebyggelse i eksisterende boligområde. En kan ikke se at prosjektet vil medføre belastning på
økosystemer som er underlagt særlig forvaltningshensyn.

6.5.4 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved
miljøforringelse

" … Tiltakshaveren skal dekke kostnadene v ed å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter ...".

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre
vesentlig skade på naturmangfoldet.

6.5.5 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder

" … For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater … ".

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av
planområd et foreligger forhold som utløser behov for å sette krav til spesielle teknikker eller
driftsmetoder for å beskytte naturverdier.

Det er en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker benyttes ved gjennomføring av prosjektet.
Dette er sikret gjennom lover og forskrifter som ansvarlig søker er uansett er pålagt å følge i
byggeprosessen. (Plan - og bygningsloven, Forurensningsloven, byggeteknisk forskrift mv.).
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6. 5. 6 Oppsummering
En vurderer at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 er til strekkelig
utredet og ivaretatt. En har ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at
fortettingsprosjektet vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet.

6. 6 Kulturminner og kulturmiljø

Som en del av arbeidet med en arealplan skal forhold kn yttet til kulturminner vurderes. Det er
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Nærmeste funnsted er
på Rundtom, i skogen ved Ringerikeshallen og i skråningen vest for næringsområdet i
Hovsmarkaveien. Her er det blant annet funnet kullgroper.

Kartutsnitt viser registrerte kulturminner i nærområdet. Kilde: Askeladden.no.

D et regnes som lite sannsynlig at det finnes automatisk fredete kul turminner innenfor planområdet
da det ligger i utbygd bo ligområde. Dette er bekreftet gjennom Buskerud fylkeskommunes
innspill til varsel om oppstart. R eguleringsbestemmelse om varslingsplikt ved uforutsette funn er
tatt med i planforslaget.
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6. 7 Sosial infrastruktur

Fra planområdet er det ca. 1 .5 km til Hønefoss sentrum, og ca. 500 meter til Hønengata .
Fortettingsprosjektet ligger følgelig nære områd er hvor vi i dag finner størst tetthet av nærings - og
forretningsbygg, skoler - og barnehager, helsebygg, og andre service - og tjenestetilbud som folk
trenger i det daglige. I følge nasjonale, regionale og lokalpolitisk vedtatte styringsverktøy er det
nettopp rundt slike områder v i skal konsentrere fremtidig utbygging.

Hønefoss sentrum og Hønefoss nord. Næringsbygg, skolebygg, helsebygg, borettslag uthevet med sirkelsymbol.
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Med et mer kompakt utbyggingsmønster følger større bruker - og kundebase til eksisterende og
fremtidige s entrums - og servicetilbud, både i Hønefoss sentrum og i Hønengata. Flere brukere
betyr også mer aktivitet og liv, og større sannsynlighet for at torg, parker, lekeplasser, kafeer mv.
tas i bruk og fungerer som attraktive møteplasser, både for de som besøke r og de som bor i byen.

6.8 Barn og unge s oppvekstsvilkår

Planforslaget tilrettelegger for fortetting av private boligtomter. Det legges ikke beslag på areal
som i dag brukes til lek og opphold for andre enn de som bor i eneboligene. I Krokenveien 23 er
det satt krav til at det skal opparbeides et felles uteareal på minst 380 m² mellom bygget og
kommunens friområde. I Krokenveien 40a skal det opparbeides en felles lekeplass i felt f_BLK1.
Feltet er 547 m² stort. Lekeplassene skal være møblert med u tstyr som innbyr til aktivit et og lek.
Lekearealene er plassert slik at det ligger trygt skjermet av bebyggelsen.

I skråningen bak Krokenveien ønsker utbygger å tilrettelegge for en akebakke i kommunens
friområde. Eksiterende forbindelse mellom Krokenveien og friområdet opprettholdes nord for
bygget.

Ullerål barnehage ligger inntil planområdet og Espira barnehage ligger ved Hofsmarkveien, rett
på andre siden av Færdenhagen. Her ligger også Hov ungdomsskole og Ullerål barneskole som
barna på Hald enjordet sogner til. Det er gangavstand til skolene. Det planlegges etablert et fortau
langs Sagaveien og Krokenveien som vil gjøre skoleveien for barn - og unge tryggere. Se mer om
dette i kapitel 6.9 Trafikk.

6.9 Trafikk

I forbindelse med utarbeiding av detal jregulering splanen er det u tarbeidet en temar apport som tar
for seg d agens trafikksituasjon og fortettingens forventede virkning på trafikken i området.
Utredninger og vurderinger er gjort på bakgrunn av innhentet grunnlagsdokumentasjon,
lokalkunnskap og kunnskap om tiltaket som planlegges etablert. Temarapport for trafikk følger
som eget vedlegg. Under følger et kort sammendrag av rapporten.

6.9.1 Dagens situasjon
H ovedruta fra Krokenveien til hovedveinettet er til fv.35/Hønengata via Sagaveien og
Fossekallveie n. Fartsgrensen på disse veiene er 30 km/t. ÅDT er beregnet til 80 kjøretøy/døgn i
øvre del av Krokenveien og 170 kjøretøy/døgn i nedre del. Sagaveien mellom Kroke n veien og
Fossekallveien har beregnet ÅDT på 420 kjøretøy/døgn, og Fossekallveien har beregne t ÅDT på
1620 kjøretøy/døgn. I krysset ved Hønengata er ÅDT estimert til å være 2450 kjøretøy/døgn i
dagens situasjon .

Langs gatene som har mest trafikk er det etablert fortau. Bom i Sagaveien og Kroke n veien hindrer
gjennomkjøring og bidrar til å holde tr afikkmengden nede. Det er forholdsvis trygt for gående og
syklende å bevege seg i området. Haldenjordet er et av de best betjente områdene i Hønefoss by
med hensyn til kollektivdekning.

I følge Nasjonal vegdatabank er det ikke registrert ulykker i Krokenv eien, Fossekallveien eller
Sagaveien siden midt på 1990 - tallet. Krysset Hønengata x Krokenveien er ikke spesielt
ulykkesbelastet.
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Kjør eruter fra Krokenveien 23 og 40 til hovedveisystemet. ( F v.35 Hønengata).

6. 9. 2 Planforslagets påvirkning på trafikkforhold
65 nye boenheter i Krokenveien vil gi en økning på ca.160 - 165 kjøretøy/døgn på strekningen
Krokenveien – Sagaveien – Fossekallveien og i krysset Krokenveien x Hønengata. I krysset ved
Hønengata betyr dette en økning på ca. 6,5 - 6,7 % sammenlignet med dagen s trafikk. Dette er en
liten økning som ikke utløser behov for tiltak i krysset.

Det settes krav til sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler, samt tilrettelegging for
lading av EL - sykler. Disse tiltakene i kombinasjon med kort vei til god t kollektivtilbud gir
grunnlag for å begrense bilbruken til de nye beboerne i Krokenveien 23 og 40.
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Innenfor planområdet skal det etableres fortau langs nordsiden av Sagaveien og vestsiden av
Krokenveien. Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet for my k e tra fikanter, og særlig for barn - og unge
som får en tryggere skolevei til Hov og Ullerål skoler fra Haldenjordet.

6. 9. 3 O ppsummering
Fortettingen av de to tomtene gi r lite negativ påvirkning på trafikkforhold i området. Etablering av
fortau gir tryggere skolevei og økt trafikksikkerhet for my k e trafikanter.
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7 Andre temaer og grunnlagsdata

Temaene i forrige kapittel tar for seg forventede virkninger av tiltakene som planen angir rammer
for. I tillegg til nevnte temaer, er det en del andre forhold som må sjekkes ut for å avklare om
eiendommene er egnet for den ønskede utbyggingen.

7. 1 Geotekniske forhold

I følge berggr unnskartet til Norges geologiske undersøkelse ligger planområdet innenfor en
berggrunnsone bestående av diorittisk til tonalittisk gneis. Berggrunnsonen e r en del av det sørnorske
grunnfjellsområdet.

Løsmassedekket over ber g grunnen består av et tykt lag med hav - og fjordavsetninger. Disse
avsetningene har dannet løsmasseryggene som omkranser bebyggelsen på Haldenjorden.

B erggrunnskar t og løsmassekart . H entet fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Arkimedum AS v/Lars P. Tronrud har utført feltundersøkelser og tatt boreprøver i Krokenveien
23 og 40a. Med dette som grunnlag er det utarbeidet geotekniske vurderinger for de to tomtene.
Det er ikke avdekket forhold som tilsier at tomtene er uegnet for bygging. (Se vedlegg 5).

I Krokenveien 23 er terrenget i bakkant av tomta ganske bratt, og graving i skrenten vil kreve
prosjektering av sikring i byggegrop, og jordtrykk i kjellervegger. Det anbefale s kompensert
fundamentering med helt stiv såle. Leirlag i grunnen er setningsømfintlig, og fundamentering må
detaljprosjekteres av geotekniker.

I Krokenveien 40 anbefales tradisjonell fundamentering og stiv ringmur i armert betong. Her er
det ikke nødvend ig med spesielle tilta k

7. 2 Forurensing

7.2.1 Forurensing i vann og grunn
I Miljødirektoratets database Grunnforurensning ser det ut som planområdet ligger inntil areal
som er markert som kommunalt deponi. Dette er en unøyaktighet som skyldes at det gamle
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avfallsde poniet på Tyrimyra er registrert på h ele gnr.87/bnr.1 . I en rapport fra NGU er deponiet
beskrevet. D et dekker ca. 100 d aa på Tyrimyra og var i drift fra 1957 - 1985.

F ylkesmannen gjennomførte i 2011 et tilsyn på Tyrimyra , og det ble registrert at det ikke kunne
fremvises rutiner fra overvåkning av gass og sigevann. Bekkesystemet fra Tyrimyra går i sørøstlig
retning mot Hov barnehage og Hov ungdomsskole. Tyrimyra ligger ca. 1 km nord for
planområdet. Verken avgassing eller sigevann vil utgjøre en fare for den nye boligbebyggelsen i
Krokenveien . Se vedlagt ROS - analyse for mer informasjon.

Planområdet (sirkel i sør) Tyrimyra avfallsplass (sirkel i nord) og deler av lokaliteten Tyrimyra
avfallsplass på gnr.87/ bnr . 1 (gult område sentralt og øst). Hentet fra ROS - analyse.

7.2.2 Støy forurensing
D et er utarbeidet en temarapport som tar for seg fortettingens forventede virkning på
støysituasjonen i området. Vurderingene er gjort med grunnlag i støyberegninger , og er presentert
i sin helet i vedlegg 4 . Under følger et kort sammendrag av temarapporten.
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Veitrafikk er eneste kjente kilde til støy i området og det er kun inntil Sagaveien at
støybelastningen forventes å overstige anbefalte grenseverdier angitt i Retningslinje for
behandling av støy i arealp lanlegging , (T - 1442) .

Eksisterende boligbebyggelse med terrasser ligger utenfor gul sone/vurderingssone for tiltak. En
del av utbyggingsprosjektet i Sagaveien 56 ligger innenfor gul sone. Utredning og anbefaling av
tiltak er ivaretatt i arbeidet med regul eringsplanen for tomta, og d er skal det etableres
støyskjerming som en del av realiseringen av plan nr. 415.

Beregnet L den for år 2029 langs Sagaveien, uten støyskjermer.

Barnehagens utearealer berøres av vurderingssonen i en stripe langs gjerdet mot Sagaveien. Når
fortauet langs Sagaveien og Krokenveien skal etableres vil det bli nødvendig å flytte gjerdet langs
barnehagens utearealer. Dersom det er ønskelig kan gjerdet erstattes med en tett støyskjerm
fremfor åpent nettverksgjerde slik som det er i d ag.

For innendørs støy i de nye byggene vil det være tilstrekkelig med ordinære moderne fasade - og
vinduskonstruksjoner for å overholde krav til innendørs støy fr a utendørs kilder.

Både Krokenveien nr.23 og nr.40a har felles uteoppholdsarealer i hvit son e, selv uten
støyskjerming. Fortettingen av de to tomtene har liten negativ påvirkning på støyforhold i
området.

7.2.3 Luftforurensing
Biltrafikk er som oftest den viktigste k ilden til luftforurensning. D et er stort sett langs svært
trafikkerte trafi kkårer og i større byområder at en finner arealer som er utsatt for luftforurensning
som overskrider grenseverdiene som er angitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging, ( T - 1520 ) . For planområdet i Krokenveien er Hønengata (fv. 35) den nærme ste
trafikkåra med høy ÅDT .
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B eregninger som ble gjort i forbindelse med arbeidet med områderegulering for Øvre Hønenga ta
øst viser at gul son e/vurderingssone for tiltak strekker se g mindre enn 10 m fra vegkanten langs
fylkesvegen . Rød sone strekker seg mi ndre enn 5 m fra vegkanten . Sonenes utbredelse avhenger
blant annet av piggdekkbruk. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i en piggdekkandel på 50
%. Hvis piggdekkandelen er lavere enn dette, vil også luftforurensningssonene bli mindre (jfr.
Områderegule ring Øvre Hønengata øst, støy og luft, 10.06.2013)

Det ligger ingen bedrifter som bidrar til punktutslipp av forurensing til luft i nærområdet. Dette i
kombinasjon med at det er ca. en halv kilometer til nærmeste trafikkåre med høy ÅDT tilsier at
det er s vært lite sannsynlig at det er utfordring er knyttet til luftforurensing i planområdet.

7. 3 Teknisk infrastruktur

7.3.1 Vann og avløp
Eiendommene er tilknyttet eksisterende kommunalt ledningsnett for vann og avløp.
Hønefoss nord forsynes med vann fra komm unens hovedvannverk på Kilemoen. Det etablert e
grunnvannsanlegg et er under utbygging både kapasitetsmessig (to nye grunnvannsbrønner og
høydebasseng) og renseteknisk med et nytt behandlingsanlegg . Dette gir god sikring av både
vannkvalitet og kapasitet.

Løsning er for å sikre tilstrekkelig brann beredskap prosjekteres i samråd med ingeniør i
brannteknikk hos Roar Jørgensen AS .

A vløp fra området føres til Monserud Renseanlegg. Også dette anlegget er under utbygging.
Anlegget utvides for å kunne håndtere den forven tede befolkningsøkningen i regionen.
Byggearbeidene skal etter planen være ferdige våren 2019, og det nye renseanlegget forventes satt
i full drift i løpet av høsten 2019. Kapasiteten vil da være svært god.

7.3.2 Overvann
Overvannet er en ressurs som bidrar med vannforsyning til vegetasjon, fornyelse av grunnvann og
avrenning til vassdrag. Krokenveien 23 og 40 har i dag store hager med gress og vegetasjon. Det
er relativt lite harde flater i form av tak og asfalterte flater.

Ved e tablering av store tette flater i form av leilighetsbygg med takflater og asfalterte gårdsplas ser
blir arealene som i dag står for fordrøyning og infiltrasjon redusert. Dette kan langt på vei
motvirkes ved bevist overvannshåndtering.

O vervann fra tette flater bør i s tørst mulig grad løses etter naturens egne prinsipper ved å infiltrere
vannet i grunnen i stedegne masser. Dersom massene har dårlig infiltrasjonsevne kan situasjonen
avhjelpes ved å bytte ut massene med mer egnede masser, alternativt kan en anvende
steinm agasiner, kubeløsninger eller andre typer fordrøyningskammer.
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Prinsippløsning for infiltrasjon av takvann. Kilde: COWI AS

Eksempel på nedsenket infiltrasjonssone langs bebyggelse. Kilde COWI AS.

Det er lagt opp til at det skal etableres e t regnbed /infiltrasjonssone i utearealet til Krokenveien
40a. Utover dette er det ikke angitt eksakte løsninger . I reguleringsbestemmelsene er det satt krav
til lokal overvannshåndtering med fordrøy n ing og infiltrasjon så nære kilden som mulig .
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Utsnitt fra illust rasjonsplan for Krokenveien 40a.

Prinsippene for lokal overvannshåndtering er fulgt opp i planforslaget. Det forventes ikke at
fortettingsprosjektet vil gi negativ påvirkning på vannbalansen i området .

7.3.3 Kraftforsyning

Ringerikskraft Nett drifter distribusjonsnettet for EL - kraft i Ringerike. Strømforsyningen til
bebyggelsen i Krokenveien er lagt i jordkabler. Ved behov for ny trafo som følge av
fortettingsprosjektet avklares plassering med Ringerikskraft.

7.3.4 Fjernvarme
Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har tildelt Vardar Varme fjernvarmekonsesjon i
Ringerike kommune med varighet til 01.01.2032. Konsesjonsområdet dekker store deler av de
sentrale områdene i Hønefoss, og tettbebyggelsen rundt byen. Krokenveien li gger innenfor
konsesjonsom rådet og har følgelig tilknytningsplikt jf. Forskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss.

7. 4 Samfunnsberedskap/R OS - sanalyse

I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen er det gjennomført en risiko - og
sårbarhetsanalyse. Analysen e r gjort på bakgrunn av innhentet grunnlagsdokumentasjon,
lokalkunnskap og kunnskap om tiltaket som planlegges etablert. ROS - analysen er presentert i
vedlegg 2. Under følger et kort sammendrag.
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R isiko - og sårba rhetsanalysen tar utgangspunkt følgende grade ringskriterier :

Gradering av sannsynlighet:
Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:
Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp

til 100 000kr
En viss fare: Få og små pe rsonskader, mindre miljøskader. Økonomiske

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr.
Farlig: Opptil fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.
Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

De ulike kriteriene for sannsynlighet og konsekvens settes sa mmen til en risikomatrise

Ufarlig
(1)

En viss fare
(2)

Kritisk
(3)

Farlig
(4)

Katastrofalt
(5)

Meget sannsynlig (4) 4 8 12 16 20

Sannsynlig (3) 3 6 9 12 15

Mindre sannsynlig (2) 2 4 6 8 10

Lite sannsynlig (1) 1 2 3 4 5

1 - 4 Akseptabel risiko /liten risiko .

4 - 6 Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.

8 - 20 Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko.

På neste side gis en kort oppsummering av identifiserte farer og uønskede hendelser. De
avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan gjøres akseptabel. Det er dermed ikke fremkommet risikoforhold som gjør at Krokenveien 23
og 40a anses som ueg net for den planlagte fortettingen.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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Hendelser og farer Risiko Tiltak
Radon i grunnen. Liten risiko (lite

sannsynlig og ufarlig)
Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Trafikkstøy. Liten risiko (lite
sannsynlig og ufarlig)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Utslipp av giftige
gasser/væsker.

Liten risiko (lite
sannsynlig og ufarlig)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Avrenning og
avgassing fra deponi.

Liten risiko (lite
sann synlig og ufarlig)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Hendelser på vei. Liten risiko (mindre
sannsynlig og en viss
fare)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Overvann. Liten risiko (mindre
sannsynlig og en viss
fare)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Fare for ustabile
grunnforhold.

Risiko som bør vurderes
med hensyn til tiltak
(mindre sannsynlig og
kritisk)

Krokenveien 23 skal bygges i skrånende terreng, og
det er fare for utglidin g/ras. Problemstillingen er
grundig vurdert i temarapporter om grunnforhold.
Ved å følge anbefalinger gitt i rapportene er risikoen
minimert og under kontroll.

7. 5 Universell utforming

Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan - og bygningsloven, at prinsippet om universell utforming
skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette skal sikre at også
de som har nedsatt funksjonsevne skal ha likeverdige mul igheter til samfunnsdeltagelse.
Bygninger og utomhusområder so m skal være tilgjengelige for allmennheten skal utformes slik at
de enkelt kan benyttes av alle brukergrupper.

I reguleringsbestemmelsene til planen settes det krav til at tiltak innenfor planområdet skal
utformes etter prinsippet om universell utforming. Ved prosjektering og oppføring av
leilighetsbyggene må byggeteknisk forskrift følges, og kravene som angis her gir ytterligere
sikring for at prinsippet om universell utforming følges opp.

Kravene til utforming etter prinsippet om universell utforming gj elder også for fortauet som skal
etableres langs Sagaveien og Krokenveien. Det utformes med nedsenk ved gangfelt om inn mot
avkjørsler slik at det blir enkelt å ta seg frem for alle.

7. 6 Gjennomføring av planforslaget og økonomisk følger

Planforslaget tilrettelegger i hovedsak for private formål, men berører også offentlige tiltak i form
av fortau og teknisk infrastruktur. Det er derfor aktuelt med utbyggingsavtale mellom u tbygger og
kommunen . Inngåelse av utbyggingsavtale gir forutsigbarhet for de invo lverte partene , og fordeler
utbyggers og kommunens ansvar og økonomiske forpliktelser. Kostnadsrammen er ikke avklart i
reguleringsfasen.



DETALJREGULERING FOR KROKENVEIEN 23 OG 40A – PLAN 430
PLANBESKRIVELSE

45

8 Oppsum m erin g

Fortettingsprosjektet ligger innenfor byområdet med nærhet til Hønefoss sentrum og lokalsenteret
i Hønef oss nord, (Øvre Hønengata). Det er kort veg til kollektivholdeplass, skole, barnehage,
fritids - og aktivitetstilbud mv. Forholdene ligger til rette for et lavt bilbasert transportbehov.

Det er også lagt vekt på å tilrettelegge for bruk av sykkel fremfor b ilbruk til persontransport, blant
annet ved at antall oppstillingsplasser til bil begrenses, og at det settes krav til at boligbyggene
skal ha fasiliteter for vedlikehold av sykler. Videre tilrettelegger planforslaget for etablering av et
fortau som gir tr yggere skolevei og økt trafikksikkerhet for my k e trafikanter.

Fortetting i byområder, reduksjon av transportbehov, tilrettelegging for gange, sykkel og
kollektivtransport er målsettinger som er angitt i kommuneplanen, i energi - og klimaplanen, og i
folkeh elsemeldingen. De lokale styringsverktøyene samsvarer godt med regionale og statlige
styringsverktøy. Fortettingsprosjektet i Krokenveien er følgelig i tråd med bå de lokale, regionale
og nasjonale målsettinger og strategier for areal - og transportplanleggi ng.
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Vedl egg

Vedlegg 1: Illustrasjoner av planlagt bebyggelse , inkl. soldiagram (SG arkitektur).

Vedlegg 2: Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)

Vedlegg 3: Temarapport: Trafikk

Vedlegg 4 : Temarapport: Støy

Vedlegg 5 : Temarapport: Geoteknisk vurdering
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Referanser

› Ringerike kommunes nettside .
http://www.ringerike.kommune.no/

› Askeladden, Riksantikvaren s kulturminnesøk
http://www.askeladden.ra.no

› Norges geologisk e undersøkelse, NGU .
http://www.ngu.no/kart - og - data/kartinnsyn

› Nasjonal vegdatabank, NVDB .
https://www.vegvesen.no/vegkart/

› Statens vegvesens håndbok N100 m.fl.
http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker

› Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO – Kilden .
http://www.kilden. skogoglandskap.no

› Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter .
http://www.miljøstatus.no

› Miljødirektoratet – grunnforurensning.
https://grunnforurens ning.miljodirektoratet.no/

› Nordeca, g eografisk informasjon og analysetjenester
https://insight.nordeca.com/

› Naturbase , kartfestet informasjon om utvalgte natur - og friluftslivstema .
http://kart.naturbase.no/

› Miljølære.no , verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling.
http://miljolare.no/

› Norges vassdrags - og energidirektorat, NVE .
http://www.nve.no

› SeNorge. Karttjeneste fra NVE og Kartver ket .
http://www.senorge.no

› Fo rskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune,
Buskerud , (Forskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss).
https://lovdata.no/dokument/BV/forskrift/2005 - 04 - 21 - 492



KROKENVEIEN 23 OG 40A

VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 0605_ 430

Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Buskerud fylkeskommune 11.12.2017
2 Statens vegvesen 07.12.2017
3 Norges vassdrags - og energidirektorat 11.12.2017
4 Ringerike kommune - Byggesakskontoret 15.11.2017
5 Ringerike kommune - Ullerål barnehage 22.12.2017
6 Brakar AS 13.12.2017
7 Pål Frodal, Krokenveien 40b 02.12.2017
8 Arne Kristoffersen, Krokenveien 25 06.12.2017

Op psummering av
uttalelser

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. Buskerud fylkeskommune.

- Forventer ikke at det finnes
bevarte automatisk fredete
kulturminner innenfor
planområdet, men ber om at
reguleringsbestemmelse om
varslingsplikt ved uforutsette
funn tas med.

- Fylkeskommunens forslag
til bestemmelse innarbeides.

Ivaretas i bestemmelsene.

- Vurderer bolighus og uthus i
nr. 23 til å ha middels verdi,
og overlater til kommunen å
avgjøre bevaringsspørsmålet.

- Bevaringsspørsmålet an ses
som avklart i vedtak om
oppstart av planarbeid, HMA -
sak 74/17 den 06.11.2017,
vedtakspunkt 3:

" … Ved positivt vedtak om
planoppstart avgjøres det
samtidig å ikke bevare
bolighus og uthus i
Krokenveien 23 (gnr 87/, bnr
65) … ".

Ivaretatt i for slagsst illers
kommentar .

Det settes krav i
reguleringsplanbestemmelser
som sikrer god tilpasning til
omgivelsene.
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2. Statens vegvesen.

- Trafikkmessige virkninger
av økt trafikk må
dokumenteres nærmere. For
større utbygginger vil det ofte
være nødvendig med en
trafikkanalyse.

- Det utarbeides en
trafikkanalyse som tar for seg
trafikkmessige virkninger av
tiltakene som planforslaget
tilrettelegger for.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar . Følges opp
videre.

- Forholdet til kollektivtrafikk
og trafikksikke rhet for myke
trafikanter (herunder
skoleveger) må avklares.

- Kollektivtrafikk og forhold
for myke trafikanter vil
omtales i trafikkvurderingen.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar . Følges opp
videre.

- I den grad planarbeidet
medfører nødvendige
endr inger av veg - og
trafikkforhold på riks – eller
fylkesveger må dette ivaretas
i planarbeidet. (Merknaden
følges opp av informasjon om
krav som stilles ved tiltak på
riks – og fylkesveg).

- Nærmeste riksveg er
Hønengata/rv.35 som ligger
0.5km fra planområde t. Det
forventes ikke at planarbeidet
medfører behov for tiltak på
rv.35 eller krysset mellom
Krokenveien og Hønengata.
Dette vil en se nærmere på i
planarbeidet.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar . Følges opp
videre.

- Det må påregnes innsigelse
fra Statens vegvesen mot
eventuelt planforslag som
ikke er i samsvar med
nasjonale hensyn eller viktige
parametere i vegnormalen.

- Tas til orientering. Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

3. Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE).

- Gir generel l informasjon om
at NVE er nasjonal
sektormyndighet innenfor
saksområdene flom - og
skredfare, allmenne interesser
i vassdrag og grunnvann, og
anlegg for energiproduksjon
og framføring av elektrisk
kraft. Gir videre generell
veiledning om karttjenester
og p lanleggingsverktøy.

- Merknaden tas til
orientering. Saksområdene
som NVE lister opp vil bli
ivaretatt i planarbeidet.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

Ved høring og offentlig
ettersyn skalkommunen
skrive tydelig i høringsbrevet
hva en ønsker bis tand til i den
denne saken.

4. Ringerike kommune -
Byggesakskontoret

-
Grunnforurensningsdatabasen
til Miljødirektoratet viser
mulig forurensning. Tidligere

- Det er sannsynlig at
markeringen i databasen er
knyttet til det nedlagte
avfallsdeponiet på Tyrimyra,

Krokenveien 23 grense r til
TYRIMYRA
AVFALLSPLASS
(Lokalitets ID 2384),
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aktivitet i planområdet må
kartlegges. Ved mistanke om
forurenset grunn skal
tiltakshaver under søke
grunnen. Ved funn skal
tiltakshaver lage tiltaksplan.

1 km nord for planområdet.
Dette vil en se nærmere på i
planarbeidet.

påvirkningsgraden 2 –
akseptabel forurensing med
dagens arealbruk.

RK viser til kap. 2 i
Forurensningsforskrift –
B ygging og graving i
forurenset grun n.
Forslagstilleren må gjøre
vurderinger om
forurensnin gsfare på og ved
eiendommen Krokenveien
23. Slik vurdering skal
foreligge før 1.gangs
behandling. Evt. tiltak skal
forankres i
rekkefølgebestemmelser. Det
forventes at forslagstilleren
baserer sine vurderinger på
grunnundersøkelser, jmf
Forurensningsforskr iften
kap. 2.

5. Ringerike kommune -
Ullerål barnehage.

- Blokker vil skygge for solen
på barnehagens uteområde.

- Det utarbeides en
sol/skyggeanalyse som viser
hvordan den planlagte
bebyggelsen påvirker
solforholdene på utearealene
til barnehagen.

Pla narbeidet skal i så stor
grad det er mulig å ivareta
solforholdene og trivsel på
utearealene til barnehagen.

- Ønsker lavere bygninger
som egner seg i et etablert
b oligområde (4 - mannsbolig).

- Forslagsstiller holder fast
ved intensjonen om å fremme
planf orslag med
blokkbebyggelse. (Se
kommentar til innspill nr. 7).

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

- Utbyggingen medfører økt
trafikk og dermed økt
eksosforurensning.

- Ringerike kommunes
overordnede visjon om vekst,
med 10 000 flere innbyggere i
komm unen innen 2030, tilsier
at det må bygges høyt og tett i
byområdene. Et slikt
utbyggingsmønster er også et
viktig grep i arbeidet med å
redusere utslipp fordi de som
bor i byen lettere kan benytte
kollektivtrafikk, og komme
seg frem med sykkel og til
fots fremfor å bruke privatbil.
Forslagsstiller ønsker å
oppføre bybebyggelse hvor
tilrettelegging for bruk av

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

Trafikkanalysen skal belyse
hvor stor økning av trafikk
som kan forventes iføl ge
realisering av planen. Et av
de trafikkreduserende
tiltak ene kan også være
avvik fra Parkerings forskrift
i Ringerike kommune , hvor
ikke alle b oenhetene skal ha
biloppstillingsplass.
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privatbiler er lavt prioritert.

- Antar at det vil bli mer støy
enn det er i dag.

- Lav fartsgrense og relativt
lav trafikkmengde tilsier at
det er lite sannsynlig at
støyforholdene kommer over
grenseverdiene som er angitt i
"T1442 – Retningslin je for
behandling av støy i
arealplanlegging".
Støyforhold vil bli utredet, og
krav vil bli innarbeidet plan
og bestemmelser dersom
utredningen viser at
grenseverdiene overskrides.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

RK ber om at det
innarbeides et kra v i
bestemmelsene om at alle
boligene skal ha støyverdier
som ikke overstiger Lden =
55 dB utenfor vindu i
støyutsatt fasade. Tiltak for å
oppnå tilfredsstillende
støyverdier må være
gjennomført og dokumentert
før det blir gitt brukstillatelse
til de planl agte boligene.

- Økt trafikk vil påvirke barns
sikkerhet når barnehagen
ferdes i nærområdet.

- Det skal etableres fortau
langs Krokenveien og
Sagaveien. Dette vil bedre
trafikksikkerheten for alle,
inkludert barnehagen.

Ivaretatt i for slagsstillers
komme ntar .

- Ber om at eksisterende stier
som fører fra barnehagen og
ut i nærmiljøet opprettholdes.

- Regulert friområde med stier
videreføres. Nytt fortau vil gi
tryggere forbindelse til
gangveg ved enden av
Sagaveien og til stier i
friområdet.

Ivaretat t i for slagsstillers
kommentar .

6. Brakar AS.

- Ber om at eksisterende
bussholdeplass ved
Krokenveien 19
opprettholdes og at
tilgjengelighet sikres i
anleggsfasen.

- Bussholdeplassen ligger
utenfor planområdet, og
påvirkes ikke av
utbyggingsprosjekte t.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

- Ved redusert
fremkommelighet i
anleggsfase må varsel sendes
til Brakar minst tre uker i
forveien slik at Brakar kan gi
kundene god informasjon.

- Det vil bli tatt hensyn til
fremkommelighet i
anleggsfasen.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

Hensyn til anleggsfasen må
belyses i
reguleringsbestemmelsene til
1.gangsbehandling.

7. Pål Frodal, Krokenveien
40b.

- Er sterkt imot
blokkbebyggelse/bebyggelse

- Forslagsstiller holder fast
ved intensjonen om å oppføre

Ett er informasjonsmøte med
naboer den 5. juli 2018 ble
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over 2.etasjer, og er imot
bebyggelse med terrasse r som
krager ut over skjermet
uteareal i nr.40b.

blokkbebyggelse, og vil
redegjøre for dette i materialet
som leveres til kommunen.
Administrasjonen/Rådmannen
og politikerne v/HMA og
kommunestyre t vil ta stilling
til både forslagsstillers planer
for blokkbebyggelse, og
merknadene som kommer inn
fra naboer. Politikerne vil ta
den endelige avgjørelsen med
hensyn til hvilken høyde som
aksepteres på ny bebyggelse i
Krokenveien .

forslagstilleren enig med
eierne i Krokenveien 40B
(86/457) om å kjøpe denne
tomten. Som følge av det
u tvides byggeprosjektet , og
det etableres større lekeplass
enn det var tenkt
opprinnelig.

Frodal er kjøp ut.

.

8. Arne Kristoffersen,
Krokenveien 25.

- Ber om at det tas hensyn til
friarealet som er regulert i
gjelden d e plan.

- Forbindelse mellom
friområdet og Krokenveien
skal sikres i planen.

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

- Ber om at det tas hensyn til
solforhold i nr. 25.

- Sol - / skyggeanalyse vil
danne grunnlag for vurdering
av påvirkningen på
sol forhold .

Ivaretatt i for slagsstillers
kommentar .

Sol - / skyggeanalyse skal
legges ved saken til
1.gangsbehandling.



Arne Kristoffersen       Hønefoss 6/12- 2017 

Krokenveien 25 

3515 Hønefoss 

 

Ringerike kommune 

Areal og byplankontoret 

Postboks 123 sentrum 

3502 Hønefoss 

 

430 – Krokenveien 23 og 40a, innspill til planarbeidet. 

 

På gjeldende reguleringsplan nr. 65 – 06 Haldenjordet er det regulert til friareal mot 

Krokenveien 25. Dette friarealet skulle utvides når uthuset i Krokenveien 23 skulle rives. Jeg 

håper det blir tatt hensyn til dette når planarbeidet nå starter opp. 

Jeg håper også at det blir tatt hensyn til høyden på bygningen, slik at det ikke går ut over 

solforholdene i Krokenveien 25. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Arne Kristoffersen 

 





BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN

RINGERIKE KOMMUNE

Att. Mari Solheim Sandsund

Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS

Vår dato: 11.72.2077
Deres dato: tO.77.2017
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Vår referanse:
Deres referanse:

20771t6904-2
77/736-LO

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Planf D 430 - Krokenveien 23 og4O a - Ringerike kommune - varsel

om oppstart - detaljregulering - uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev datert 10. november 2OI7 der det varsles om oppstart av planarbeid for
Krokenveien 23 og40 a i Ringerike kommune.

Buskerud fylkeskommune gir med dette et kulturminnefaglig innspill til planarbeidet. Vi viser til
vår tidligere befaring av Krokenveien 23 den 12. januar 20L7, samt vår uttalelse til forespørsel om
rivíng datert 2. februar 2OL7 (vär referanse: 2OL7l75t-4).

Kort om planen

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplaner nr. 65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka og

nr. 198 Kroken - Busterud. Her er det avsatt til formål som bolig, offentlig bebyggelse,
friområde/lek og kjørefelt og gangareal.

Hensíkten med planen er å t¡lrettelegge for to leilighetsbygg med tilhørende utearealer og

infrastruktur. Det planlegges å bygge to blokker med 50-60 enheter til sammen, inkludert
generasjonsboliger/ hybler med parkeríng i kjelleren.

Automatisk fredede ku lturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner i planområdet.
Planområdet er i stor grad allerede utbygd. Vi forventer derfor ikke at det finnes bevarte
automatisk fredete kulturminner her. Vi ber om at det í planens reguleringsbestemmelser tas med
en bestemmelse om varslingsplíkten ved uforutsette funn av automatisk fredete kulturminner jf.
kulturminnelovens S 8, 2. ledd, og harfølgende forslag tilformulering:

<<Dersom det under onleggsorbeid skulle fremkomme automotisk fredete kulturminner, må
orbeidet stroks stonses og utviklingsovdelingen ved fylkeskommunen kontoktes, jf.
kulturminnelovens 5 8,2. leddt.
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postad resse:

Postboks 3563
N0-3007 Drammen

Besøksad resse:

Hauges gate 89, Drammen
E-postad resse

postmottâk@ bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Ban kkonto
2200.0-Ì.73523

Foreta ksregisteret
NO 964 951 373



Bygningsvern

Planområdet ligger íet boligområde med nyere bebyggelse. Vi kjenner ikke tilverneverdig

bebyggelse i umiddelbar nærhet, som vil bli berørt av planen.

Vi viser til vår tidligere uttalelse vedrørende Krokenveien 23, som ligger innenfor planområdet.

Kommunen har vurdert bolighuset til å ha høy verdi og uthuset til å ha middels verdi i

kulturminneregistreringen for HØnefoss utenÍor sentrum, uttørt av Jo Sellæg i 2OO4. Vi støtter

delvis vernevurderingen gjort i 2004, men vår samlede vurdering er at bolighuset i dag har

middels verdi.

Da vi vurderer bolighuset og uthuset til å ha middels verdi, overlater vi tíl kommunen som

planmyndíghet å avgjØre bevaringsspørsmålet. Vi har t¡llit til at kommunen setter krav til nye

tiltak for å sikre god tilpasning til omgivelsene.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signøtur

Soksbehondlere: Lars Hovlond (orkeoloqi), Toro Flovik Aune (bygningsvern) og Saroh Wohlberg

Lund (bygningsvern).

Hvis du ønsker å svore elektronisk: www.bfk.no/edialos (kon også benyttes til sensìtive

opplysninger). Eventuelt www.bfk.no - under kontokt oss.

Kopitil:
Statens vegvesen Region Sør

Fylkesmannen i Buskerud

Serviceboks 723

Postboks 1604

4808

3007

ARENDAL

DRAMMEN
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Fra: NVE [NVE@nve.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 11.12.2017 15:06:46
Emne: Generelt innspill til varsel om oppstart av Krokenveien 23 og 40 a - PlanID 430 - Ringerike kommune, Buskerud
Vedlegg: image001.gif

Vår referanse: 201708980

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid av Krokenveien 23 og 40a.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom - og skredfare, allmenne interesser i vassdrag o g
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning og hvordan disse saksom rådene skal tas hensyn til ved
utarbeiding av arealplaner etter plan - og bygningsloven.

Flom, erosjon og skred er naturlige pro sesser. Derfor må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. Det beste
virkemiddelet for å begrense utfordringer med naturpåkjenninger, som flom og skred, er å styre arealbruken slik at man unngår ny utbygging i områder
utsatt for fare. Sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom - , erosjon - og skredfare er gitt i TEK10 §§7 - 2 og 7 - 3. På reguleringsplannivå må det utredes
om det er reell fare for flom og/eller skred. Dersom det konkluderes med at det er omr åder som er flom - eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet
som hensynssone jf. pbl § 12 - 6, og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak.

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for a llmenne interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter
vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte k onsesjon etter
vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20. Detal jreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan bli berørt må derfor sendes
til NVE for vurdering. I slike saker må kommunene være tydelig i oversendelsesbrevet at forholdet til vannressursloven skal v urderes.

Ved o ppstart av planleggingsarbeidet anbefaler vi at NVEs karttjenester, https://www.nve.no/karttjenester/ brukes. Her finnes oppdatert informasjon om
flom - og skredfare, vassdr ag og energianlegg innenfor aktuelt planområde.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan kan være et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert. NVE har utarbeidet en ny veileder (nr.
2/2017) Nasjonale og regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging . Ved å følge denne vil man kunne unngå at det fremmes innsigelse til
planen. Det finnes flere veiledere og verktøy på www.nve.no/arealplan .



Dersom planen be rører NVEs saksområder i vesentlig grad, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I plandokumentene må det være be skrevet
hvilke vurderinger som er gjort og gå tydelig fram hvordan hensynene er innarbeidet i planen. Send gjerne med utfylt sjekkl iste. Det er viktig at alle
relevante fagutredninger innen NVEs saksområder er vedlagt.

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og områdereguleringsplaner. I ti llegg vil vi prioritere
reguleringsplane r der kommunen ber om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Kommunene kan ikke forvente å få uttalelse til alle regu leringsplaner
som sendes på generell høring til NVE. NVE ber derfor kommunen om å skrive tydelig i høringsbrevet hva en ønsker bist and til i den enkelte saken.

Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no .

Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon dersom det er konkrete spørsmål om våre saksområder underveis i planprosessen.

Hilsen fra
Heidi Mathea Henriksen
Senioringeniør

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE)
Region Sør
Telefon: 09575 eller direkte: 22959759
E - post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no



Fra: pål frodahl [pfrodahl@gmail.com] 

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

Kopi:  

Sendt: 02.12.2017 12:16:14 

Emne: Utbygging av Krokenveien 40A. 

Vedlegg:  

Hei. 
 

Vi så for oss et nytt hus på denne tomten, eller ved et oppkjøp av en utbygger i verste fall en firemannsbolig. 

Det er vanskelig å tro at kommunen kan godkjenne en blokk inne i en villabebyggelse.. 

Blokkene nr.17 og 19 ligger i ytterkant mot skråningen, som er noe helt annet. 

 

Vi vil uansett gå imot alt over to etasjer. 

Det er ikke aktuelt å ha terrasser hengende rett over vår hage og skjermede uteplass. 

 

Hilsen. 

Pål Frodahl 

Krokenveien 40B 

 



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 Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/200057 - 2 Maria Solheim

Sandsund

07.1 2.201 7

Krokenveien 23 og 40 a - varsel om oppstart

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

Kommunedelplan

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent komm une(del) plan.

Trafikk analyse

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler ,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikka nalyse . Forholdet til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeide t. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk , og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.

Detaljplan

Langs riks - og fylkesveger kreves minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen

veggrunn – teknisk anlegg» .

Det må også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive

nødvendige kryssinger av riks - og fylkesveg.
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Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesv eger og

eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for

forhåndsvurdering før endelig planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

Gjennomføringsavtale

E ndringer på vårt vegnett må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk , og

det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.

Byggegrenser og støy

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /1 5 m med mulighet for

vegmyndigheten til å fasts ette økt generell byggegrense til 1 00 m / 50 m. Byggegrensen

skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For

regulering av støyømfintlig e formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7.

desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m.

A v slutning

Det må påregnes inn sigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

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

 

 
          

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/736-11 38058/17 PLN 430  15.11.2017 

 

Svar - 430 - Krokenveien 23 og 40 a 
 

Kartutsnitt fra Grunnforurensningsdatabasen til Miljødir. viser opplysninger om mulig 

forurensning/tidligere undersøkelser innenfor planavgrensningen, og tilgrensende 

naboeiendommer.  

 

 

 

Det er viktig å kartlegge tidligere aktivitet på eiendommen, og på tilgrensende 

naboeiendommer.  Se Miljødirektoratets Faktaark M-813 for oversikt over bransjer og stoffer 

hvor grunnforurensning kan oppstå. 

 

I henhold til forurensningsforskriften kap 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 

gravearbeider), skal tiltakshaver vurdere om det er forurensning i grunnen der det skal skje 

bygging og graving. Dersom det er, eller er mistanke om forurenset grunn skal tiltakshaver 

undersøke grunnen. Hvis det er forurensning skal tiltakshaver lage en tiltaksplan. Regelverket 
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gjelder også for gravearbeid og terrenginngrep der man ikke har søknadsplikt iht. plan- og 

bygningsloven. 

 

Det vil være viktig å vurdere om det er nødvendig med grunnundersøkelser samt tiltaksplan 

tidlig i prosessen, for ikke å forsinke, og for å unngå at området bebygges ferdig først –  blir da 

utilgjengelig for undersøkelser/ og uforholdsmessig kostbart å utføre tiltak. 

 

Les mer på http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Forurensent-grunn-i-

bygge-og-gravesaker/ 

 

 

 

Med hilsen   

    

 Ole Anders Moskaug 

 Rådgiver 
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1 . Innledning
Krokenveien 23 AS eier eneboligtomtene Krokenveien 23 (gnr.87/bnr.65, 303, 411) og
Krokenveien 40a og b (gnr.87/bnr.2, 486, 487). Entreprenørselskapet ønsker å oppføre
leilighetsbygg med flere enheter i Krokenveien 23 og 40a. For å tilrettelegge for
fortettingsprosjektet utarbeides det en regul eringsplan som angir rammene for utbyggingen.

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse ved
utarbeidelse av planer for utbygging:

" … Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, elle r selv foreta slik analyse. Analysen skal vise
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko
eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6 …"

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det kan oppstå skader,
ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med
arealplanlegging defineres som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og
konsekvensen av denne hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge
eller planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst
risiko. Hendelser som har liten sannsynlighe t og små konsekvenser gir liten risiko.
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2. Metode
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i graderingskriterier under. De ulike
kriteriene for sannsynlighet og konsekvens er satt sammen til en risikomatrise i Figur 1.

Gradering av sannsynlighet:

Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/e ller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp
til 100 000kr

En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr.

Farlig: Opptil fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. Økonomiske
konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.

Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

Ufarlig
(1)

En viss fare
(2)

Kritisk
(3)

Farlig
(4)

Katastrofalt
(5)

Meget sannsynlig (4) 4 8 12 16 20

Sannsynlig (3) 3 6 9 12 15

Mindre sannsynlig (2) 2 4 6 8 10

Lite sannsynlig (1) 1 2 3 4 5

1 - 4 Akseptabel risiko/liten risiko.

4 - 6 Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.

8 - 20 Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko.

Figur 1. Risikomatrise.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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3. Områdebeskrivelse
Krokenveien 23 og 40a ligger ca.1.5 km i luftlinje for Hønefoss sentrum, og ca.0.5 km fra
Hønengata, se Figur 2. Planområdet er avmerket i Figur 3. Eiendommene ligger helt inntil
Krokenveien.

Figur 2. Planområdes beliggenhet, markert med sort linje.

Figur 3. Ortofoto over området. Plangrense markert med blå linje.
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3.1 . Gjeldende planer
Kommuneplanens samfunnsdel, der målsettingen er at Ringerike skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet, innebærer blant annet at 70 % av befolkningsveksten skal skje i
Hønefoss-området. Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk. Krokenveien 23 og 40a ligger innenfor areal avsatt til boligområde, se Figur 4. Utsnitt
fra arealplanen i Ringerike kommune.Figur 4.

Figur 4. Utsnitt fra arealp lanen i Ringerike kommune.

Figur 5 viser gjeldende arealplaner for Krokenveien 23 og 40a. Krokenveien 23 ligger innenfor
areal regulert til boliger i endret del av reguleringsplan nr.65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka m.m.
vedtatt 25.04.1996. Krokenveien 40a ligger innenfor areal regulert til eneboligbebyggelse i
reguleringsplan nr.198 Kroken–Busterud, vedtatt 22.02.1990. Gjeldende reguleringsplaner ble laget
før kravet om ROS-analyser kom. Det er derfor ikke laget ROS-analyse for området tidligere.

Figur 5. Reguleringsplaner for Krokenveien 23 og 40a.
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3.2. Grunnforhold
Grunnen består av tonalitt overdekt med løsmasser fra hav og fjordavsetninger, se Figur 6 og Figur
7. Berggrunnen kan gi opphav til radonavgass til luft . Aktsomhetskart for radon, se Figur 8 og
Tabell 1, punkt 5.

Figur 6. Kartutsnitt fra berggrunnskart. Kilde: NGU.

Figur 7. Kartutsnitt fra løsmassekart. Kilde: NGU.
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Figur 8. Aktsomhetsområde r for radon. Kilde: NGU.

3.3. Naturforhold
Området er allerede bebygd. Det er ikke registret viktige naturtyper i nærheten av Krokenveien.
Utover tilrettelegging for oppføring av to leilighetsbygg, hjemler planen etablering av fortau langs
eksisterende boliggate. Dette arealet er i dag delvis kjøreveg og delvis grøft/sideareal langs
kjøreveg. Planforslaget tilrettelegger ikke for andre endringer i området. Omreguleringen vil ikke
medføre endringer i naturforholdene.

Åsen i bakkant av Krokenveien 23 er avsatt til friområde i kommuneplanen, og regulert til samme
formål i gjeldene reguleringsplan. Dette videreføres i planforslaget for å sikre at
landskapssilhuetten ikke forringes. Planlagte bebygge lsen i nr. 23 skal være lavere enn tretoppene
bak, og vil føye seg inn i eksisterende bebyggelseslinje. Leilighetsbygget i nr. 40a blir lavere enn
blokka som ligger mellom 40a og åsen bak slik at den heller ikke vil forstyrre landskapsbildet.

Omreguleringen vil verken påvirke dagens grønt struktur eller befolkningens muligheter for
utøvelse av friluftsliv.

3.4. Kulturminner
Det er ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, og det regnes som
lite sannsynlig at det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet da det ligger i
utbygd boligområde ( www.askeladden.no og Buskerud fylkeskommune).
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4. Farer og uønskede hendelser
I dette kapittelet identifiseres mulige farer og uønskede hendelser. Målet er ikke å identifisere så
mange uønskede hendelser som mulig, men at de hendelsene som vurderes gir en grunnlag for å
vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for å ivareta samfunnssikkerheten i forslaget.
Ved vurdering av fare legges følgende kilder til grunn:

Arealplaner fra Ringerike kommune
Miljøstatus, miljøinformasjon fra offentlige etater ( http://www.miljostatus.no/kart )
Arealis, nasjonal arealinformasjon ( http://geo.ngu.no/kart/arealis/ )
Rapporter utarbeidet i forbindelse med reguleringen.

Det er lagt vekt på hendelser som direkte eller indirekte kan påvirke samfunnsverdier og
konsekvenstyper som liv, helse, stabilitet og materielle verdier. Det legges til grunn at absolutte
sikkerhetskrav ivaretas direkte i planforslaget.

For å identifisere uønskede hendelser er det tatt ut gangspunkt i sjekklisten i Tabell 1. Sjekklisten er
generell, veiledende og ikke uttømmende. Sjekklisten er utarbeidet med utgangspunkt i plan- og
bygningsloven og DSBs veiledere om samfunnssikkerhet i arealplanlegging. For hver
problemstilling er det gjort en overordnet vurdering av om problemstillingen en aktuell eller ikke.
Hvis det er avdekket en reel fare er sannsyn lighet og konsekvens vurdert etter kriteriene gitt i
kapittel 2. Der det er nødvendig er det gitt en vurdering og beskrivelse at avbøtende tiltak.



Tabell 1. Sjekkliste for RO S-analyse i reguleringsplaner

Nr Farer og uønskede hendelser A
ktuelt?

Sannsynlighet

K
onsekvens

R
isiko

Vurderinger og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

Naturgitte forhold
1 Er området utsatt for snø- eller

steinskred?
Nei

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

Ja 2 3 6 Gjennomgang av offentlig tilgjengelige databaser viser at
planområdet er stabilt. Undersøkelser gjort i området i forbindelse
med utbyggingen viser også dette. Utgraving og utbygging i bratt
terreng kan imidlertid medføre fare for utgliding, setninger, ras etc.
Dette er aktuelt ved Krokenveien 23. Farene er omtalt i de
geotekniske rapportene til Tronrud. Det er lagt til grunn at
beskrivelser om risikoreduserende tiltak i forbindelse med
fundamentering, marktrykk og helling på graveskråninger tas til
etterretning og følges.

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? Nei
4 Er området utsatt for flom i elv/bekk,

herunder lukket bekk?
Nei

5 Er det radon i grunnen? Ja 1 1 1 Eksisterende kartgrunnlag er usikkert med hensyn til radonfaren, se
Figur 8. Det registrert særlig høy radonfare øst for Hønengata. Det
skal være boder og garasjer i underetasjene både ved nr. 23 og 40a,
slik at ingen bor direkte på radonutsatt grunn. Det vil være
tilstrekkelig utlufting fra garasjen slik at radon luftes ut istedenfor å
trekke opp i boligene. Videre er det lovbestemte tiltak mot radon,
jamfør teknisk forskrift til plan og bygningsloven § 13-5. Dette
medfører liten sannsynlighet for høyt radoninnhold i boligene.
Enkelttilfeller anses som ufarlig.

6 Er området vindutsatt? Nei
7 Er området nedbørutsatt? Nei
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Nr Farer og uønskede hendelser A
ktuelt?

Sannsynlighet

K
onsekvens

R
isiko

Vurderinger og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser
som kan inntreffe på nærliggende
transportårer, utgjøre en risiko for
området?

8 Hendelser på vei Ja 2 2 4 Det kan forekomme uhell på og langs adkomstvegene inn til
området. Vegene har lav fartsgrense, og det er ikke registrert
hendelser som tilsier at sannsynligheten er særlig høy. Det kan
forekomme uhell på vegnettet rundt (E16, fv.35 etc.) som kan gi
ringvirkninger med hensyn til fremkommelighet til Krokenveien.
Med tanke på at området har adkomst fra flere kanter vil eventuelle
hendelser ha begrensede konsekvenser.
Et forbedringstiltak er at det etableres fortau langs Krokenveien og
Sagaveien.

9 Hendelser på jernbane Nei Jernbanen ligger over 400 meter fra Krokenveien 40a og anses ikke
som noen fare.

10 Hendelser på innsjø/vann/elv Nei Nærmeste åpne vannkilde er Ådalselva. Denne ligger ca. 600 meter
fra planområdet og anses ikke som noen fare.

11 Hendelser i luften Nei
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser
som kan inntreffe i nærliggende
virksomheter (industriforetak etc.),
utgjøre en risiko for området?

Nei

12 Utslipp av giftige gasser/væsker Ja 1 1 1 Det ligger to bensinstasjoner i Hønengata. Det vil alltid være en viss
fare forbundet med lagring av store mengder drivstoff. De som
drifter slike anlegg er pålagt strenge sikkerhetskrav og



DETALJREGULERING FOR KROKENVEIEN 23 OG 40A – PLAN 430
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Sist revidert 29.08.2018

Side 12 av 19

12

.

Nr Farer og uønskede hendelser A
ktuelt?

Sannsynlighet

K
onsekvens

R
isiko

Vurderinger og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

sannsynligheten for uhell vurderes som liten. Dersom det likevel
skulle forekomme er avstanden i luftlinje mellom Krokenveien og
anleggene over en halv kilometer. Dersom uhell skulle forekomme
ved et av anleggene vil det utgjøre liten fare boligene i Krokenveien.
Avbøtende tiltak anses ikke som nødvendig.

13 Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker

Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området:

Det kan forekomme at kraftforsyningen blir brutt. Når dette skjer er det gjerne som følge av trefall
over kraftlinjer eller andre hendelsers knyttet til kraftig uvær. Med ny teknologi med nedgravde
fiberkabler, mobiltelefoner, trådløst nett mv. er det lite sannsynlig at en får totalt bortfall av
teletjenester. Det er også svært sjelden at en har problemer med vannforsyningen, men det kan
ikke utelukkes at uhell kan forekomme, f.eks. ved brudd på ledningsnett som følge av graving. Det
samme gjelder for avløpsnettet. Bortfall av tekniske tjenester er i våre dager sjeldent, og når det
forekommer er det oftest kortvarig. Det oppleves som en ulempe, men har ikke spesielt farlige
konsekvenser. Avbøtende tiltak anses ikke som nødvendig.

14 Elektrisitet Nei
15 Teletjenester Nei
16 Vannforsyning Nei
17 Renovasjon/spillvann Nei

Dersom det går høyspentlinjer
ved/gjennom området:

18 Påvirkes området av magnetisk felt fra
el.linjer?

Nei

19 Er det spesiell klatrefare i forbindelse
med master?

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

COWI AS har utarbeidet en trafikkrapport. Det er beregnet at det vil bli en liten økning i
trafikken. Forutsatt at de løsninger og tiltak som er beskrevet blir ivaretatt, vil fortettingen av de to
tomtene ha liten konsekvens på trafikken. Fare forbundet med bruk av trafikknettet, og da særlig
problematikk knyttet til myke trafikanter og biltrafikk, er en aktuell problemstilling i alle
boligområder hvor vegarealene deles mellom gående, syklende og motorkjøretøy. Det er kort veg
til gang- og sykkelveg som knytter seg til nettverk som kan benyttes for å komme trygt frem til
skoler- og barnehager, nærmiljøanlegg, sentrum, busstopp mv. Det er lav fartsgrense i
boliggatene, og kommunen har etablert fartsdempere for å sikre at fartsgrensen overholdes. Selv
om det ikke er registrert ulykker kan det ikke utelukkes at uhell kan skje på strekningen hvor det
ikke er anlagt gangveg eller fortau. Et forbedringstiltak er at det etableres fortau langs
Krokenveien og Sagaveien.
Se for øvrig fare/hendelse nr 8.

20 Til skole/barnehage? Nei
Det er ikke avdekket særskilte problemstillinger knyttet til
transportnettet til skole, barnehage, nærmiljøanlegg, forretning,
busstopp etc.

21 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Nei
22 Til forretning etc.? Nei
23 Til busstopp? Nei

Brannberedskap
24 Omfatter området spesielt farlige

anlegg?
Nei

25 Har området utilstrekkelig
brannvannforsyning (mengde og trykk)?

Nei Brannvannforsyningen skal testes. Brannrådgiver Roar Jørgensen
AS vil prosjektere alternative løsninger for slukking i prosjektet
dersom trykket ikke er godt nok. Det vil si at eventuelt manglende
brannvannsforsyning for de to planlagte blokkene i dag, ikke vil
være en aktuell problemstilling ved ferdigstillelse av blokken.

26 Har området bare en mulig atkomstrute
for brannbil?

Nei Det er flere muligheter for innkjøring til området.
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Tidligere bruk
Er det mistanke om forurensning i
grunnen fra tidligere virksomheter?

Nei

27 Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

Nei

28 Mekanisk verksted Nei
29 Galvaniseringsverksted Nei
30 Impregneringsverk Nei
31 Avfallshåndtering/deponi Ja 1 1 I databasen Grunnforurensning kan det se ut til at deponiet på

Tyrimyra dekker et svært stort område, se Figur 9. Dette er ikke
riktig. I en rapport fra NGU er deponiet beskrevet. Deponiet har vært
i drift fra 1957-1985 og dekker ca. 100 dekar på Tyrimyra. Årsaken
til at området fremstår som så stort i Grunnforurensning er at
deponiet er registrert på hele eiendommen med gnr.87/bnr.1. Det kan
derfor fremstå slik at hele eiendommen er deponiet, hvilket er en
misforståelse. Deponiet består både av husholdningsavfall,
industriavfall og spesialavfall. Fylkesmannen gjennomførte i 2011 et
tilsyn på Tyrimyra. Det ble gitt avvik på at det ikke kunne legges
frem rutiner fra overvåkning av gass og sigevann. Tyrimyra ligger
ca. 1 km nord for planområdet. Avgassing fra fyllinga vil i så måte
ikke ha noen betydning for planområdet. Fylkesmannen skriver i sin
rapport at "ved den ene fyllingsfronten er det utsig av sigevann med
orangebrun bunnfelling. Sigevannet renner i friluft og følger en bekk
før hele bekken føres inn i kommunens renseanlegg". Bekkesystemet
fra Tyrimyra går i retning av Hov barnehage og Hov ungdomsskole.
Kommune skal ifølge pålegg fra fylkesmannen, gjennomføre
overvåkning av sigevannet. Tyrimyra deponi er ikke en fare for
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planområdet, verken via avgassing eller sigevann. Eventuell
grunnvannsforurensning fra deponiet er heller ingen aktuell
problemstilling i planområdet.

32 Gjentatte rivningsarbeider/ rehabilitering
av bygninger fra 1950 -1980

Nei

33 Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. Nei
34 Militære anlegg: fjellanlegg,

piggtrådsperringer etc.
Nei

Omgivelser
35 Er det regulerte vannmagasiner i

nærheten, med spesiell fare for usikker
is?

Nei

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

Nei

Ulovlig virksomhet
Sabotasje og terrorhandlinger Det anses ikke som særlig sannsynlig at Krokenveien og

Haldenjordet utpeker seg som mål for sabotasje og/eller
terrorhandlinger. Eventuelle konsekvenser av en slik hendelse kan
være kritiske. Avbøtende tiltak er ikke nødvendig som følge av
lav/akseptabel risiko.

37 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål?

Nei

38 Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?

Nei

Støy
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39 Finnes et støykilder i nærheten? Ja 1 1 1 Krokenveien ligger inne i et boligfelt med liten trafikk. Det er ca.
600 meter til hovedveien Hønengata, og 500 meter til jernbanen. Det
er heller ingen støyende industri i nærheten. Lokaltrafikken er eneste
kilde til støy. COWI har gjennomført en støyvurdering, og det er
utarbeidet en temarapport støy. Fortettingen av de to tomtene har
liten negativ påvirkning på støyforhold i området. Forutsatt at
løsninger og tiltak som er beskrevet blir ivaretatt, vil ikke de nye
beboerne bli utsatt for støybelastning som overstiger de anbefalte
grenseverdiene i T-1442/2016.

Luftforurensning
40 Kan luftforurensningen utgjøre en fare? Nei I forbi ndelse med områderegulering «Øvre Hønengata øst» vises det

til at det er stort sett bare er langs svært trafikkerte trafikkårer og i
større byområder at større arealer er utsatt for luftforurensning som
overskrider grenseverdiene. I tillegg kan det forekomme punktkilder.
Forenklede beregninger i forbindelse med områdereguleringen viser
at den røde sonen vil strekke seg mindre enn 5 m fra vegkanten,
mens den gule sonen strekker seg mindre enn 10 m fra vegkanten.
Sonenes utbredelse avhenger blant annet av piggdekkbruk.
Vurderingene er gjort med utgangspunkt i en piggdekkandel på 50
%. Hvis piggdekkandelen er lavere enn dette, vil også
luftforurensningssonene bli mindre (jamfør Områderegulering Øvre
Hønengata øst, støy og luft, 10.06.2013). Planområdet i Krokenveien
ligger langt unna hovedveger og luftforurensning anses ikke som en
fare.

Overvann
41 Kan overvann utgjøre en fare? Ja 2 2 Oversvømmelse og utfordringer med bortleding av overflatevann er

gjerne knyttet til områder hvor det er bygningsmasse med store
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takflater i kombinasjon med store tette flater på bakkeplan.
Utbyggingen medfører flere tette flater i områder, og medfører økt
risiko for utfordringer knyttet til overvann. Det tas hensyn til god
infiltrasjonskapasitet, fordrøyning og flomveier i planleggingen.
Kommunen skal legge ny overvannsledning gjennom området. Dette
vil bidra til økt kapasitet for bortledning av overvann.



Figur 9. Planområdet (sirkel i sør) Tyrimy ra avfallsplass (sirkel i nord) og deler av lokaliteten Tyrimyra avfallsplass på gnr 87
bnr 1 (gult område sentralt og øst). Kilde, www.grunnforurensning.no .

4.1. Oppsummering av farer og uønskede hendelser
Følgende hendelser og farer er vurdert til liten risiko (lite sannsynlig og ufarlig):
Radon i grunnen (hendelse/fare nr. 5)
Trafikkstøy (hendelse/fare nr. 12)
Utslipp av giftige gasser/væsker (hendelse/fare nr. 31)
Avrenning og avgassing fra deponi (hendelse/fare nr. 39)

Følgende farer er vurdert til liten risiko (mindre sannsynlig og en viss fare):
Hendelser på vei (hendelse/fare nr. 8)
Kan overvann utgjøre en fare (hendelse/fare nr. 41)

Følgende farer er vurdert til risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko
(mindre sannsynlig og kritisk):
Fare for ustabile grunnforhold ved utgraving av Krokenveien 23 (hendelse/fare nr. 2).
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4.2. Risikoreduserende tiltak
Det er påpekt en hendelse der det er nødvendig å vurdere risikoreduserende tiltak. Krokenveien 23
skal bygges i skrånende terreng, og det er fare for utgliding/ras. Problemstillingen er grundig
vurdert i temarapporter om grunnforhold. Ved å følge anbefalinger gitt i rapportene til Tronrud, er
risikoen minimert og under kontroll.

5. Konklusjon og anbefaling
De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan på virkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan gjøres akseptabel. Det er dermed ikke fre mkommet risikoforhold som gjør at Krokenveien 23
og 40a anses som uegnet for den planlagte fortettingen.

6. Kilder
Ringerike kommunes nettsider: http:/www.ringerike.kommune.no
Norges geologiske undersøkelse, NGU: http://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn
Norges vassdrags- og energidirektorats hjemmeside: http://www.nve.no/
Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider (NVDB): http://www.vegvesen.no/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): http://www.dsb.no
Miljødirektoratet – miljøstatus: http://www.miljostatus.no/
Miljødirektoratet – grunnforurensning: https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/

Lars P. Tronrud, Arkimedum AS – 2017 og 2018. Geotekniske vurderinger Krokenveien 23 og 40a.
Heidi Bergom, COWI AS – 2017 og 2018. Temarapport trafikk.
Øyvind Antonsen, COWI AS – 2018. Temarapport støy.
Tore Volden, NGU – 1989. Geokjemisk undersøkelse av Tyrimyra avfallsplass.
Marianne Seland, Fylkesmannen i Buskerud – 2011. Rapport etter forurensningstilsyn.
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Sammendrag

Dagens situasjon

I forbindelse med regulering av boligfortettingsprosjekt i Krokenveien 23 og 40a, redegjøres det
for dagens trafikksituasjon og fortettingens forventede virkning på trafikken i området.

Hovedruta fra Krokenveien til hovedveinettet er til Hønengata (fv.35) via Sagaveien og
Fossekallveien. Fartsgrensen på disse veiene er 30 km/t. ÅDT er beregnet til 80 kjøretøy/døgn i
øvre del av Krokenveien og 170 kjøretøy/døgn i nedre del. Sagaveien mellom Krokenveien og
Fossekallveien har beregnet ÅDT på 420 kjøretøy/døgn, og Fossekallveien har beregnet ÅDT på
1620 kjøretøy/døgn.

Trafikken til og fra boligveiene på Haldenjordet går i hovedsak via krysset Krokenveien x
Hønengata. Ut fra beregningene som er gjort er samlet ÅDT i krysset estimert til å være 2450
kjøretøy/døgn.

Langs gatene som har mest trafikk er det etablert fortau. Bom i Sagaveien og Krokenveien hindrer
gjennomkjøring og bidrar til å holde trafikkmengden nede. Det er forholdsvis trygt for gående og
syklende å bevege seg i området.

Haldenjordet er et av de best betjente områdene i Hønefoss by med hensyn til kollektivdekning.

I følge Nasjonal vegdatabank er det ikke regist rert ulykker i Krokenveien, Fossekallveien eller
Sagaveien siden midt på 1990-tallet. Krysset Krokenveien x Hønengata er ikke spesielt
ulykkesbelastet.

Planforslagets påvirkning på trafikkforhold

65 nye boenheter i Krokenveien vil gi en økning på ca.160-165 kjøretøy/døgn på strekningen
Krokenveien – Sagaveien – Fossekallveien. I krysset ved Hønengata betyr dette en økning på ca.
6,5-6,7 % sammenlignet med dagens trafikk. Økningen er liten og utløser ikke behov for tiltak i
krysset Krokenveien x Hønengata.

Det settes krav til sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler, samt tilrettelegging for
lading av EL-sykler. Disse tiltakene i kombinasjon med kort vei til godt kollektivtilbud gir
grunnlag for å begrense bilbruken til de nye beboerne i Krokenveien 23 og 40a.

Innenfor planområdet skal det etableres fortau langs nordsiden av Sagaveien og vestsiden av
Krokenveien. Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter, og særlig for barn- og unge
som får en tryggere skolevei til Hov ungdomsskole og Ullerål barneskole.

Oppsummering
Fortettingen av de to tomtene gi lite negativ påvirkning på trafikkforhold i området. Etablering av
fortau gir tryggere skolevei og økt traf ikksikkerhet for myke trafikanter.
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1 Innledning

COWI er engasjert av Krokenveien 23 AS for å utarbeide en reguleringsplan som skal
tilrettelegge for fortetting av to boligtomter i Krokenveien, Hønefoss nord. Flere fagtema skal
utredes. Dette skal gi grunnlag for å vurdere områdets egnethet for fortetting, og for å belyse det
ønskede tiltakets mulige virkninger på omgivelsene. I denne temarapporten redegjøres det for
dagens trafikksituasjon og fortettingens forventede virkning på trafikken i området.

Krokenveien 23 og 40a ligger ca.1.5 km i luftlinje for Hønefoss sentrum, og ca.0.5 km fra
Hønengata. De to eiendommene ligger helt inntil Krokenveien.

Planområdes beliggenhet, markert med sort linje.
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2 Trafikkforhold

2.1 Dagens situasjon

Hønefoss nord

Hønengata (fv.35) er hovedveien gjennom Hønefoss og knytter nord- og sørsiden av byen
sammen. ÅDT i Hønengata er oppgitt til å være 17.700 kjt/døgn i Nasjonal Vegdatabank (NVDB)
[1]. Fartsgrensen er 50 km/t, og det er fortau på begge sider av veien.

Vegsystemet i Hønefoss nord. (Kilde: Nasjonal Vegdatabank, NVDB.)

Hønengata ble oppgradert fra Nordre torv og frem til Krokenveien i 2009/10. Krysset mot
Krokenveien har eget venstresvingefelt for trafikken som kommer fra Hønefoss Sør.



TRAFIKK KROKENVEIEN 23 OG 40A 6

Krysset Hønengata x Krokenveien fra sør. (Kilde: Google Maps).

Krysset Hønengata x Krokenveien fra nord. (Kilde: Google Maps).

I forbindelse med planlegging av utvidelse av Ullerål barneskole og Hov ungdomsskole ved
Hovsmarkveien er det utarbeidet en trafikkanalyse som tar for seg trafikksituasjonen i Hønefoss
nord [2]. Videre er det utarbeidet en skoleveiutredning som tar for seg dagens situasjon og mulig
tiltak som kan medvirke til å øke trafikksikkerheten for skolebarna som sogner til de to skolene
[3].

Både skoleprosjektet ved Hovsmarkveien og forte ttingsprosjektet ved Krokenveien knytter seg til
det overordene veinettet via Hønengata (fv.35). Krysset Hovsmarkveien x fv.35 og krysset
Krokenveien x Hønengata (fv.35) ligger ca.450 meter fra hverandre. Utredningene som er
utarbeidet i forbindelse med skoleprosjektet ut gjør relevant kunnskapsgrunnlag ved vurdering av
fortettingsprosjektets påvirkning på trafikksituasjonen.

I arbeidet med detaljreguleringsplan for fv.35 Hønengata fra Jernbaneundergangen til Hovkrysset
utførte Statens vegvesen i 2012 trafikkanalyser hvor blant annet kryssene langs Hønengata ble
vurdert. Trafikkberegningene fra 2012 er basert på trafikkforhold registrert i april 2008. Da var
ÅDT ved jernbanebrua ca.16 000 kjøretøy/døgn. Jernbanebrua ligger ca.50 meter fra krysset
Hønengata x Krokenveien. Trafikkforholdene ble simulert for fremskrevet trafikkmengde, med
utgangspunkt i forventet trafikk i år 2023, og med fartsgrense 40 km/t. Biltrafikken ble beregnet
til å være 20 % større i 2023 enn i 2008, dvs. 19 200 kjøretøy/døgn.
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Krysset Krokenveien x Hønengata ved oppgradering av Hønengata i 2010. (Kilde: Google Maps).

Som tidligere nevnt er ÅDT på denne strekningen i dag 17 700 kjøretøy/døgn. På to tredjedeler av
framskrivingstiden har trafikken økt med 1 700 kjøretøy/døgn. Dersom trafikken fortsetter å øke
med samme tempo i den siste delen av framskrivingsperioden frem til 2023 vil trafikken i
Hønengata ligge på ca.18 550 i 2023. Det vil si at trafikkøkningen ikke har vært så stor som
estimert ved beregningene som ble utført i 2012.

I planbeskrivelsen til detaljreguleringsplanen fo r fv.35 har Statens vegvesen redegjort for at
trafikkøkning større enn 20-25 % vil gi kø i sideveier sør i planområdet, det vil si i Krokenveien,
Industrigata og Dronning Ragnhilds vei [4]. For å unngå køer i sideveier i maksimaltimen ved
trafikkøkning på 20-25 % anbefalte Vegvesenet etablering av venstre- og høyresvingefelt i
sideveiene. I Hønengata er det beskrevet at trafikkflyten forventes å være bra, men potensielt
ømfintlig, særlig for venstresvingende fra Hønengata. Dette medførte at Vegvesenet i sin
vurdering anbefalte at venstresvingefeltet i krysset ved Krokenveien ble beholdt.

Trafikkøkningen i Hønengata har som sagt vært under 20 % fra 2008 til i dag. En er ikke kjent
med forhold som tilsier at denne trenden vil snu. Tvert imot kan det hende at trafikken vil avta
noe når ny E16 mellom Nymoen og Olum er ferdigstilt. Oppstartstidspunkt for arbeid på parsellen
mellom Nymoen og Eggemoen er ikke avklart. Kommunestyret vedtok den 11.10.2018 hvilket
alternativ som skal legges til grunn for videre planlegging på parsellen. Arbeid på parsellen
mellom Eggemoen og Olum skal etter planen starte tidlig i 2019, og ferdigstilles i 2021[5].

Vedtatt trasé for E16 Nymoen-Eggemoen, "Redusert korridor C". (Kilde: Statens vegvesen).
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Krokenveien, Sagaveien og Fossekallveien

Veinett og trafikkmengde
Fartsgrensen i Krokenveien, Sagaveien og Fossekallveien er 30 km/t. Det er ikke foretatt
trafikktelling i samleveier og boligveier på Haldenjordet. ÅDT beregnes derfor ut fra
beregningsmetodikk utarbeidet av Statens vegvesen [6] og lokalkunnskap om hva som kan
forventes å være foretrukne kjøreruter i området. Hovedruta fra Krokenveien til hovedveinettet er
til Hønengata (fv.35) via Sagaveien og Fossekallveien.

Kjøreruter fra Krokenveien 23 og 40a til hovedveisystemet. (Fv.35 Hønengata).



TRAFIKK KROKENVEIEN 23 OG 40A 9

Å kjøre Rabbaveien og Hovsmarkveien for å komme utpå veinettet vil kun i unntakstilfeller
utgjøre attraktive alternativ til å kjøre til fv. 35 via Fossekallveien. De alternative kjørerutene vil
på grunn av lengre kjøreavstand utgjøre omveier, i tillegg til at de er smale, har fartsdumper, og en
del kryss mot boliggater. Videre må en forholde seg til en uoversiktlige situasjon med hus tett
inntil veien og mange private utkjørsler, særlig la ngs Rabbaveien. Det er derfor stor sannsynlighet
for at trafikken til og fra Haldenjordet i hovedsak går via Fossekallveien til krysset Krokenveien x
Hønengata (fv.35).

For å beregne ÅTD tas det utgangspunkt i beregni ngsmetode som er angitt i Statens vegvesens
håndbok for trafikkberegninger, (tabell side 55 - Turproduksjon pr. enhet pr. døgn) [6]. Med
turproduksjon menes i denne sammenhengen summen av turer ut av og inn til området. For
bilturer vil derfor gjennomsnittlig turproduksjon pr. døgn være det samme som ÅDT.

Foruten Ullerål barnehage og Ullerål kirke er det hovedsakelig boligbebyggelse i form av
eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse på Haldenjordet. Videre ligger det et næringsbygg med
utkjørsel i Krokenveien, like ved krysset mot Hønengata. (Regnorgården).

Utdrag fra tabell i Statens vegvesens håndbok for trafikkberegninger[6] :

TURPRODUKSJON

AREALBRUK ENHET Bilturer Variasjonsområde

BOLIG
Eget eller andres hjem pr. bolig

pr. person
3,5
1,0

2,5 - 5,0
0,5 - 1,5

HANDEL
Butikk
Kiosk
Apotek
Frisør
Bensinstasjon

pr. ansatt
pr. 100 m2 25,0

45,0
10,0 - 45,0
15,0 - 105,0

KONTOR
Post
Bank

Lege (Helse)
Offentlig og privat kontor

pr. ansatt
pr. 100 m2

2,5
8,0

2,0 - 4,0
6,0 - 12,0

pr. ansatt
pr. 100 m2

2,0 - 6,0
5,0 - 20,0
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I Regnorgården er det solstudio i underetasjen, dagligvare i 1.etasje (Kiwi) og helsetjenester som
legesenter, tannlegesenter og fysioterapeut i 2 etasje. Ettersom det er flere helsetjenestetilbud med
mange ansatte kan det forventes at det er en jevn strøm av brukere gjennom dagen. Det tas derfor
høyde for at turproduksjon ligger i det øvre sjikte t. Det er tatt utgangspunkt i 15 bilturer pr. 100
m² for funksjonene som ligger i 2. etasje. Her er bruksarealet antatt å være ca.800 m². Estimert
turproduksjon blir da ca.120 bilturer pr døgn.

For dagligvareforretningen i 1. etasje tas det utgangspunkt i gjennomsnittsverdien, det vil si 45
bilturer pr. 100 m². Med lager og areal for varemottak er bruksarealet antatt å være ca.1290 m².
Estimert turproduksjon blir da ca.580 bilturer pr. døgn.

Solstudio i underetasjen antas å ligge i det nedre sjiktet under helsetilbud, det vil si 5 bilturer pr.
100 m². Her er bruksarealet antatt å være ca.600 m². Estimert turproduksjon blir da ca.30 bilturer
pr. døgn.

Samlet ÅDT fra Regnoergården er estimert t il 730 bilturer pr. døgn. Med grunnlag i erfaring og
lokalkunnskap antas at mellom 65-70 % av denne trafikken kommer i krysset Krokenveien x
Hønengata, imens resten kommer i krysset Flattumveien x Hønengata. Det vil si at det estimeres
at Regnorgården bidrar med ca.500 kjørebevegelser pr. døgn i den siste delen av Krokenveien.

Ullerål barnehage har to avdelinger med til samm en 30 barnehageplasser og 11 ansatte. Dersom
transport til og fra barnehagen kun er bilbasert kan det forventes at kjøring og henting av barn vil
generere 60 bilturer. Ettersom mange av brukerne bor på Haldenjordet, i gangavstand til
barnehagen i et område med god kollektivdekning, forventes det ikke at alle bruker bil når de
leverer og henter. I tillegg tas det høyde for at noen av barna er søsken som leveres samtidig.
Turproduksjon ved kjøring og henting av barn er beregnet til å være 40 bilturer.

For de ansatte tas det også høyde for at noen av dem benytter kollektivtilbud fremfor å kjøre.
Turproduksjon for de ansatte er beregnet til å være 15 bilturer. Til sammen beregnes
turproduksjonen til barnehagen til å være 55 bilturer.

Trafikken til Ullerål kirke er liten på hverdager. I helgene er turproduksjonen fra
boligbebyggelsen lavere enn på hverdager. Barnehagen generer ingen trafikk i helgene. Ullerål
kirke og Ullerål barnehage benytter samme parker ingsplass. Trafikk til og fra kirka på søndag
formiddag forventes ikke å gi utslag som medfører at trafikken er større i helga enn ellers i uka.
Unntak kan forekomme ved spesielle høytider eller tilstelninger som kirkekonserter. Beregningen
gjøres ikke med utgangspunkt i slike spesielle tilfeller.

Når det gjelder variasjonsområdet for boliger tas det utgangspunkt i følgende:

Faktorer som fører til lav bilturproduksjon:
› små boliger med få personer
› blokkbebyggelse
› stor andel gamle
› godt kollektivtilbud
› beliggenhet nær sentrum
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Faktorer som fører til høy bilturproduksjon:
› store boliger med mange personer
› eneboliger
› stor andel barnefamilier
› dårlig kollektivtilbud

Det er variasjon i boligsammensetningen i området. For beregningen av turproduksjon fra
boligbebyggelsen er verdien 4 bilturer pr. bolig lagt til grunn for ene- og tomannsboliger, og 3 for
rekkehus. For leiligheter er verdien 2,5 bilturer pr. bolig benyttet. Det er gjort et unntak for
omsorgsboligene i Krokenveien 17 og 19, samt for bofellesskapet i nr. 21. Her er det bemanning
som genererer trafikk og det kan forventes at det kommer besøkende. Det er derimot ikke
sannsynlig at hver leilighet genererer 2,5 bilturer pr døgn. For disse enhetene er derfor verdien 1,5
benyttet for estimering av antall bilturer.

ÅTD angitt med blå tekst på kart som viser bolig sammensetning. (Kilde: Nordeca insight [8]).
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Trafikken til og fra boligveiene går som sagt via krysset Krokenveien x Hønengata (fv.35). Ut fra
beregningene som er gjort, estimeres ÅDT i krysset til å være 2450 kjøretøy/døgn i dagens
situasjon.

Gående og syklende
Det er lav fartsgrense og forholdvis lite trafikk langs boliggatene på Haldenjordet. Langs gatene
som har mest trafikk er det etablert fortau. Det gjelder Fossekallveien og delen av Krokenveien
som ligger nærmest Hønengata. En del av Sagaveien er stengt for biltrafikk. Dette sikrer en trygg
forbindelse over mot Hovsmarkveien. Det er også plassert en bom ved Krokenveien 17 som sikrer
at trafikken mellom Haldenjordet og Hønengata (fv.35) ledes via Fossekallveien hvor det er
fortau.

Avstengningene hindrer gjennomkjøring og bidr ar til å holde trafikkmengden nede. Det er
forholdsvis trygt for gående og syklende å bevege seg i området.

Fortau og gangveier, Haldenjordet og øvre del av Hønengata.

Krokenveien ligger innenfor skolekretsen til Ullerål barneskole og Hov ungdomsskole. For
barna som bor på Haldenjordet går skoleveien langs boliggater med lav fartsgrense, via
gangveidelen av Sagaveien, og over mot Hovsmarkveien. Fra Krokenveien 23 og 40a er raskeste
vei til skolene via denne gangveien.

De som bor nærmere Hønengata kan velge å gå langs fortauet i nedre del av Krokenveien og ta en
snarvei bak Regnorgården. Her kan det oppstå farlige situasjoner. I arbeidet med planene for
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Ullerål og Hov skoler ses det nærmere på mulige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for
skolebarn ved krysset Krokenveien x Hønengata (fv.35) [3].

Snarvei mellom Hønengata og Flattu mveien. (Kilde: Skoleveiutredningen
for Ullerål og Hov [3]).

Kollektivtransport
Brakars rute 228 Haldenjordet-Hvervenmoen ("Bybussen") betjener området med kollektivtilbud
med 15 minutters mellomrom fra litt før 07:00 til 23:00. Haldenjordet er et av de best betjente
områdene i Hønefoss med hensyn til kollekti vdekning. Bussholdeplassen i Krokenveien ligger
midt mellom nr. 23 og nr.40a.

Bussholdeplass ved Krokenveien 19. (Kilde: Google Street View).
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Brakars bussrute 228 på Haldenjordet.
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Trafikksikkerhet
Figuren under viser registrerte trafikkulykker i Hønengata mellom jernbaneundergangen og
Gummikrysset i perioden 01.01.08-01.03.18 (Nasjonal vegdatabank/NVDB) [1]. Det er registrert
relativt få ulykker i tiårsperioden, og de er jevnt spredt på strekningen. Det tyder på at det ikke er
spesielle utfordringer knyttet til kryssene langs Hønengata.

Trafikkulykker i perioden 01.01.2008 – 01.03.2018 (Kilde: NVDB).

Det er registrert to ulykker ved krysset Krokenveien x Hønengata (fv.35). Den ene er en påkjøring
i gangfeltet, hvor fotgjengeren ble lettere skadet. Den andre er en ulykke med to biler hvor føreren
av den ene bilen kjørte på bilen foran. En person ble lettere skadet.

I følge Nasjonal vegdatabank er det ikke regist rert ulykker i Krokenveien, Fossekallveien eller
Sagaveien siden midt på 1990-tallet.
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2.2 Planforslagets påvirkning på trafikkforhold

Trafikken som genereres av utbyggingen vil hovedsakelig påvirke ÅDT på strekningen
Krokenveien – Sagaveien – Fossekallveien til krysset Krokenveien x Hønengata (fv.35).

65 nye boenheter vil ut fra Statens vegvesens beregningsverktøy utgjøre en økning på ca.160-165
kjøretøy/døgn ettersom blokkbebyggelse og godt kolle ktivtilbud tilsier bilbruk i det nedre sjiktet i
variasjonsområdet, (2,5 bilturer pr. bolig).

Innenfor planområdet skal det etableres fortau langs nordsiden av Sagaveien og vestsiden av
Krokenveien. Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter, og særlig for barn- og unge
som får en tryggere skolevei til Hov ungdomsskole og Ullerål barneskole fra Haldenjordet.

Fortau og gangveier på Haldenjordet, med nytt fortau langs Sagaveien
og Krokenveien.

Eksisterende bussholdepla ss ved Krokenveien blir ikke berørt av tiltaket da den ligger på østsiden
av veien. I anleggsfasen vil det bli en del aktivitet langs veiene, særlig når fortauet skal etableres.
Dette kan påvirke fremkommelighet for bussen. Ved eventuelt behov for stenging av vei og/eller
omkjøring med midlertidig omplassering av busstopp vil løsninger bli drøftet og avklart i samråd
med Brakar og Ringerike kommune.
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Det settes krav til at parkeringsanleggene i de nye leilighetsbyggene skal ha sykkelparkering og
fasiliteter for vedlikehold av sykler. Det skal også tilrettelegges for lading av EL-sykler. Disse
tiltakene i kombinasjon med kort vei til godt kollektivtilbud gir et godt grunnlag for å begrense
bilbruken til de nye beboerne i Krokenveien 23 og 40.

Ved ÅDT på ca.20 000 kjøretøy/døgn i Hønengata kan det oppstå kø i Krokenveien mellom 16:00
og 17:00 på hverdager. ÅDT i Hønengata ligger i dag på 17 700 kjøretøy/døgn. Trafikkøkningen
har ikke vært på 20-25 % som forespeilet Statens vegvesens arbeid med detaljplan for fv.35 i
2012 [4]. Videre kan omlegging av E16 til ny trasé mellom Nymoen og Olum medføre at
forventet trafikkvekst blir ytterligere redusert. Med dette som grunnlag vurderer en at krysset
Krokenveien x Hønengata (fv.35) har tilstrekkelig trafikkavviklingskapasitet med dagens
utforming. Fortetting med 65 boenheter i boligområdet som benytter Krokenveien for å komme ut
på hovedveinettet gir en økning på ca. 6,5-6,7 % sammenlignet med dagens trafikk. Dette er en
liten økning som ikke utløser behov for tiltak i krysset.

Oppsummering
Fortettingen av de to tomtene gi lite negativ påvirkning på trafikkforhold i området. Etablering av
fortau gir tryggere skolevei og økt traf ikksikkerhet for myke trafikanter.
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Sammendrag

Veitrafikk er eneste kjente kilde til støy i området. Veitrafikktall er hentet fra COWIs
trafikkutredning for prosjektet. Tallene er i støyberegningen framskrevet til år 2029 i henhold til
T-1442/2016, basert på Transportøkonomisk Institutts prognoser for trafikkutvikling.
Støysonekartene er beregnet i høyde 1,5 meter over terreng. Denne høyden er valgt for å
synliggjøre støynivå på uteoppholdsarealer.

Det er kun inntil Sagaveien at støybelastningen forventes å overstige anbefalte grenseverdier
angitt i T-1442. Eksisterende boligbebyggelse med terrasser ligger utenfor gul
sone/vurderingssone for tiltak. En del av utbygging sprosjektet i Sagaveien 56 ligger innenfor gul
sone. Utredning og anbefaling av tiltak er ivaretatt i arbeidet med reguleringsplanen for tomta, og
her etableres støyskjerming som en del av realiseringen av plan 415. Barnehagens utearealer
berøres av vurderingssonen i en stripe langs gjerdet mot Sagaveien.

For innendørs støy i de nye byggene vil det være tilstrekkelig med ordinære moderne fasade- og
vinduskonstruksjoner for å overholde krav til innendørs støy fra utendørs kilder. Det anbefales at
alle boenheter planlegges for tilgang til både private utearealer og felles uteareal utenfor gul sone
langs Sagaveien. Både Krokenveien nr.23 og nr.40a har felles uteoppholdsarealer i hvit sone, selv
uten støyskjerming.

Fortettingen av de to tomtene har liten negativ påvirkning på støyforhold i området. Forutsatt at
løsninger og tiltak som er beskrevet blir ivaretatt, vil ikke de nye beboerne bli utsatt for
støybelastning som overstiger de anbefalte grenseverdiene.
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1 Innledning

COWI er engasjert av Krokenveien 23 AS for å utarbeide en reguleringsplan som skal
tilrettelegge for fortetting av to boligtomter i Krokenveien, Hønefoss nord. Flere fagtema skal
utredes for å gi grunnlag for å vurdere områdets egnethet for fortetting, og for å belyse det
ønskede tiltakets mulige virkninger på omgivelsene. I denne temarapporten redegjøres det for
dagens situasjon og prosjektets forventede virkning på støyforhold.

Krokenveien 23 og 40a ligger ca. 1.5 km i luftlinje for Hønefoss sentrum, og ca. 0.5 km fra
Hønengata. De to eiendommene ligger helt inntil Krokenveien. Veitrafikk er eneste kjente kilde til
støy i området.

Figur 1 – Vegsystemet i Hønefoss nord. (Kilde: Nasjonal Vegdatabank, NVDB.)
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2 FORSKRIFTE R OG GRE N SE VE RDIE R

2.1 Kommuneplanens arealdel (2017-2030)

I høringsutkast (mars 2017) for kommuneplanens arealdel for 2017 - 2030 for Ringerike
kommune vises det til T-1442 og støy med følgende bestemmelser:

§1. Bebyggelse og anlegg

§1.0.2 Lekeareal

› Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk, og være støyskjermet iht. T-1442.

§1.0.4 Støy

Anbefalte støygrenser i tabell 3 i ”Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen T-1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. I
områder avsatt til sentrumsformål, og spesielt ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tillate
avvik fra støygrensene under forutsetning av at følgende målsettinger legges til grunn: Alle
boenheter skal ha en stille side. En høyest mu lig andel – og mer enn 50 % - av oppholdsrommene
inkludert minst ett soverom skal vende mot stille side. Alle boenheter skal ha tilgang til både
private utearealer og felles uteareal som tilfr edsstiller grenseverdiene i retningslinjen T-1442.
Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er utsatt for støy fra
veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. De t stilles også krav om støydokumentasjon ved
planlegging av ny støyende virksomhet.

2.2 Forskrifter og grenseverdier for støynivå utendørs

I Byggteknisk forskrift, TEK 17, er det gitt funksjonskrav med hensyn på tilfredsstillende
lydforhold i bygninger. Veiledningen til forskriften viser til Norsk standard NS 8175 " Lydforhold
i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper " for tallfestede grenseverdier. Lydklasse C i NS
8175:2012 er preaksepterte minimumskrav i henhold til TEK 17, og legges derfor til grunn. Det
henvises her til nedre grenseverdi for gul sone i T-1442/2016, med grenseverdier for gul/rød
støysone som vist i Tabell 1.

Tabell 1 - Kriterier for soneinndeling iht. T-1442/2016.

Gul sone Rød sone

Støykilde Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden
kl 23-07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden
kl 23-07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB
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Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak
gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstille nde støyforhold. I gul støysone kan kommunen
velge å tillate avvik fra grenseverdiene i T-1442 dersom planen kan utformes slik at
støykompromissene blir begrenset.

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som er lite egnet til støyfølsomme bruksformål, og
hovedregelen er at etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. For øvrige områder (hvit sone),
vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til støy, og det kreves normalt ingen
særlige tiltak for å tilfredsstille krav til innendørs støy i teknisk forskrift.

Retningslinjen angir i tillegg anbefalte grenseverdier ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse
som boliger er gjengitt i Tabell 2, og tilsvarer nedre grense for gul støysone.

Tabell 2 - Høyeste anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse eller støyende
virksomhet. Tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med

støyfølsom bruksformål

Støynivå utenfor
soverom,

natt kl. 23 – 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

› Støynivået skal beregnes for situasjonen minst 10 år frem i tid.
› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
› Krav til maksimalt støynivå L5AF i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per

natt som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser.

2. 3 Forskrifter og grenseverdier for støynivå innendørs

Innendørs grenseverdi for boliger for støy fra utendørs lydkilder er vist i Tabell 3.

Tabell 3 - Utdrag fra NS 8175:2 012. Høyeste grenseverdier for bolig er for innendørs støynivå fra
utendørs støykilder.

Type brukerområde Målestørrelse Lydklasse C

I oppholds- og soverom Lp,A,24h 30 dB

I soverom Lp,AFmax

natt, kl. 23 – 07
45 dB

Kravet til maksimalt lydtrykknivå Lp,AFmax gjelder steder med stor trafikk om natta, ti hendelser
eller flere, og ikke enkelthendelser.
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3 STØYBE RE GNIN GE R

3.1 Grunnlag og beregningsmetode for veitrafikkstøy

Støyberegningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikk ved bruk av
støyberegningsprogrammet CadnaA versjon 2018. Digitalt kartgrunnlag fra 10.08.17 er benyttet
som grunnlagsmateriale i støyberegningsmodellen.

Støysonekartene er beregnet i høyde 1,5 meter over terreng. Beregningshøyden på 1,5 meter er
valgt for å synliggjøre støynivå på uteoppholdsar ealer på bakkeplan. Beregningshøyde 1,5 meter
er også benyttet på takterrasser.

Beregningene er utført med rutenett i avstand 2 x 2 meter, helningsgradienter på veier er
hensyntatt og beregningene inkluderer 2 lydrefleksjoner.

3.2 Trafikktall

Veitrafikktall i Tabell 4 er hentet fra COWIs trafikkutredning for prosjektet. Tallene er
framskrevet til år 2029 i henhold til T-1442/2016, basert på Transportøkonomisk Institutts
prognoser for trafikkutvikling i Ringerike. Støy fra veier som ikke er nevnt i Tabell 4 anses som
neglisjerbart.

Tabell 4 - Benyttede trafikktall for veitrafikk.

Vei ÅDT 2029 Andel
tungtrafikk

Hastighet

(km/t)

Krokenveien, ved nr. 23 200 1 % 30

Krokenveien, ved nr. 19 320 1 % 30

Krokenveien, sør for bom mot Sagaveien 200 1 % 30

Sagaveien, ved nr. 40A 700 1 % 30

Fossekallveien 1920 1 % 30
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4 RE RSU LTATE R OG VU RD E RIN GE R

4.1 Utendørs støy fra veitrafikk

Støysonekart X001 i vedlegg 2, samt Figur 2 og Figur 3, viser beregnet Ldenfor år 2029 på fasader
og uteoppholdsområder uten bruk av støyskjermer for nybyggene i Krokenveien 23 og Sagaveien
40A.

Støynivået på største del av utearealer på bakkepl an, samt takterrasser, ligger innenfor hvit sone.
Takterrasse i Krokenveien 23 har tilfredsstillende støynivå, også uten tette rekkverk.

Alle boenheter må planlegges for tilgang til både private utearealer og felles uteareal som
tilfredsstiller grenseverdiene i retningslinjen T-1442.

Støynivå fra veitrafikk er under grenseverdien (Lden= 55 dB) for alle fasader. Høyeste fasadenivå
er Lden= 54 dB mot nordvest for nybygg i Sagaveien 40A, se Figur 3.

Figur 2 – Beregnet Ldenfor år 2029 på fasader og uteoppholdsområder for nybygg i
Krokenveien 23, uten støyskjermer. (Bygget er noe endret i endelig planforslag, men har
hovedsakelig lik plassering i forhold til potensiell støykilde).
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Figur 3 - Beregnet Lden for år 2029 på fasader og uteoppholdsområder for nybygg i Sagaveien
40A, uten støyskjermer. (Bygget er noe endret i endelig planforslag, men har hovedsakelig lik
plassering i forhold til potensiell støykilde).

Støysonekartet viser videre at eksisterende bebyggelse langs Krokenveien og Sagaveien ikke
utsettes for støy som overskrider de anbefalte grenseverdiene. Dette inkluderer eksisterende
terrasser på sørsiden av de tre boligene (Figur 4). Planlagt bebyggelse m/tilhørende utearealer i
Sagaveien 56 er berørt av gul sone. Avbøtende tiltak i form av støyskjerming langs veien er
ivaretatt i detaljplanen er vedtatt for dette utbyggingsprosjektet. (Plan 415 – Sagaveien 56, vedtatt
05.12.2017, KS sak. 137/17).
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Figur 4 - Beregnet Lden for år 2029 langs Sagaveien, uten støyskjermer.

Barnehagen er ikke utsatt for veitrafikkstøy som overskrider de anbefalte grenseverdiene.
Barnehagens utearealer berøres av vurderingssonen i en stripe langs gjerdet mot Sagaveien. Dette
utgjør en liten del av barnehagens totale uteoppholdsareal på ca. 2,5 daa.

4.2 Krav til lydisolasjon for vinduer/fasader

Det er foretatt en vurdering av innendørs st øynivå med tanke på krav i NS8175:2016 klasse C.

For begge nybyggene er det vurdert at Leq,24her dimensjonerende for beregningene av innendørs
støynivå. Eneste unntak kan være fasadene i 1. og 2. etasje i Sagaveien 40A merket med «Lmax_1» og
«Lmax_2» i støysonekart X001. Her er det beregnet fl ere enn 10 støyhendelser utendørs i nattperioden
som oversiger maksimalt støynivå L5AF. Dersom nevnte fasader har vi ndu mot soverom, vil det være
maksimale støynivå som er dimensjonerende for vurdering vindu/fasade og tilhørende innendørs støy.

Normalt vil det være tilstrekkelig med ordinære moderne fasade- og vinduskonstruksjoner for å
overholde krav til innendørs støy fra utendørs kild er iht. NS 8175:2012. For å sikre at innendørs
støynivå overholdes, bør det i byggesaken gjøres nærmere vurdering av dette.

Beregningene forutsetter balansert ven tilasjon uten passive ventiler i fasaden.
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5 Oppsummering og konklusjon

Det er kun inntil Sagaveien at støybelastningen forventes å overstige anbefalte grenseverdier
angitt i T-1442. Eksisterende boligbebyggelse med terrasser ligger utenfor gul
sone/vurderingssone. Utbyggingsprosjektet i Sa gaveien 56 ligger innenfor gul sone, men er
utredet i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for tomta. Støyskjerming etableres som
en del av realiseringen av plan 415, og det angis derfor ikke avbøtende tiltak for Sagaveien 56 i
detaljplanen for Krokenveien 23 og 40a. Barnehagens utearealer ligger i hovedsak utenfor
vurderingssonen for støytiltak.

Fortettingsprosjektene har både terrasser og utear eal på bakkeplan som selv uten støyskjerming
ligger i hvit sone. Det anbefales at alle boenheter planlegges for tilgang til både private utearealer
og felles uteareal innenfor hvit sone. For innendørs støy i de nye byggene vil det være tilstrekkelig
med ordinære moderne fasade- og vinduskonstruks joner for å overholde krav til innendørs støy
fra utendørs kilder.

Fortettingen av de to tomtene har liten negativ påvirkning på støyforhold i området. Forutsatt at
løsninger og tiltak som er beskrevet blir ivaretatt, vil ikke de nye beboerne bli utsatt for
støybelastning som overstiger de anbefalte grenseverdiene i T-1442/2016.
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Vedlegg 1 – Definisjoner av trafikktall og lyd

Nedenfor følger definisjoner og forklaringer til aktuelle parametere og uttrykk som blir benyttet i
dette notatet.

Lden er et A-veid ekvivalent lydnivå over et døgn, bestående av dag (day, d), kveld (evening, e) og
natt (night, n). Dag er definert i tidsrommet 07 – 19, kveld 19 – 23 med ekstra tillegg på +5 dB, og
natt 23 – 07 med ekstra tillegg på +10 dB. Beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som
gjennomsnittlig støybelastning over ett år.

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 % av hendelsene.

L p,AF,max er det maksimale lydnivået som er et mål for de høyeste, vanlige toppene i en varierende
støy. Størrelsen er en øyeblikksverdi.

ÅDT : Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, regnet over et år.
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Vedlegg 2 – Støysonekart i følger i A3-format

› Støysonekart X001, Ldenfra veitrafikk i 2029, uten skjerming. (Gjennomsnittlig over ett år)

› Støysonekart X002, L5AF fra veitrafikk i 2029, uten skjerming. (Maks nivå, øyeblikksverdi)
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Rekvirert av Skrevet av

E. Brørby & sønn AS Arkimedum AS

Per Erik Brørby Lars P. Tronrud

per@brorby.as lars@arkimedum.no

+47 924 62 306 91 82 44 36

Det vises til tidligere grunnundersøkelser utført av oss i mars 2017

Grunnundersøkelsen viser fas te masser ned til ca kote 95/96, og et lag med bløtere leire fra kote ca 93 til 95.
Planlagt f erdi g gulv er på kote 96,8.

Det ble den 25.04.2018 gravet 2 stk dype prøvegroper på tomta , ett i hver ytterende ne av bygget i bakkant
( Hjørne av utstikkende leilighet og hjørne av heissjakt )

Punktene ble stukket ut av Brørby etter koordinater fra arkitekt .

Tils tede var:

• Per E rik Brørby
• Kristoffer Brørby
• Lars P. Tronrud

Formålet med prøvegropene var t re sidig:

1) Påvise kotehøydene for laget med bløtere leire – og evt sandlag .

2) Vurdere stabiliteten i gropsidene ift planlagte graveskråninger i bakkant av bygget

3) Se etter vannsig
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Punkt A og B – ca pla ssering

Tegningen vist her er ikke helt riktig. Bygget har blitt endret og flyttet litt , men dette er siste mottatte tegning .



Krokenveien 23 10198 - N - 01

Hønefoss 25.04.2018

3



Krokenveien 23 10198 - N - 01

Hønefoss 25.04.2018

4

Grop A
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Grop B
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Vurderinger

Prøvegropene viser at det er skille mellom et tynt sandlag over litt bløtere leire på kote 98 (A) og kote 96 (B).

Dette stemmer godt overens med totalsondering i punkt 2 (samme punkt som B) fra tidl igere
grunnundersøkelser .

I pkt A er tilsvarende forhold, men 2m høyere opp.
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Anbefalinger

Fundamentering

Man kan fundamentere på 2 måter:

1) Hel, stiv bunnplate

Fordeler:

• Laver e marktrykk
• Mindre utgraving
• Enkler e forskaling og støp

U lemper:

• Mer betong.
• Fundamentert på bløtere leirelag la vere bæreevne
• Ujevne s etninger ( Leirelaget er skrått - faller nord - vestover )

2 ) Tradisjonelle s tripe - og søyle fundamenter

Fordeler:

• Mindre betong
• Fundamenteres på fast lag høyere bæreevne
• Mindre setninger

U lemper:

• Høy ere marktrykk
• Sålene må graves dypere
• Graveskråning i bakkant blir høyere
• Mer kostnader ifm f orsterkningslag med duk, geonett og kult
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Graveskr åning

I det man bygger opp forskaling for kjellerveggene i bakkant av byg get blir g raveskråninge n å anse som en grøft ,
og grøfteforskriften gjelder.

Forskrift om graving og avstivning av grøfter, 1985:
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Beregning av udren ert skjærstyrke i leir masse ne ned til ca kote 96
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Forholdene er ikke vanskelige, men gravedybden blir mer enn 3,0 m.

Leira over ca kote 98 (A) og 96 (B) er fast (Su = 70 kPa) mens lavere n ed er det et lag med litt bløtere leire.
Vingeborprøve på kote 96 i det bløtere leirlaget i pkt A viser skjærfasthet på ca 35 kPa – dvs mi ddels fast. Ut fra
totalsonderingsplott er det fastere lag fra ca kote 94 og økende motstand nedover

Etter en helhetlig vurdering anbefal es helling på g raveskråning er til å være 45 °

Det kan være fare for ut vasking av skråningen ved nedbør, og denne bør derfor tildekkes med pre senninger.
T errenget i overkant av skråning skal renses og sikres med steng sli k at ikke stein osv kan trille ned i trauet .

Hønefoss, 25. april 2018

Lars P. Tronrud
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Rekvirert av Skrevet av

E. Brørby & sønn AS Arkimedum AS

Per Erik Brørby Lars P. Tronrud

per@brorby.as lars@arkimedum.no

+47 92462306 91 82 44 36

Adresse Krokenveien 23

3515 Hønefoss

Kommune 0605 Ringerike

Gnr 87
Bnr 65

Oppdrag

Krokenveien 23 AS skal oppføre leilighetsbygg i Krokenveien 23 i Ringerike.

Arkimedum AS er engasjert for å forestå grunnundersøkelse og utarbeide rapport om grunnforholdene på
tomten.

Det er utført

• Forundersøkelser
• Feltundersøkelser
• Laboratorieundersøkelser
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1 Forundersøkelser

Løsmassekart
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Løsmassetabell

Nr Type Beskrivelse

11
Morenemateriale, sammenhengende
dekke, stedvis med stor mektighet

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket,
dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse
fra 0,5 m til flere ti - talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

12
Morenemateriale, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med
grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer .

15 Randmorene/randmorenebelte
Rygger eller belter av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er
usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet
finnes i veksling med breelvmateriale .

20
Breelvavsetning (Glasifluvial
avsetning)

Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag
av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare
overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti - talls meter.

30 Bresjø - /eller brekammeravsetning
(Glasilakustrin avsetning)

Finkornig materiale avsatt i bresjø eller vannfylt brekammer hvor tykkelsen er mer enn 0,5 m
og arealdekningen er sto r nok til å danne figur på kartet. Mektigheten kan være flere ti - talls
meter.

36 Bresjø - /brekammer og innsjøavsetning
(Glasilakustrin og lakustrin avsetning)

Benyttes hvis en ønsker å slå sammen de to avsetningstypene. I tilfelle brukes ikke separate
farg er for bresjø og innsjø på det samme kartbladet.

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighet.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkl eireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

42
Marin strandavsetning,
sammenhengende dekke

Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge - og
strømaktivitet i strandsonen, st edvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt
sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst.
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre
sedimenter.

43
Hav - og fjordavsetning og
strandavsetning. Usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Grunnlendte områder med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt
mindre enn 0,5 m men den kan lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav - og
strandavsetninger. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk

50
Elve - og bekkeavsetning (fluvial
avsetning)

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vift er. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m

54
Flomavsetning, sammenhengende
dekke Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved plutselig uttapning av bresjøer.

70
Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter
mektighet

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Gradvis
overgang til underliggende fast fjell. Brukes når en ikke skiller mellom sammenhengende og
usammenhengende dekke av denne avsetningstypen.

72
F orvitringsmateriale,
usammenhengende dekke eller tynt
dekke over berggrunn

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Grunnlendt
område med tallrike fjellblotniger

90 Torv og myr (Organisk materiale)
Organisk jord dannet av døde planterester, med mektigheter større enn 0,5 m. Det skilles
ikke mellom ulike torvtyper.

100
Humusdekke/tynt torvdekke over
berggrunn

Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av humusdekket er
vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike
områder.

120 Fyllmasse (antropogent materiale) Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av mennesker aktivitet, vesentlig i urbane strøk

130 Bart fjell
Brukes om områder som stort set t mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er fjell i
dagen.
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Befaring

Befaring ble gjort den 03.03.17

Tilstede var:

• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Tomt, området, vegetasjon og vannføring ble vurdert.

Kritiske snitt vurdert

Satt ut 4 peler

Vurderinger:

Tomt er bratt i bakkant. Bjørk og furu i skrent.

Nytt bygg skal ha P - kjeller med ok gulv ca 0,5m under vei (Krokenveien)

Program

4 stk totalsonderinger til 10m dybde

Poseprøver der det er lavere motstand på TS - plott.

• Beskrivelse
• Vanninnhold
• Kornkurve
• Telefarlighetsgruppe

Vingeborprøver hvis mulig.

• Udrenert skjærstyrke
• Omrørt skjærstyrke
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2 Feltundersøkelser

Borekart .

Punkter er innmålt av Berntsen plan og oppmåling AS den 07.03.17
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Totalsonderinger
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Borelogg
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Vingeboringer
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3 Laboratorieundersøkelser

Poseprøver

1 stk poseprøve ble levert for undersøkelser hos Multiconsult på Skøyen.
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4 Geoteknisk e vurdering er

Konsistens

Feltundersøkelser og laboratorieundersøkelser viser et lag med bløt til middels fast leire fra ca kote 95 til
90 . L eira er i telefarlighetsgruppe T4, dvs meget telefarlig. Enkelte tynne sandlag innimellom . Ser ut som
det er overgang fra sand til leire på kote ca 95.

Det er ikke tegn til kvikkleire.

Kompensering

Det er ifølge tiltakshaver planlagt leilighets bygg med p arkeringskjeller. Kompensering kan oppnås , men
det vil for et stort bygg være større avlasting i bakkant enn i forkant, pga tomtens helling . Man bør
vurdere å oppføre flere, mindre bygg. Dette tillater fundamenter på ulike kot er, og dermed bedre balanse
i kompensering.

Tillatt marktrykk

Le ira fra kote 95 og ned er bløt /middels fast , d v s udrenert skjærstyrke på ca 20 - 30 kPa

Tillatt marktrykk vil konservativt ligge i området 100 - 120 kPa (10 – 12 tonn/m2)

Setninger

Prøveserie viser leire med vanninnhold på ca 30 %.

Modultall for setningsanalyse vil ligge i området m = 20

Plastisk analyse

Fundamentering

Det anbefales kompensert fundamentering med hel stiv såle. Leirlag er setningsømfintlig, og
fundamenteringen må det alj prosjekteres av geotekniker.

Terreng i bakkant av tomt er ganske bratt, og evt graving inn i skrent vil kreve prosjektering av sikring av
byggegrop , og jordtrykk mot kjellervegg er .
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Sjekkliste grunnundersøkelser

Eurokode 7 - 1 Kap. 3: Geoteknisk e data

Sjekkpunkter Dato

Er det lagt inn korrekt informasjon om tomt og aktører i prosjektet 24.02.17

Er det gjort nødvendige forundersøkelser for å bedømme byggeplassens generelle egnethet? 03.03.17

Foreligger de t målsatte tegninger som angir plassering av bygninger på kart med koter? 03.03.17

Er det gjort befaring av tomten og området rundt? 03.03.17

Er det vurdert om områder utenfor byggeplassen har betydning for prosjektet? 03.03.17

Er det innhentet geotekniske rapporter eller andre relevante opplysninger fra tomter i
nærheten?

-

Er det utarbeidet program for grunnundersøkelser? 03.03.17

Er grunnundersøkelser gjennomført ihht til program og evt. supplert under utførelse? 06.03.17

Er resultatene tolket og drøftet for usikkerhet? 20.03.17

Er jord og jordlag klassifisert og beskrevet ? 20.03.17

Er det laget en tydelig sammenstilling av resultatene som kan brukes i den videre
prosjekteringen?

20.03.17

Dato Firma Navn Signatur

20.03.17 Arkimedum AS Lars P. Tronrud
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Rekvirert av Skrevet av

E. Brørby & sønn AS Arkimedum AS

Per Erik Brørby Lars P. Tronrud

per@brorby.as lars@arkimedum.no

+47 92462306 91 82 44 36

Adresse Krokenveien 40A

3515 Hønefoss

Kommune 0605 Ringerike

Gnr 87
Bnr 2

Oppdrag

E, Brørby & sønn AS skal oppføre leilighetsbygg i Krokenveien 40A i Ringerike.

Arkimedum AS er engasjert for å forestå grunnundersøkelse og utarbeide rapport om grunnforholdene på
tomten.

Det er utført

• Forundersøkelser
• Feltundersøkelser
• Laboratorieundersøkelser
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1 Forundersøkelser

Løsmassekart
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Løsmassetabell

Nr Type Beskrivelse

11
Morenemateriale, sammenhengende
dekke, stedvis med stor mektighet

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket,
dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse
fra 0,5 m til flere ti - talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

12
Morenemateriale, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med
grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer .

15 Randmorene/randmorenebelte
Rygger eller belter av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er
usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet
finnes i veksling med breelvmateriale.

20
Breelvavsetning (Glasifluvial
avsetning)

Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag
av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare
ov erflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti - talls meter.

30 Bresjø - /eller brekammeravsetning
(Glasilakustrin avsetning)

Finkornig materiale avsatt i bresjø eller vannfylt brekammer hvor tykkelsen er mer enn 0,5 m
og arealde kningen er stor nok til å danne figur på kartet. Mektigheten kan være flere ti - talls
meter.

36 Bresjø - /brekammer og innsjøavsetning
(Glasilakustrin og lakustrin avsetning)

Benyttes hvis en ønsker å slå sammen de to avsetningstypene. I tilfelle brukes ikke separate
farger for bresjø og innsjø på det samme kartbladet.

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighet.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

42
Marin strandavsetning,
samme nhengende dekke

Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge - og
strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt
sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og g rus er vanligst.
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre
sedimenter.

43
Hav - og fjordavsetning og
strandavsetning. Usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Grunnlendte områder med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt
mindre enn 0,5 m men den kan lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav - og
strandavsetninger. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk

50
Elve - og bekkeavsetning (fluvial
avset ning)

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m

54
Flomavsetning, samm enhengende
dekke Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved plutselig uttapning av bresjøer.

70
Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter
mektighet

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Gradvis
overgang til underliggende fast fjell. Brukes når en ikke skiller mellom sammenhengende og
usammenhengende dekke av denne avsetningstypen.

72
Forvitringsmateriale,
usammenhengende dekke eller tynt
dekke over berggrunn

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemis k nedbryting av berggrunnen. Grunnlendt
område med tallrike fjellblotniger

90 Torv og myr (Organisk materiale)
Organisk jord dannet av døde planterester, med mektigheter større enn 0,5 m. Det skilles
ikke mellom ulike torvtyper.

100
Humusdekke/tynt torvd ekke over
berggrunn

Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av humusdekket er
vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike
områder.

120 Fyllmasse (antropogent materiale) Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av mennesker aktivitet, vesentlig i urbane strøk

130 Bart fjell
Brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er fjell i
dagen.
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Befaring

Befaring ble gjort den 03.03.17

Tilstede var

• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Tomt, området, vegetasjon og vannføring ble vurdert.

Satt ut 4 peler

Vurderinger

Tomten er tilnærmet flat.

Det er ikke tegn til skredflater på tomt eller i området rundt tomten.

Områdestabiliteten vurderes som god.

Program

Bore 4 stk totalsonderinger til 10m dybde

Ta opp poseprøver der det er lavere motstand på TS - plott, og på ca kote for fundamenter.

• Beskrivelse
• Vanninnhold
• Kornkurve
• Telefarlighetsgruppe

Vingeborprøver hvis mulig.

• Udrenert skjærstyrke
• Omrørt skjærstyrke
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2 Fel tundersøkelser

Borekart . Punkter er innmålt av Berntsen plan og oppmåling AS den 07.03.17
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Totalsonderinger
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Borelogg
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3 Laboratorieundersøkelser

3 stk skovleborprøver fra hull 2 ble lagt i poser og levert til undersøkelse hos Multiconsult på Skøyen
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Geoteknisk e vurdering er

Konsistens

Feltundersøkelser og laboratorieundersøkelser viser middels fast til fast leire til 10m dyp. L eira er sandig
og siltig, og er i telefarlighetsgruppe T4, dvs meget telefarlig. Enkelte tynne sandlag. Forholdsvis
homogene forhold over tomten.

Masser på skovlebor var generelt meget faste. Vanskelig å trykke inn tommel.

Skovleborprøve på ca 3,5 m viste våt prøve. Det antas v ann førende lag på kote 91 - 92

Kompensering

Det er ifølge ti ltakshaver planlagt bygg med p arkeringskjeller, dvs avlastning ca 3m x 20kN/m3 = 60 kPa .
Dette tilsvarer omforent pålastning fra 5 etasjer .

Tillatt marktrykk

Le iren i grunnen er til dels fast, dvs udrenert skjærstyrke på ca 50 - 75 kPa

Tillatt marktrykk vil konservativt ligge i området 250kPa

Setninger

Prøves erie viser leire med vanninnhold på ca 15 - 25%.

Modultall for setningsanalyse vil ligge i området m= 25 - 30

P lastisk analyse

Fundamentering stype

For denne grunntypen kan anbefales tradisjonell fundame ntering med såle og stiv ringmur i armert
betong . I bunn av sålegrøfter bør legges duk, geonett og minimum 25 cm komprimert pukk.
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Sjekkliste grunnundersøkelser

Eurokode 7 - 1 Kap. 3: Geotekniske data

Sjekkpunkter Dato

Er det lagt inn korrekt informasjon om tomt og aktører i prosjektet 24.02.17

Er det gjort nødvendige forundersøkelser for å bedømme byggeplassens generelle egnethet? 03.03.17

Foreligger de t målsatte tegninger som angir plassering av bygninger på kart med koter? 03.03.17

Er det gjort befaring av tomten og området rundt? 03.03.17

Er det vurdert om områder utenfor byggeplassen har betydning for prosjektet? 03.03.17

Er det innhentet geotekniske rapporter eller andre relevante opplysninger fra tomter i
nærheten?

-

Er det utarbeidet program for grunnundersøkelser? 03.03.17

Er grunnundersøkelser gjennomført ihht til program og evt. supplert under utførelse? 06.03.17

Er resultatene tolket og drøftet for usikkerhet? 20.03.17

Er jord og jordlag klassifisert og beskrevet ? 20.03.17

Er det laget en tydelig sammenstilling av resultatene som kan brukes i den videre
prosjekteringen?

20.03.17

Dato Firma Navn Signatur

20.03.17 Arkimedum AS Lars P. Tronrud



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-6   Arkiv: PLN 000  

 

 

Oppstartssak for detaljereguleringsplan nr. 430 - Krokenveien 23 og 40 a  

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

Krokenveien 23 og 40a. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i eksisterende boligområde. Planen 

vil legge til rette for oppføring av leilighetsbygg i Krokenveien 23 og 40a. 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei-, bolig og friareal innlemmet i planen. 

 

Planen er privat initiert, og fremmes som detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller.  

 

Oppstart av plan kan anbefales da den er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel om 

fortetting av Hønefoss. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplaner i området.   

 

Innledning  
Forslagstiller E. Brørby & Sønn ønsker med denne planen å få en bedre utnyttelse av to 

boligtomter i Krokenveien. Planarbeidet vil tilrettelegge for fortetting ved å oppføre 

leilighetsbygg med tilhørende utearealer og lekeplass i Krokenveien 23, gnr. 87, bnr. 65, 303, 

411, samt Krokenveien 40a, gnr. 87/2 og 87/487. 

 



- 

Detaljreguleringen skal sikre en god prosess omkring økning av utnyttelsesgraden for de to 

eiendommene. Planen skal ivareta god tilrettelegging for utbyggingsområdets uteoppholdsareal 

samt areal til veg- og fortau. Det skal også sikres at friområde ivaretas på en god måte.  

 

Det er nødvendig med omregulering fordi forslaget er i strid med gjeldende reguleringsplaner 

og gjeldende bestemmelser i kommuneplan. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Tomtene som i planforslaget søkes endret, er i dag bebygd med småhus med lav 

utnyttelsesgrad.  

 

Krokenveien 23, bestående av tre eiendommer, er i dag bebygd med en liten en-etasjes 

enebolig og garasje. Boligen er i det kommunale registeret for verneverdige hus i kategori 

middels verneverdi. Samlet har de tre eiendommene et areal på ca. 2 daa, hvorav noe er avsatt 

til veiformål samt friområde.  

 

Krokenveien 40a er i dag bebygd med en tomannsbolig i to fulle etasjer, samt loft og kjeller. I 

tillegg ligger det tre hus med garasje/uthusfunksjon på eiendommen. Eiendommene 87/2 og 

87/487 har et areal på ca. 2.0 daa. 

 

Tilgrensende eiendommer har varierte bygningsuttrykk og utnyttelsesgrad. Mellom 

Krokenveien, Sagaveien og Fossekallveien er det i stor grad romslige eneboligtomter. Mens 

sørover fra Krokenveien 23, langs østsiden, ligger to blokker. Disse eies av Ringerike 

Boligstiftelse og benyttes i dag i hovedsak til omsorgsboliger, blokkene har høyde 5 og 6 

etasjer. Vest for Krokenveien 23 og videre mot nordvest ligger det flere 3-etasjes blokker.   

 

I umiddelbart nærhet til planforslagets tomter ligger Ullerål kirke og Ullerål barnehage. Hov 

ungdomsskole og Ullerål barneskole ligger innenfor 500 meters rekkevidde.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Krokenveien 23: 

Forslagstiller ønsker å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller, delvis under bakken. Foreløpig planlegges 

det med fem fulle etasjer. På bakkenivå fra Krokenveien – fremstår det som 6 fulle etasjer. Det 

foreslås å oppføre lekeplass på felles terrasse foran fasadeparti til 1.etasje opp på bodene 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 23). 

 

Krokenveien 40a: 

Forslagstiller ønsker også her å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller. Forslagstilleren ønsker å oppføre bygg på 5 

fulle etasjer. Forslagstilleren foreslår en skjermet løsning for lekeplass på eiendommen 87/487 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 40a). 

 

For planområdets øvrige arealet ønskes en videreføring av arealformål, men med forbedringer 

mellom annet mht. infrastruktur og bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Friområde, som i 

kommunens temaplan Grønn plakat er avsatt til område med stor verdi, skal sikres i plan.  

 



- 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering, og det fremgår av 

samfunnsdelen, vedtatt 30.04.2015, at det er en ønsket utvikling med fortetting og høyere 

bebyggelse med både nærings- og boligformål i Hønefoss. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan nr. 65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka, m.m, vedtatt 

25.04.1996 og deler i gjeldende reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 

22.02.1990.  

 

Arealformål som inngår i eksisterende planer for omsøkt planområdet er boligformål, offentlig 

bygninger, friområde/lek samt kjørevei og gangareal. For plan nr. 65-06, fra 1996 tillattes 

utnyttelsesgrad 0,20 og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. For plan nr. 198, fra 1990 er 

det angitt i planbestemmelsene at utnyttelsesgraden for evt. nye prosjekt fastsettes av 

bygningsrådet og at eneboliger kan oppføres inntil 2 etasjer. 

 

Planer under arbeid i området 

I krysset mellom Fossekallveien og Sagaveien ligger et areal som i dag er regulert til 

forretning/kontor. Det er igangsatt reguleringsarbeid for dette arealet samt for areal som er 

regulert til veg. Per i dag er vegarealet ikke opparbeidet til veg og ønskes i stedet omregulert 

til boligformål. Plan nr. 415 – Sagaveien 56 blir liggende sømløst inntil detaljplan for 

Krokenveien 23 og 40a. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller. Forslag til 

planavgrensning følger saken som vedlegg. 

 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei- og boligareal innlemmet. Krokenveien 19 og 21 

samt omkringliggende veiareal foreslås lagt inn i planen. Friområdekorridoren nord for 

Krokenveien 23 skal også sikres. Plangrensen mot nord foreslås å følge gjeldende plangrense 

plan nr. 65-06. Deler av friområde mellom Krokenveien og Sagaveien som er med i gjeldende 

reguleringsplan foreslås også inkludert. 

Det foreslås også at planområdet tar med seg areal som er regulert til veg og fortau i plan nr. 

198, ved Ullerål barnehage og Ullerål Kirke. Det gjøres oppmerksom på at fortausarealene, 

som er angitt i gjeldende plan for østre del av Sagaveien og nordover langs Krokenveien, ikke 

er opparbeidet.  

 

Plangrensen legges videre inntil plan nr. 415 Sagaveien 56 i sørøst og følger grensa til 

gjeldende reguleringsplan nr. 198 inn mot omsorgsboligene i Krokenveien 17. Det tas høyde 

for at plangrensa kan bli noe snevret inn i løpet av planprosessen. 

 

Areal innenfor foreslått plangrense er på ca. 24 daa.  

 

Det er gjort utredning omkring eneboligen i Krokenveien 23. Buskerud fylkeskommune har 

vært på befaring og gitt sin uttalelse i saken. Eneboligen er i kommunens register over 

verneverdi bebyggelse registrert med høy verneverdi. Bygningen er tilført nyere bygningsdeler 

og fremstår derav med noe redusert autentisitet. Etter en samlet vurdering anses den å ha 

forringet sin verneverdi til middels verneverdi. Buskerud fylkeskommune overlater til 

Ringerike kommune å ta stilling til om bygningen skal rives, vedlagt saken følger brev fra BFK.  



- 

 

Ringerike kommune så behov for en mer helhetlig plan som sikrer både grønnstruktur, vei- 

samt fortaus areal. Dermed ble avgrensningen av plan utvidet etter oppstartsmøte slik at det vil 

være mulig at fortau kan inngå som en del av planen.  Det viktig å se på veg- og fortaus 

utforming i sammenheng med naboplanen «Sagaveien 56» og omkringliggende områder. 

Dersom fortau skal inngå i planen, vil det utløse krav om utbyggingsavtale, da fortauet blir en 

del av den tekniske infrastrukturen som kommunen overtar ansvaret for.  

 

Eiendomsforhold 

Foreslått planområde omfatter deler av hovedbølet til Hov gård, gnr.87/1 (Friområder) som 

eies av Ringerike kommune. Kommunen eier også Krokenveien 17 og 19, og veiene i området. 

 

Peder E. Moen eier Sagaveien 47 (gnr.87/542). 

Pål Frodal og Merete B. Oslund eier Krokenveien 40b (gnr.87/486). 

André og Elin S. Kristiansen eier Krokenveien 38 (gnr.87/457,65). 

Kjetil Huseth og Christel Helene Andres eier Sagaveien 50 (gnr.87/528). 

Espen Grøtnes eier Sagaveien 52 (gnr.87/524). 

Ako Karem Wahed eier Sagaveien 54 (gnr.87/527). 

Krokenveien 23. (87/65, 87/411, 87/303) overskjøtes til E. Brørby & Sønn AS i juli 2017. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering; Ringerike skal ha 

en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.  

Det fremgår av bl.a. av kapittel 5, at Hønefoss skal fortettes:  

Kap. 5.1 

o) Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og 

boligformål. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligområde, offentlig 

bygninger og friområde; Arealbruken i gjeldende kommuneplan samsvarer i stor grad med 

arealbruken som er vist i de i dag gjeldende reguleringsplanene. 

 

Område som her ønskes regulert ligger innenfor temaplan grønn plakat. Det bebygde areal 

innenfor planområdet er avsatt som område med en del verdi, mens friområde er avsatt som 

område med stor verdi.  

 

Planforslaget omhandler ikke kommunedelplan for gående og syklende, men bidrar positivt da 

det planlegges å bygge gangveger/fortau innenfor planområdet.   

 

 

Juridiske forhold  
Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  



- 

 

Denne saken anses å ikke være i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram 

for behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Dette iht. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

Det skal i saksdokumentene ved 1. gangs behandling redegjøres for hvordan de miljørettslige 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 blir fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Realisering av planene vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form 

av infrastruktur. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Ringerike kommune oppfordrer forslagstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioden. Det er 

enighet om at det bør gjennomføres møte med naboene, samt representanter fra Ullerål 

barnehage, Ullerål kirke og Ringerike boligstiftelse. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak:  

 

a. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_430 detaljregulering for Krokenveien  

23 og 40a.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å øke utnyttelsesgrad på eiendommene med adresser 

Krokenveien 23 og Krokenveien 40A ved hjelp av omreguleringen, samt legge til rette for 

forbedring av infrastruktur, sikkerhet og fremkommelighet etter nåtidens forhold.  

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

I planprosessen skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det er nødvendig å ikke beholde 

allergifremkallende trær på eiendommen 87/2.  

 



- 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

I Krokenveien 23 ligger det i dag et verneverdig hus og uthus. Kulturminnemyndighet ved 

Buskerud Fylkeskommune har vurdert det dit hen at bolig som har vært registrert med høy 

verneverdi har svekket verdi som følge av ombygginger. Dermed er boligen gitt en middels 

verneverdi. (vedlegg brev fra fylkeskommune av 02.02.2017). Fageksperter overlater til 

kommunen som planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. Rådmann anser at  eiendommen 

i sin helhet har svekket sin verdi og kan dermed anbefale riving av bolig og uthus. 

Rådmannen foreslår følgende punkt i vedtak: «Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres 

det samtidig å ikke bevare bolighus og uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65)».  

 

Skredfare 

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene. 

Krokenveien 23 ligger tett inntil en bratt skråning. Planen skal vise frem sikringstiltak mot 

skråning.  

Det er foretatt grunnundersøkelser både for Krokenveien 23 og Krokenveien 40a. (vedlegg). 

Rådmannen kan ikke se at de anbefalingene som gitt i rapportene er fulgt opp i skisseforslaget. 

Det påpekes at prosjektet i sin helhet med dets volum og høyde skal samsvare med geotekniske 

forhold. Dette skal være tilstrekkelig utredet frem til 1.gangsbehandling. Vedlegg Rapport 

grunnundersøkelser Krokenveien 23, 4. Geoteknisk vurdering.  

 

Flomfare og flomveier 

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

innenfor foreslått plangrensa. Rådmannen ser derfor behov for ytterlige utredninger for 

overvannshåndtering før 1. gangs behandling. Overvann håndteres lokalt.    

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 

Rådmannen vil påpeke avklaringsbehov for følgende tema: 

- kapasitet VA. 

- Langs Krokenveien og ved aktuelle eiendommer går trase for fjernvarm. Det skal tas 

hensyn til ledningsnettet med eventuelle opparbeidelse av fortau. 

- Utforming og samordning med naboplanen nr.415 «Sagaveien 56» og omkringliggende 

områder. For å få gode og sammenhengende fortauløsninger på Krokenveien og 

Sagaveien, samt med tanke på overvannshåndtering og flomveger vil det være mulig å 

føre gangveien enten på den ene siden eller på den andre. Man skal være oppmerksomt 

på at gangveg vil anlegges i kantsone vei og følgelig vil utløse kompensasjons behov 

for infiltrasjon av overvannet fra vegen.  

 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Rådmannen vurderer at 5 etasjers høye bygg, både i Krokenveien 40a og Krokenveien 23, kan 

fremstå noe skjemmende for naboeiendommer, både med tanke på solforhold, spesielt for 

barnehages utearealer, og den helhetlige landskapskarakter i området.   

 

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som viktig at ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer 

og krav om universell utforming. 

 



- 

Uteoppholdsarealer og lekearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode uteoppholdsarealer i 

forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en optimal størrelse og funksjon og være utformet 

med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til praktiske gjøremål, materialvalg, 

beplantning, overvannshåndtering og annet. 

 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Det gjøres oppmerksom på tilknytningsplikten for fjernvarme i området for boliger fra 1000m2 

BRA, ihht Formskriften nr.492. 

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

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

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

Prosjektet vil også ta høyde for helhetlig tilrettelegging og oppføring for gangveger i 

tilknytning til prosjekters utbyggingstomter.  

 

Samlet vurdering 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanen på eiendommene innenfor 

planområde. Ved å bygge med høyere utnyttingsgrad ivaretar man bestemmelsene i gjeldende 

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

kommunal planlegging. 

 

Rådmannen vil imidlertid påpeke at det er usikkerhet omkring de geologiske forholdene i 

Krokenveien 23, og dermed byggehøyde og volum. Utnyttelsesgraden i forslag til 

skisseprosjekt oppleves også litt for stort i forhold til stedets karakter. I tillegg kan skissert 

forslag i Krokenveien 40a, med fem fulle etasjer gi skygge på barnehages uteområder.  

Løsning for fortau og eventuelle fotgjengeroverganger er også et moment som må ses i et 

større perspektiv for hele området og ikke bare innenfor plangrense.  

En utredning for overvannshåndtering inkludert forholdet til flomveger og innfiltrering langs 

fortau skal foreligge frem til 1.gangs behandling.   

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 23 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 40 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 23 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 40 

4. Gjeldende reguleringsplaner 

- Reguleringsplan 198 Kroken – Busterud 

- Reguleringsplan 65-06 Haldenjordet Trygdeblokka 

5. Brev fra Buskerud fylkeskommune, Krokenveien 23 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konstituert avdelingsleder Areal- og byplan: Line Østvold 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Saksbehandlere: Olena Alizi og Mari Solheim Sandsund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-9  Arkiv: PLN 430  

 

Sak: 74/17 

 

Saksprotokoll - 430 - Krokenveien 23 og 40 a Oppstartssak  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

Krokenveien 23 og 40a. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag: 

«Foreslår at pkt.3 strykes». 

 

Avstemming:  

Punktvis avstemming: 

Anders Braatens forslag oppnådde 3 stemmer SP, V og AP) og falt 

 

Rådmannens forslag til pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til pkt 3 ble vedtatt mot 3 stemmer (AP, SP og V) 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Strategi og plan 

 
Arkivsaksnr.: 18/3850-10   Arkiv: PLN 453  

 

0605_453 Detaljreguleringsplan for Høgfjell hytteområde - oppstart 

av planarbeid og forslag til planprogram Gnr/bnr 298/1 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslaget til planprogram sendes ikke på høring. Reguleringsplanen må holde seg 

innenfor avsatt område til fremtidig fritidsbebyggelse i henhold til kommunedelplan 

for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

2. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_453 detaljregulering for Høgfjell hytteområde, 

innenfor avsatt område til fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

 

 

 

Beskrivelse av saken  

Planprogram 

Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle området for frittliggende fritidsbebyggelse. 

Størstedelen av planområdet vil være i tråd med avsatt fritidsbebyggelse iht. gjeldene 

kommunedelplan for Ådalsfjella, men planområdet utvides mot nord, i vest og sør for å kunne 

få til mer hensiktsmessige løsninger og felt for fritidsbebyggelse (se figur 2). Reguleringen 

skal ivareta helhetlig grønnstruktur innenfor planområdet, få bedre tilgang til friluftsområder 

og skisenter med trekk, og ellers hensynta blant annet barn og unges interesser og landskaps- 

og naturverdier.  

 

I forslaget til planprogram redegjøres det kort for de aktuelle temaene som anses som best 

relevant til konsekvensutredningen (områder som ligger utenfor avsatt byggeområde for 

fritidsbebyggelse): 

- Naturmiljø og naturmangfold 

- Bebyggelse og landskap 

- Nærmiljø, friluftsliv og daglig bruk av området 

 

Aktuelle temaer som ikke skal konsekvensutredes, men som vurderes kvalitativt og med 

beskrivelse av virkningene for miljø og samfunn: 

- Naturressurser   



- Kulturmiljø og kulturminner 

- Trafikkforhold 

- Universell utforming 

- Barn- og unge 

- Risiko- og sårbarhet (ROS-analyse) 

 

Dersom det avdekkes negative konsekvenser som har en betydning for tiltaket, skal det for 

hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 

 

Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger i nærheten av Ringerudsetra på eiendommen gnr/bnr 298/1 på Vikerfjell. 

 

Forventet framdrift 

- Oppstartmøte 10.12.2018 

- Politisk oppstart av planarbeid og forslag til planprogram, mars 2019 

- Kunngjøring og varsling av oppstart planarbeid med forslag til planprogram, våren 

2019. 

- Høring og offentlig ettersyn av planprogram, våren 2019.  

- Fastsettelse av planprogram, vår/sommer 2019.  

- 1. gangs behandling av planforslag med KU, ikke fastsatt. 

- Høring av planforslaget, ikke fastsatt 

- Vedtak av plan med KU, ikke fastsatt 

 

Denne framdriften kan bli endret dersom rådmannens forslag til vedtak blir vedtatt.   

 

Medvirkning 

Det anses ikke som nødvendig å ha informasjonsmøter.  

 

 
Figur 1. Plassering av planområdet er vist med rød firkant. 



 
Figur 2. Avsatt område til fritidsbebyggelse i kommunedelplan Ådalsfjella er vist med rød 

linje. Forslag til utvidelser av planområdet er vist med sort stiple linje. 

 

 

 

 

 

 



Juridiske forhold 

Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram 

Planarbeidet utløser krav om KU etter § 4-2 i forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og 

bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 5.  

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger. Planprogrammet skal være tilpasset planarbeidets omfang og nivå. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel 

om oppstart av planarbeidet.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet angir i kapittel 3.4 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 

planprosessen skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at det anses ikke nødvending med 

informasjonsmøter, utover ordinær høringsperiode. 

 

Alternativt forslag til vedtak  

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

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

 
Rådmannens vurdering 

Vurdering av planprogrammet 

Rådmannen anbefaler at planprogrammet ikke legges ut på høring. Dette legges i grunn for 

nedstående kommentarer fra Fylkesmannen i Buskerud, for å kunne vedta kommunedelplan 

for Ådalsfjella. 

 

Innsigelsene lyder følgende etter brev datert 28.09.2009 Fylkesmannen i Buskerud; 

 

Deler av Ådalsfjella er registrert som inngrepsfrie naturområder, jamfør den nasjonale 

basen INON: Fylkesmannen har ved varsel om oppstart presisert at de resterende 

inngrepsfrie naturområdene må forvaltes som en nasjonal ressurs, og at det ikke må åpnes 

for en arealdisponering som medfører en ytterligere reduksjon eller oppsplitting av slike 

områder. 

Enkelte av de foreslåtte hytteområdene vil redusere nasjonal registrerte inngrepsfrie 

naturområder dersom de skal bygges ut med veier. Ut fra dagens forventninger til standard 

og infrastruktur bør det ikke planlegges nye hytter uten veitilknytning. Fylkesmannens 

miljøvernavdeling viser til nasjonale føringer for inngrepsfrie naturområder og fremmer 

innsigelse til følgende områder: 
- Nr.11 ved Ringerudsetra som redusert inngrepsfritt naturområdet med ca. 300m. 

 

For Ådalsfjella er det også  viktig å hindre en utbygging som fører til at randsonene mot 

fjellet bygges igjen. 

 

 



 
Figur 3. Utsnitt fra offentlig ettersyn i perioden 20.06.2009-20.09.2019, se felt 11. 

 

 

 

Brev datert 23.06.2010 Fylkesmannen i Buskerud hvordan merknadene er har blitt 

innarbeidet i nytt forslag til plan. 

 

INNSIGELSE: Område nr. 11 ved Ringerudsetra som er redusert inngrepsfrie områder. 

Vurdering: Området er lagt inn for å styrke oppunder eksisterende alpinanlegg og 

turistanlegg. Området har blitt redusert noe fra 127,8 daa til 84,4 daa, ca 70 meter) for 

delvis å imøtegå innsigelsen fra Fylkesmannen. Byggeområdet anses som viktig å 

opprettholde da dette vi bygge opp under satsing ved Ringerudseter (turistanlegget med 

satsing innen kurs- og konferansevirksomhet) samt at dette medfører kortere avstand til ski- 

og aktivitetsområdet ved Ringerud. Området søkes opprettholdt, med endringer som er 

foretatt, slik det foreligger. 

 

Brev datert 06.09.2010 Fylkesmannen i Buskerud, trekking av innsigelse. 

 

Hytteområde nr. 11 ved Ringerudsetra er i revidert planforslag redusert fra ca 128 daa til 

84 daa. Ved utbygging av veier til hyttene vil endringen fortsatt føre til at grense for 

inngrepsfrie naturområder flyttes, men i mindre grad enn tidligere forslag. Ut fra nærheten 

til alpinanlegget og eksisterende byggeområder, og endret avgrensning i det reviderte 

planforslaget trekker Fylkesmannens miljøvernavdeling innsigelsen til dette området. 

 

 

 



 
Figur 4. Viser hva Fylkesmannen i Buskerud godtok, og trakk innsigelsen, se felt 11. 

 

Rådmannen syns det blir feil å utvide planavgrensningen når Fylkesmannen trakk innsigelsen i 

kommunedelplan, ved at kommunen reduserte område for fritidsbebyggelse. Ved å ta en titt 

på figur 3 og 4, vil man kunne se at forslaget i figur 2 er bortimot likt med det som 

Fylkesmannen ga innsigelse på ved utarbeidelse av kommunedelplan for Ådalsfjella. Ved å 

holde seg innenfor avsatt område til fritidsbebyggelse vil det bli plass til opp mot 29 

hyttetomter. Ved oppstartmøte ble det lagt fram et forslag fra administrasjonen at utbygger 

planlegger etter avsatt område til fritidsbebyggelse, og kan melde inn området utenfor 

kommunedelplanen som trinn 2 ved rullering av kommunedelplan for Ådalsfjella.  

 



Med dette mener Rådmannen at det er uheldig å ta en omkamp med Fylkesmannen, ved å 

vedta alternativt forslag til vedtak. 

Rådmannen mener også det vil være uheldig signaler å legge ut planprogrammet, hvor dette 

vil være med på å sette føringer og åpne for senere utbygging mot snaufjellet på Vikerfjell. 

 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. rådmann: Terje Dalen  

enhetsleder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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1. Mål og rammer

1.1 Innledning

1.1.1 Bakgrunn

På vegne av grunneier Ole Ringerud har Plan og Ressurs AS v/ landskapsarkitekt Joar - André Halling, fått i

oppdrag å utarbeide detaljreguleringsplan for H øgfjell , del av eiendom gnr./bnr. 298 / 1 i Ringerike

kommune.

Prosessen med planarbeid i dette området strekker seg tilbake til 2006 hvo r også tidligere plankonsulent

AR Plan og Landskap varslet oppstart i 2009 . Pga. tidsperioden som har gått siden første varsel,

engasjement av ny plankonsulent og justering av planområde flere ganger i senere tid, har det blitt

besluttet å sende ut oppstar tvarsel på nytt .

Da forslag til ny plangrense ligger delvis utenfor avsatte byggeområde for fritidsbebyggelse i gjeldene

kommunedelplan for Ådalsfjella er det i samråd med Ringerike kommune vurderte at det må utarbeides

planprogram og konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredninger.

1.1.2 Formål med planarbeid

Hensikten med planarbeidet er en videreutvikling av området med tilretteleggelse for frittliggende

fritidsbebyggelse. Majoriteten av nye fritidsboli ger planlegges i jomfruelige områder med god avstand til

eksisterende bebyggelse . Størstedelen av feltet vil være i tråd med avsatte byggeområder iht. gjeldene

kommunedelplan for Ådalsfjella , men planområdet utvides stedvis for å kunne få til mer hensiktsm essige

løsninger og felt for fritidsbebyggelse . Planen skal også tilrettelegge for bevaring av en helhetlig

grønnstruktur innenfor planområdet ( mellom bebyggelse og veier ) , bedre tilgang til friluftsområder og

skisenter med skitrekk, og ellers hensynta bl ant annet barn og unges interesser og landskaps - og

naturverdier.

1.1.3 Vurdering av utredningsplikt

Da planforslaget ikke samsvarer med kommuneplanen for Ådalsfjella (vedtatt 30.06.2011) er det i samråd

med Ringerike kommun e avklart at planen skal konsekvensutredes med utarbeidelse av tilhørende

planprogram etter Plan - og bygningslovens (Pbl.) §4 - 1 og 4 - 2, samt forskrift for konsekvensutredning.
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Dessuten skal det etter § 4 - 3 i Pbl. utarbeides risiko - og sårbarhetsanalyse for planer som legger til ret te

for utbygging, og kravene i N aturmangfoldloven kap. II (§8 - 12) skal særskilt vurderes.

Nærmere om hva som skal/bør utredes beskrives senere i planprogrammet.

1.1. 4 Innkommende merknader ved planoppstart.

Informasjon kommer senere.

Adressat Merknader Planleggers
kommentarer*

* Foreløpige kommentarer i prosessen med
planprogram.

1.1.5 Endringer etter offentlig ettersyn

Informasjon kommer senere.
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1.2 Planområdet

1.2.1. Beliggenhet og avgrensning

Planområdet ligger i nærheten av Ringerudsetra, i område Høgfjell - Vikerfjell i Ringerike kommune.

P lanområdets utstrekning vil kunne endres i løpet av prosessen , og derfor vil den endelige

planavgreningen først avklares etter planområdets utle ggelse til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet følger i store trekk grensen for avsatt byggeområde for fritidsbebyggelse i gjeldene

kommunedelplan for Ådalsfjella, men er utvidet noe mot nord, i vest o g sør. Det gis en nærmere

begrunnelse senere i planprogrammet.

Figur 1. Kartet viser planområdets beliggenhet i regionen (ca. plassering vist med rød firkant).

Figur 2. Planområdets beliggenhet ved fjellområdet Høgfjell - Vikerfjell (ca. plassering vist med rød firkant).
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Figur 3. Planområdets avgrensning.
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1.2.2. Eierforhold

Området ligger i sin helhet innenfor deler av eiendom gnr./bnr. 298/1 i Ringerike kommune.

1.2.3 Dagens situasjon

Området innenfor planavgrensningen består av naturmark, og det er ikke gjort menneskelige inngrep med

unntak av hogst enkelte steder. Næro mrådet har et landskap bestående av naturmark og felt med

fritidsbebyggelse og skianlegg. Det finnes også et større masseuttak i nærhetene av planområdet.

Fritidsbebyggelsen har hovedsakelig høgstandard, og den tekniske infrastrukturen (vann - og avløp og

strøm) i området er derfor godt utbygget. Området har også et nettverk av adkomst - o g samleveger

hvorav inngangen til planområdet skjer via grus veg ved Sperillen, via fv. 172 og til E16 ved Ringmoen. – se

kart under.

Figur 4. Adkomst fra E16 ved Ringmoen i Ådalen via fv. 172 vest for Sperillen.
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1.3 Planstatus og andre rammebetingelser

Under vil det kort redegjøres for rikspolitiske retningslinjer, lover og fo rskrifter, overordnede planer og

føringer, gjeldende regulering og planer under arbeid som er relevante for planforslaget (ikke

uttømmende liste) .

1.3.1. Gjeldene bebyggelses - / reguleringsplaner

Nytt planforslag vil overlapper deler av eksisterende reguleringsplan er for Bernhatten setertjern (plan id

0605 251, ikrafttredelsesdato 09.04.1980) og Turistområde Ringerudseter (plan id 0605284,

ikrafttredelsesdato 30.08.2001) . Tilgrensede planer i umiddelbar nærhet er detaljreguleringsplan for

Setertjern (plan id 0605362, ikrafttredelsesdato 26.05.2016).

1.3.2 Kommunale planer

• Kommunedelplan Ådalsfjella (plan id 0605 1007, ikrafttredelsesdato 30.06.2011).

Figur 5. Utsnitt av kommunedelplan for Ådalsfjella. Byggeområde for fritidsbebyggelse som berøres er
markert som «A» på kartet. I tillegg vil noe av LNFR - områdene ve st og sør for planområdet berøres – se kart
neste side
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Figur 6. Byggeområde for fritidsbebyggelse er vist med rød linje på kartet. Linjen er sosifil fra Ringerike
kommunen og er derfor 100 % nøyaktig. Forslag til planområdet er vist med sort stiplet linje.
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1.3.3 Regionale planer

• Re gional planstrategi for Buskerud 2017 - 2020
• Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping
• Areal - og transportplan for Buskerudbyen 2013 - 2023
• Regional plan for kulturminnevern
• Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035
• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest - Viken 2016 - 2021

1.3.4. Nasjonale føringe r og retningslinjer

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12. juni 2015.
• Stortingsmelding. Meld. St. 14 (2015 - 2016) Natur for livet.
• Stortingsmelding . St. Meld nr. 34 (2006 - 2007) Norsk Klimapolitikk
• Stortingsmelding . St. M eld nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets

miljøtilstand
• Stortingsmelding . St. Meld nr. 29 (1996 - 1997) Regional planlegging og arealpolitikk
• Stortingsmelding . St. Meld nr. 58 (1996 - 1997) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling.
• Naturmangfoldloven (kunngjort 19.06.2009) – miljørettslige prinsippe r for offentlig

beslutningstaking.
• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013.
• Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T - 1442/2012.
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplan T 4/93.
• Rikspolitiske intere sser for å styrke barn og unges interesser i planlegging T - 2/08.
• Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009.
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging

1.3.5 Andre føringer og veiledere

• Den Europeiske landskapskonvensjonen, ikrafttredelse 1.mars 2004.
• Temaveileder DSB: samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (201 7 ) .
• Norges Vassdrags - og energidirektorat (NVE) veiledere «Flaum - og skredfare i arealplanar»,

«Sikkerhet mot skred i bratt terreng nr. 8 2014» og faktaark «Hvordan ta hensyn til
klimaendringer i arealplanleggingen nr. 3 2015».

• Klima - og miljøverndepartementet veiledere T - 1450 Planlegging av fritidsbebyggelse.

1.3.6 Aktuelle lover og forskrifter

• Lov om planl egging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven)
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings - og

tilgjengelighetsloven)
• Vannressursloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighetsloven
• Kulturminneloven
• Forskrift om konsekvensutredninger
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2. Problemstillinger

2.1 Antatte problemstillinger og foreløpige vurderinger

So m tidligere beskrevet vil forslag til ny detaljreguleringsplan ikke være i tråd med kommunedelplan for

Ådalsfjella – som vist på kart side 8 , og 11 og 12 for kart med foreløpig planforslag .

På bakgrunn av befaringer gjennomført høsten 2018 sammen med grunneier er det utarbeidet en

fore løpig mulighetsstudie med plasseringer av veger og tomter. Forslag viser et forslag til ca. antall

ønskede tomter innenfor planområdet. Det er også prosjektert veger i 3D for å få en oversikt over

stigningsforhold og terrenginngrep . På bakgrunn av dette ar beidet er det gitt en foreløpig vurdering av

planen.

Det kan synes som at avgrensning til byggeområde i kommundelplan en er fastsatt uten nærmere

undersøkelser eller befaringer i felt, og som bidrar til at grensen er satt teoretisk uten å ta høyde for

lokale topografi og terrengformer , noen som blant annet fører til at st ørre deler av byggeområdet ligger i

bratt terreng ute n muligheter for å kunne planlegge for ordinær, frittliggende fritidsbebyggelse. Ca. halve

byggeområdet kan med andre ord ikke u tnyttes på en hensiktsmessig måte.

Terrengformene består av vekselvis flater / hyller og bratte partier hvor sistnevnte ikke g ir mulighet for

planlegging av bebyggelse. Mot vest og sør er det større områder med flate partier hvor det er godt egnet

for fritidsbebyggelse, men som i dag ligger utenfor godkjent byggeområdet. Det er på nåværende

tidspunkt vurdert at disse områdene hov edsakelig har samme beskaffenhet hva angår type vegetasjon og

tetthet på vegetasjon, og terreng som innenfor byggeområdene godkjent i kommundelplanen. Arealet

utenfor avsatte byggeområder vil også få en «grønn bakvegg» med vegetasjon og terreng som ikke vi l gi

noen negative silhouettvirkning og / eller fjernvirkning .

Etter flere befaringer er det også registrert at arealtyper på kartgrunnlag et flere steder ikke stemmer

overens med virkeligheten. Med arealtyper menes f. eks skog - , våtmarks - , og fjellområder markert med

farger i topografiske kart. Det kan virke som om områder markert som snaufjell på kartgrunnlaget er

trukket betydelig lenger ned i lien (østover) enn hva som i virkeligheten er tilfe lle. Slik arealtypene nå er

vist på kartet kan det oppfattes som om at deler av området ligger i snaufjellet, noe som ikke er tilfelle.

Ved å sammenligne kartene på side 11 og 12 vil man få et foreløpig inntrykk av dette.
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Figur 7. Topografisk kartgrunnlag vist med ulike arealtyper. Forslag til plan er inntegnet.
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Figur 8. Ortofoto. Forslag til plan er inntegnet.
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3. Krav til planprosess og utredninger

3.1 Utredningsalternativer

3.1.1. 0 - alternativet

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av ikke å realisere tiltaket

(0 - alternativet). O - alternativ tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg forventede

endringer uten tiltaket i analyseperioden. Al le konsekvenser som blir utredet i de ulike alternativene vil

derfor ses i forhold til 0 - alternativet.

I denne planen vil altså 0 - alterntivet gjenspeile dagens / eksisterende situasjon, og defineres som

forventet utvikling av eksiterende situasjon.

3 .1.2 Alternative planforslag

Som en del av prosessen med utarbeidelse av detaljreguleringsplan vil det i samråd med grunneier blir

utarbeidet ulike forslag til overordnet tomteplassering og vegstrukturer i området for å finne best mulig

egnede løsninger for miljø og samfunn (dette er som tidligere beskrevet også gjort høsten 2018 – se

kartene på side 11 og 12 ) . Det endelige planforslaget som det jobbes videre med utefra disse forslagene

vil være grunnlaget for konsekvensutredningen.

3.2 Utredningstemaer

Under oppstartmøte ble det diskutert aktuelle temaer som skal utredes nærmere i forbindelse med

konsekvensutredning, og som antas å kunne ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Listen er

utarbeidet med utgangspunkt i « Forskrift om kon sekvensutredninger» Kapittel 5, §21.

Konsekvensutredningen utarbeides som en integrert del av planbeskrivelsen, og består av flere

hovedtemaer som er beskrevet på nese side. Vurdering av konsekvenser skal se planen som helhet, men

d et gjøres en s ærskilt vurdering på de områder som bryter med kommundelplanens arealdisponering

( områder som ligger utenfor avsatt byggeområde for fritidsbebyggelse) . Noen av temaene er vurdert å

ikke konsekvensutredes, men skal gjennomgås på ordinær måte som for arealpl aner som ikke
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konsekvensutredes, dvs. at det gjøres en kvalitativ vurdering og beskrivelse av de virkninger temaene kan

ha for miljø og samfunn på lik linje og nivå med planer som i utgangspunktet ikke skal konsekvensutredes .

I forbindelse med utredninge ne skal kravene i naturmangfoldloven kap. II alltid vurderes, og i tillegg

hjemler plan - og bygningsloven § 4 - 3 krav til risiko - og sårbarhetsanalyse for alle planer som legger til

rette for utbygging.

Noen av temaene som anses spesielt relevante for ko nsekvensutredning er beskrevet nedenfor:

3.2.1 Naturmiljø og naturmangfold

Iht. naturmangfoldloven skal kravene i kap. II vurderes (§8 - §12) . Det skal gjennomføres undersøkelse i

tilgjengelige databaser, f. eks miljostatus.no, naturbase.no og skogoglandskap.no. Informasjon om viktige

biotoper, verdifull vegetasjon, geologiske elementer, landskapsøkologi, og naturtyper og/eller

sårbare/fremmede arter på henholdsvis rød - og svarteliste innenfor planområde eller i nærheten skal

vurderes der dette er relevant. Vann, vassdrag og våtmarksområder vurderes også under denne

kategorien. S pesielt skal området rundt bekke traseene belyses særs kilt , med en kartleg ging a v

naturmangfoldet da en del av d isse områ de ne ligger utenfor byggeområdet i kommune planen.

Fagrapporten vil bygge på kunnskapsgrunnlag som allerede foreligger , men skal suppleres med

kartlegging av naturmangfoldet , spesielt i tilknytning til ek sisterende bekk etraseer som beskrevet ovenfor .

3.2.2 Bebyggelse og landskap

Det skal gjøres en vurdering av landskapsbilde, og forholdet mellom be byggelse og landskap. Her vil det

være nødvendig å gjøre en vurdering av hvordan veger, og plassering av tomter/bygninger kan ha

innvirkning og konsekvenser for dagens landskap med tanke på avstandsvirkninger, eksponeringsgrad,

silhouettvirkning og terreng - og landskapsendringer. Det utarbeides 3D - modell for å visualisere

planforslaget.

3.2.3 Nærmiljø, friluftsliv og daglig bruk av området

Under dette temaet er spesielt temaet friluftsliv og bruk av løyper og stier utslagsgivende. Temaet

belyse r hva området brukes til i dag, og hvilke virkninger for brukerne tiltaket vil få. Det er viktig at dette
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er dekkende for alle aldersgrupper, og no en grupper, f. eks barn og unge, og personer med nedsatt

funksjonsevne skal det særskilt tas hensyn til.

Aktuelle t ema er som ikke skal konsekvensutredes, men som vurderes kvalitativt og med beskrivelse

virkningene for miljø og samfunn er beskrevet nedenfor:

3.2.4 Naturressurser

Her tas det spesielt sikte på å vise en kvantifisering og verdsetting av eventuelle beiteressurser, skog - og

jordbruksarealer, og samtidig vurder hvordan tiltakets omfang påvirker dette.

3.2.5 Kulturmiljø og kulturminner

Det må sannsynligvis gjennomfør es kulturminneundersøkelse innenfor planområdet . Den kulturhistoriske

verdien av området skal også vurderes innenfor tema kulturmiljø. Data tilknyttet kulturhistoriske verdier

kan også fås fra grunneier, kommune, lokalhistor ikere, og/eller fagpersoner med særskilt kunnskap være

en viktig bidragsyter.

3.2 . 6 Trafikkforhold

Planens virkning på trafikkbilde redegjøres under dette temaet. Temaet inneholder beskrivelser av

trafikksikkerhet og økende ÅDT på vegnettet.

3.2.7 Universell utforming

Universell utforming tilknytning tomter og veger kartlegges.

3.2.8 Barn - og unge

Temaet er også overlappende med andre temaer slik som f. eks nærmiljø, friluftsliv og daglig bruk av

området, men hvor temaet rettes spesielt mot barn - og unge. T rafikkforhold og blant annet sikkerhet i

tilknytning til planlagte veger er også meget aktuel t .
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3.2. 9 Risiko - og sårbarhet (ROS - analyse)

I følge plan - og bygningsloven § 4 - 3 skal det i alle reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en risiko -

og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse). Hensikten er å få en oversikt over planens egnethet som

utbyggingsformål, hvilken risiko det eventuelt innebær er at planen blir gjennomført, og samtidig foreslå

tiltak for å forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvenser dersom disse inntreffer.

Se kapittel 3.3.2 for mer informasjon om metode.

3.3. Metode

3.3.1 Utredningsmetode for konsekvensutredning

Hensikten med konsekvensutredning er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser planforslaget

kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av planen og når det fattes vedtak.

M etodikken fastsatt i Statens Vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser under «ikke prissatte

konsekvenser» (kapittel 6 i håndbok V712) brukes i dette arbeidet.

Utredningen skal klarlegge verdi - , omfang - og konsekvensgrad for tiltaket sammenliknet med 0 -

alternative t .

Se nærmere beskrivelser på neste side.



Side 17 av 21

Figur 9. Metodikk for konsekvensutredning benytter seg av verdi og omfang som gir konsekvens for et
bestemt tema. Konsekvensviften er hentet fra håndbok V712, Statens Vegvesen.
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3.3.2 Utredningsmetode for risiko - og sårbarhetsanalyser (ROS - analyse)

I følge plan - og bygningsloven § 4 - 3 skal det i alle

reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en

risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse).

Hensikten er å ivareta samfunnssikkerhet, og

samtidig få en oversikt over planens egnethet som

utbyggingsformå l, og hvilken risiko det eventuelt

innebærer at planen blir gjennomført. Metoden som

brukes er hentet fra direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin

temaveileder «Samfunnssikkerhet i kommunens

arealplanlegging – Metode for risiko og

sårbarhe tsanalyse i planleggingen» (2017).

ROS - analysen bygger på det foreliggende

kunnskapsgrunnlaget, f. eks fra databaser, tidligere

utredninger og komme(del)planer, men suppleres

med ny kunnskap ved behov. Figur 10 (over). Begreper som benyttes i ROS -
analysen.
Figur 11 (under) Trinnene i ROS - analysen.
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Utover å kartlegge risiko - og sårbarhetsforhold vil også en id entifisering av mulig uønskede hendelser

også skje ved å vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger og vurderer om sikkerhetskrav i

byggteknisk forskrift (TEK 17 kapittel 7) er relevante.

Mulig uønskede hendelser kan grupperes i «naturhendelser» og «andre uønskede hendelser». På neste

side vises en «ikke - uttømmende» liste over ulike hendelser som gjennomgås i forbindelse med ROS -

analysen (flere temaer på listen suppleres hvis dette viser seg å v ære relevant) , men det er på nåværende

tidspunkt vurdert aktuelle temaer (se listen nedenfor). I følge veilederen anbefales det at konsekvenser

for natur - og miljø (herunder landskapsvirkninger) blir vurdert gjennom andre metoder enn denne ROS -

analysen , dv s. gjennom konsekvensutredning og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn .

Hendelsestyper Kategori er Eksempler på uønskede hendelser

Naturhendelser Naturgitte forhold • Skredhendelser

• Radon . Farlig gass siver inn i bebyggelsen.

• Skog - og lyngbrann i nærheten av bebyggelsen

Andre uønskede hendelser Kritiske samfunns -

funksjoner og kritiske

infrastrukturer

• Nød og redningstjenester. Kjøretid og distanse

forringes av planforslag. Dårligere tilgj engelighet.

• Teknisk infrastruktur (vannforsyning - og avløp) gir

forurensningsfare.

Andre uønskede hendelser Forhold ved

utbyggingsområde

• Utbyggingen kan medføre fare for trafikkulykker i

planområdet og / eller økt risiko i nærområdet.

• Forurensing (støy og støv).

Figur 12. Identifisering av mulige uønskede hendelser skjer gjennom kartlegging av risiko - og
sårbarhetsforhold, funn fra fagspesifikke risikovurderinger og relevante sikkerhetskrav i TEK17 kap. 7.

Figur 13. Aktuelle temaer på nåværende tidspunkt.
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Figur 14. Eksempler på risiko - og sårbarhetsforhold som benyttes ved identifisering av mulig uønskede
hendelser.
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3.3. 3 Fremstillingsmetode

Planforslaget konsekvensvurderes med hovedtemaene som tidligere nevnt. Deretter gis det en

konklusjon som viser de sa mlede konsekvensene av planforslaget medregnet resultat fra ROS - analysen.

Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, skal det for hvert fagtema

beskrives avbøtende tiltak.

3.4 Videre planprosess og medvirkning

Oppstartmøte med kommunen ble gjennomført 10.12.2018 . Det er i samråd med kommunen besluttet å

varsle oppstart av planarbeid og planprogram samtidig med at planprogrammet sendes til høring og

offentlig ettersyn.

Prosess detaljregulering med KU Forventet fremdrift

Oppstartsmøte 10 . 12 .201 8

Innsendelse av forslag til planprogram til Ringerike
kommune

Planlegges februar 2019

K unngjøring og varsling av oppstart planarbeid
med forslag til planprogram

Planlegges våren 2019

Evt. åpent informasjonsmøte / medvirkning Anses ikke nødvending

Høringsperiode planprogram Planlegges vår 2019

Fastsettelse av planprogram Planlegges vår / sommer 2019

Innsendelse av planforslag med KU Ikke fastsatt

Høringsperiode planforslag Ikke fastsatt

Evt. åpent informasjonsmøte / medvirkning Anses ikke nødvending

Vedtak detaljreguleringsplan med KU Ikke fastsatt

REV01 C . 11 . 0 2 .201 9
Joar - André Halling
Landskapsarkitekt
Plan og Ressurs A S
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Saksprotokoll - 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

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

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

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG og V) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 
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Arkivsaksnr.: 16/5443-49   Arkiv: PLN 428  

 

 

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

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

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

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

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

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

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

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

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

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

en detaljregulering. 

 

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

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

infrastruktur og tilrettelegging for trygg skolevei.  

 

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

 

Innledning/bakgrunn 



- 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Boligpartner AS ønsker å etablere konsentrert 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hovedsykkelvegnettet i kommuneplan for gående og syklende.    

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

arealforvaltning og i Formannskapet. 

 

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

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

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

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

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

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

dyrket mark og veiareal. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Boligpartner AS, 28.01.2019.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

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

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

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

2163/1. 

 

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

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



- 

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

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 11.  

 

Begrenset varsling – utvidet planområde 

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

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

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

kommentert i vedlegg 12. 

 

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

foreslås å sendes ut på høring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

planforslaget og foreslås å legges ut på høring. 

 

Forholdet til overordna planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

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

samfunnsdel.  

 

 

Kommuneplanens arealdel  

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

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

 



- 

  

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

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

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

Formannskapet 25.4.2017 Bh nr. 16/17.  

 

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

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

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

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

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

kommuneplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

utbyggingsområdet til eksisterende infrastruktur for myke trafikanter mot Haugsbygd sentrum. 

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

Nedre Klekkenvei. 

 

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

kommunedelplan for gående og syklende.   

 

 



- 

Juridiske forhold  

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

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

legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 3 dekar og dyrkbart areal på ca. 

1,5 dekar.  

 

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

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

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

forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging.  

 

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

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

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

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

rådmannen anbefaler omdisponering.  

 

 



- 

 

Økonomiske forhold 

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

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

sosiale tjenester. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

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

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

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

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

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

omkringliggende bebyggelse. 

 

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

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

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

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

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

etableringsfasen. Prosjekter med romslige flermannsboliger som i plan 428 Nedre 

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

Haugsbygd-samfunnet.   

 

Innkomne uttalelser 

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

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

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

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

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

det bygges flermannsboliger i området.  

 

Infrastruktur 

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

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

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

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

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

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

sikres i bestemmelsene.  

 

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

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

med grøft – de siste 50 meterne anlegges uten grøft men med fysisk skille (rekkverk) på 
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bakgrunn av merknad fra nabo som må avse noe grunn for å få plass til G/S-veg. Asfaltert 

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

 

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

plass til 2 sykler per boenhet.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

godkjennes av kommunen.  

 

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

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

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

blant annet vise løsninger og avtaler knyttet til strømforsyning  

 

Lekeplasser 

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

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

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

opparbeidelse av lekeplassene før det gis brukstillatelse for boligene.  

 

Naturmangfold 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

anleggsperioden innlemmes det bestemmelser som skal sikre rett handlingsmønster. 

 

Kulturminner 

Ved varsel om oppstart varslet Buskerud fylkeskommune at det skulle gjøres 

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

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

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

§ 6, og er avmerket som #1 og #2 i plankartet, vedlegg 1. Ettersom kulturminnene med 
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sikringssone innebærer at store deler av planområdet ikke kan bebygges, vil forslagsstiller søke 

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

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

etter at dispensasjonssøknad er behandlet, og før sluttbehandling. 

 

ROS-analyse 

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

analysen og hvordan disse håndteres i planforslaget. 

 

1. Ustabile grunnforhold 

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

forvitringsmateriale. GrunnTeknikk AS har gjort en vurdering av områdestabiliteten og 

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

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

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

 

2. Oversvømmelse - klimaendring og økt nedbør 

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

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

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

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

 

3. Kraftforsyning 

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

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

og avtaler knyttet til strømforsyning. 

 

4. Ulykkespunkt på transportnettet 

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

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

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

skal opparbeides iht. Statens vegvesenets vegnormaler.  

 

5. Trafikksikkerhet i anleggsperioden 

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

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

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

bla. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak. Dette er sikret i bestemmelsene. 

 

6. Miljø/landbruk – støy, støv og lukt. 

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

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

landbruksarealer.  

 

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

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

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

Den skal bl. a. redegjøre for hvordan støv- og støyplager skal forebygges i anleggsperioden. 
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Det skal også utarbeides en støyrapport og eventuelle krav om tiltak for å oppfylle gjeldende 

støykrav skal innarbeides i planen før 2. gangsbehandling.    

 

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

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

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 

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

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

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

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

boligområdet i Nedre Klekken.  

 

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

til rette for boligutbygging i området, da omdisponeringen foreslås som følge av utbedring av 

veikryss og adkomstvei, samt etablering av fortau/gang- og sykkelvei. Dette vil føre til en 

forbedring av infrastruktur for flere beboere i området og ha virkning også for plan 390 

Klekken boligområde mtp. rekkefølgebestemmelser som ennå ikke er oppfylt i den planen, og 

en etablering av trygg skolevei ses som en viktig faktor som kan veie opp for tap av noe LNF-

areal.   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Plankart 

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Illustrasjoner 

5. ROS-analyse 

6. Sol- og skyggeanalyse 

7. Veiprofiler 

8. Geoteknisk rapport 

9. Arkeologiske rapport 

10. Trafikkanalyse 

11. Vurdering av uttalelser til oppstart, med rådmannens kommentar 

12. Vurdering av uttalelser til endring av plangrense, med rådmannens kommentar 

13. Referat fra oppstartsmøte 

14. Uttalelser til varsel om oppstart 

15. Uttalelser til varsel om endring av plangrense 
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 Ringerike kommune, 25.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

Enhtesleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg Feltnavn

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 2

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS1 - 2

- Renovasjonsanlegg BRE1 - 2

- Lekeplass BLK1 - 2

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg SKV1 - 10

- Gang - og sykkelveg GSV1 - 2

- Parkering SPA1 - 4

- Annen veggrunn – tekniske

3. Grønnstruktur

- Grønnstruktur G1 - 3
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

§ 1.1 Før igangsettingstillatelse
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.

2. Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkom råder, vann - og avløpsledninger og
annen teknisk infrastruktur skal teknisk plan for disse godkjennes av kommunen. Se § 5
for innhold. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og
terrenginngrep tilsås/tilplantes.

3. Før det g is igangsettingstillatelse for områdene BFS1 - 2 og BKS 1 - 2 skal det
dokumenteres at brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

4. Før det gis igangsettingstillatelse for boliger skal k rysset o_SKV1(fv.)/ SKV2 være
opparbeidet iht. statens vegv esens vegnormaler.

5. Før det gis igangsettingstillatelse til g ang - o g sykkelveg langs fylkesvei 163 skal det
foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått
gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.

6. Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger skal gjennom fø ringsavtale med
Statens vegvesen for bygging av gang - o g sykkelvei langs fylkesvei 163 være inngått.

7. Før det gis igangsettingstillatelse ska l miljøoppfølgingsplan leveres til , og godkjennes av ,
kommunen. Denne skal bla. redegjøre for følgende:

- aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak.

- forebygging av støy og støvplager i anleggsperioden

- hånd tering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i anleg gsperioden

Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om
byggeforløp og avklare eventuelle klager.

8. Før det gis igangsettingstillatelse, og i forbindelse med søknad om tiltak, skal det
redegjøres for hvordan overskuddsmasser håndteres og hvor de eventuelt blir levert.

9. Før det gis igangsettingstillatelse, og sammen med søknad om tillatelse til tiltak, skal det
sendes inn en utomhusplan. Planen skal vise fø lgende:

- Dokumentasjon på at krav til minste uteoppholdsareal, lekeareal og parkering er
oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt

- Bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, samt en estetisk redegjørelse for
bebyggelsen som beskriver materialbruk og fargevalg. Høyde skal være målsatt ved
inngangspartier

- Adkomst, sykkel - og biloppstillingsplass(er) og garasje/carport med angivelse av
høyde og adkomst til bolig

- Gangforbindelse mellom feltene og fram til felles lekeplass BLK1 - 2
- Nye terrenghøyder som vi ser arrondering av tomta og forholdet til nabotomter, gjerder,

forstøtningsmurer og eventuell støyskjerming
- Profiler og snitt som viser eksisterende terreng og nytt terreng
- Renovasjonspunkt og snuplass for renovatør
- Leke - og uteoppholdsarealer med plassering av lekeapparater og sittebenker
- Plan for nyplanting og bevaring av eksisterende vegetasjon, hvor spesielt randsonene

er i fokus av hensyn til reduksjon av støv fra vei, landbruk og anleggsarbeid
- Eventuell plassering av nettstasjon
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- Overvannshåndtering

§ 1.2 Før brukstillatelse
1. Før det gis brukstillatelse for boliger skal g ang - og sykkelveg adskilt fra fv. 163 med

minimum 1,5 meter på strekningen Nedre Klek kenvei – Borgergata (o_GSV1 - 2) være
opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler. P å de deler av strekningen der skillet
mellom fylkesvei og gang - og sykkelvei er mindre enn 1,5 meter skal det være et fysisk
skille i form av rekkverk . Før tiltaket med gang - og sykkelveg kan igangsettes skal det
foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått
gjennomføringsavtale med Statens ve gvesen.

2. SPA1 - 4 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse innenfor tilhørende delfelt.

3. Før brukstillatelse kan gis skal veistandard som beskrevet i § 2.1 være utbedret.

4. Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form veistandard og snuhammer fo r
renovasjonsbiler være etablert i henhold til dokumentert godkjent løsning fra renovatør
( HRA ) .

§ 1.3 Før ferdigattest
Før det gis ferdigattest for første bolig skal lekearealene BLK1 - 2 ferdigstilles i henhold til
planen og lekearealet benevnt BLK2 i tilstøtend e reguleringsplan, skal sikres med gjerde eller
tilsvarende mot vei SKV2, for å hindre barn i å løpe ut i vegen.
Dersom det blir søkt om ferdigattest i vinterhalvåret, tillates lekeareal og sikring ferdigstilt
senest innen uke 28 påfølgende sommer.

Formå lsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 2.1 Utforming av bygninger og anlegg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming og tilpasses
omgivelsene. By gninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk
utf orming innenfor hvert delfelt.

§ 2.2 Universell utforming
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal uteoppholdsarealer sikres god tilgjengelighet
for alle ved vektlegging av prinsippene om universell utforming, jf. pbl § 12 - 7 nr.4. For
bebyggelsen legges gjeldende teknisk forskrift til grunn for eventuelt krav om tilgjengelig bolig.

§ 2.3 Støy
Grenseverdiene i tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslinje T - 1442/2016 gjøre s
gjeldende for planen. Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene
i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy.

§ 2.4 Gjerde og hekk
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner, støttemurer e.l . i eiendomsgrensene. Materialvalg
og fargebruk på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1m.
Ved avkjørsler skal tilfredsstillende frisikt sikres.

§ 2.5 Kulturminner
Bestemmelse til bestemmelsesområde #1 og #2 fastsettes av Riksantikvaren og føres inn etter
at søk nad om dispensasjon fra kulturminneloven er behandlet. Kulturminnene det søkes om
dispensasjon for omfatter kulturminnene med ID236336 og ID236333.
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Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme andre automatisk fredete kulturminner
enn de som er nevnt o ver, gjelder varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

§ 2.6 Overvann
Overvann og drensvann skal i infiltreres eller fordrøyes lokalt for å sikre vannbalansen i
området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.

§ 2.7 Energi
Nettilknytning og eventuell om legging av høyspent - /lavspenningskabler skal skje i samarbeid
med netteier. Det er tillatt å oppføre mindre bygninger for leveranse av strøm til
boligområdene , som transformatorkiosker .

§ 2.8 Tekniske anlegg
Tekniske anlegg tillates utover byggegre nser men innen for maksimalhøyde

§ 2.9 Grunnforhold
Grave - og fundamenteringsforhold skal utfør es i samråd med geoteknisk sakkyndig.

§ 2.10 Massehåndtering
Det skal ved utbygging sørges for at eventuell matjord utnyttes på beste måte.

§ 2.11 Rød - og svartelistede arter
Hvis det innen plano mrådet ved igangsetting av tiltak, oppdages arter som står på rød - eller
svart liste skal miljøvernledelsen hos fylkesmannen og i kommunen varsles omgående og
arbeid som kan berøre artene stanses inntil videre arbeid er klarert. Nyplanting av giftige
plant er og pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås.

§ 2.12 Forurensningsloven
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet
varsles, jfr. Forurensningsloven § 7.

§ 3 Bebyggelse og anlegg

§ 3.1 Boligbeby ggelse, BFS1 - 2 og BKS1 - 2

§ 3.1.1 Bebyggelse og anlegg – Frittliggende småhusbebyggelse BF S1 - 2
Feltene BF S 1 - 2 skal utvikles med frittliggende småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i
form av eneboliger eller to - mannsboliger.

Innenfor BF S 1 tillates det oppført inntil 2 boenheter .
Innenfor BF S2 tillates det oppført inntil 2 boenheter.

Parkering skal skje på felles parkeringsareal tilknyttet feltet og i henhold til kommunens
gjeldende parkeringsforskrift.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankartet. Der byggegrensen
ikke vises i plankartet samsvarer byggegrensen med formålsgrensen.

§ 3.1.2 Bebyggelse og anlegg – Konsentrert småhusbebyggelse BKS1 - 2
Feltene BKS1 - 2 skal utvikles med konsentrert småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i
form av to - ma nnsboliger eller firemannsboliger.

Innenfor BKS1 tillates det oppført inntil 4 boenheter.
Innenfor BKS2 tillates det oppført inntil 4 boenheter.

Parkering skal skje på felles parkeringsareal tilknyttet feltet og i henhold til kommunens
gjeldende parkering sforskrift.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor angi tte byggegrenser i plankartet.
Der byggegrensen ikke vises i plankartet samsvarer byggegrensen med formålsgrensen.
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§ 3.1.3 Utnyttingsgrad
Maksimal utnyttelse i prosent bebygd areal (% BYA) beregnes ut fra hvert delfelt for bolig
med tilhørende parkeringsplass.

Maks tillatt prosent bebygd areal:

% BYA samlet for BFS1+SPA1 = % BYA=40
% BYA samlet for BFS2+SPA2 = % BYA=40
% BYA samlet for BKS1+SPA3 = % BYA=45
% BYA samlet for BKS2+SPA4 = % BYA=50

§ 3.1.4 Bygningshøyde og t akform
Innenfor feltene BKS1 - 4 tillates det oppført bebyggel se i inntil 2 etasjer inkl. eventuell
sokkel. Tillatt takform er pulttak, saltak eller valmtak med takvinkel mellom 5 - 35 grader.

Tillatte høyder:

For BFS1 er maks ti llatte byggehøyde kote + 209,0 .
For BFS2 er maks ti llatte byggehøyde kote + 208,0.
For BKS1 er maks ti llatte byggehøyde kote + 201,0.
For BKS2 er maks ti llatte byggehøyde kote + 199,0.

Maks mønehøyde: 9m over gjennomsnittlig planert ter reng.
Maks gesimshøyde: 7m over g jennomsnittlig planert terreng.
Ark med bredde under 1/3 av hovedtaket regnes ikke med ved fastsetting av
gesimshøyde.
For underordnede bygninger er maks gesimshøyde 3,5m og maks mønehøyde 5,5m.

Ved ensidig pulttak skal høyeste gesims betraktes som mønehøyde.

§ 3.1.5 Terrengtilpasning
Bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng der dette er mulig. Det skal legges vekt på
prinsippet om universell utforming for adkomst til boliger og utearealer i størst mulig grad.

Fyllinger/skjæringer inntil 1,5 m eter tillates der de t er hensiktsmessig. Ved oppføri ng av
støttemur høyere enn 1,2 meter skal det legges opp til en trappet løsning.

§ 3.1.6 Universell utforming
Nye boliger skal ha alle hovedfunksjoner (inngang, bad, toalett, k jøkken, oppholdsrom og
soverom/ - mulighet) på inngangspla net. Disse skal være tilgjengelig med rullestol ved
normal møblering. Boliger med inngang fra bakkeplanet og boliger med krav om heis, skal
ha trinnfri atkomst til inngangsplanet og til terrasse/privat uteplass. Disse kravene gje lder
også ved hovedombyggin ger/ restaurering dersom det ikke medfører uforholdsmessige
kostnader.

§ 3.2 Renovasjon, BRE1 - 2
Renovasjon skal løses på felles oppstillingsplass og i tilknytning til SKV2 eller SKV3. Det
tillates oppføring av takoverbygg over søppelbeholdere.

- BRE1 skal være f elles renovasjonsareal for delfelt BFS1 - 2
- BRE2 skal være felles renovasjonsareal for delfelt BKS1 - 2

§ 3.3 Lekeplass, BLK1 - 2
BLK1 er felles leke - og oppholdsareal for alle beboere innenfor planområdet.
Arealet skal som et minimum inneholde sandkasse, huskestati v og en fastmontert sittebenk.
Lekearealet skal tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming for å sikre
tilgjengelighet for alle. Lekearealet skal sikres med støttemur/gjerde mot tilgrensende
adkomstvei i sør.
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BLK2 er felles sandlekeplass for alle beboere innenfor planområdet og skal inneholde minst en
sandlekeplass og en fastmontert sittebenk.

Det tillates anlagt fordrøyningsmagasin i grunnen.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for samferdselsanlegg o g teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal
godkjennes av kommunen. Den skal vise:

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.

- Løsning for vann og avløp

- Løsning for veiareal, fortau og snuhammer

- Løsninger for strømforsyning

- Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.

- Belysningsplan

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

Innenfor frisiktlinjene vist i plankartet, skal det være fri sikt i en høyde av min. 0,5 meter over
tilstøtende vegers planum. Enkeltstående trær og stolper kan stå innenfor så lenge de ikke er til
fare for trafikken.

- Frisikt mot offentlig kjøreveg SKV1 skal være 6x84m

- Frisikt mot adkomstvei SKV2 skal være 4x20m.

- Frisikt mot gang - og sykkelvei GSV1 - 2 skal være 3x35m

§ 4.1 Veg, SKV1 - 10
- Veg SKV1 er offentlig og del av eksisterende fylkesvei 163.

- Veg SKV2 er atkomstveg for alle beboere innenfor plano mrådet samt følgende eiendommer:
102/129, 102/138, 102/210, 102/132 og 102/95, 102/135, 102/1 46, 102/133, 102/157,
102/216, 10/47, 102/168, 102/166, 102/165, 102/173, 102/233 og 102/2

- Veg SKV3 er adkomstveg for alle beboere innenfor plano mrådet samt følgende
eiendommer: 102/95, 102/135, 102/146, 102/133, 102/157 og 102/216.

- SKV4 - 10 er private avkj ørsler til tilstøtende eiendommer.

For S KV2 skal total veibredde være 8 meter inkl. grusskulder og grøfteareal. Veien skal ha
asfaltert bredde på 4 m eter . Kravet gjelder fra og med SKV1 og frem til og med innkjøring til
SPA1.

For S KV3 skal total veibr edde være 7 meter inkl. grusskulder og grøfteareal. Veien skal ha
asfaltert bredde på 4 m eter .

§ 4.2 Gang - og sykkelveg, GSV1 - 2
Det skal etableres en offentlig gang - og sykkelvei langs fv . 163 som vist på plankart.
Gangvegen reguleres med bredde 3.5 meter.

§ 4.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg, VAT1 - 17
Arealene VAT1 - 15 omfatter vegens vedlikeholdssoner som bl.a. skråninger, grøfter,
snøopplag og tekniske installasjoner. Arealene skal opparbeides pent og tilsås der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.

- VAT1 - 4 er offentlige sidearealer til SKV1 (fv. 163) og GSV1 - 2.
- VAT3 - 17 er sidearealer til kjøreveg SKV2 - 3.



6

§ 4.4 Parkering
Arealene SPA1 - 4 er felles parkeringsplasser og skal omfatte garasjer/carporter, utvendig
parkering og manøvreringsareal. Hver boenhet skal ha minst én parkeringsplass i garasje eller
carport.

- SPA1 er felles for beboere på delfelt BFS1.
- SPA2 er felles for beboere på delfelt BFS2.
- SPA3 er felles for beboere på delfelt BKS1.
- SPA4 er fell es for beboere på delfelt BKS2.

Adkomsten/manøvreringsarealet til parkeringsplass SPA4, skal også benyttes som snuplass
for renovatør.

Garasjer/boder skal plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankartet.
Der byggegrensen ikke vises i plankartet sa msvarer byggegrensen med formålsgrensen.

§ 5 Grønnstruktur

§ 5.1 Grønnstruktur, G1 - 3
Arealene G1 - 3 er avsatt til felles grønnstruktur og skal benyttes som tursti/gangforbindelse til
felles lekearealer. Arealet tillates beplantet og eventuelt opparbeidet med fast dek ke.

§ 6 Andre bestemmelsesområder
Innenfor bestemmelsesområde #1 og #2 fastsettes bestemmelsene av Riksantikvaren og føres
inn etter at søknad om dispensasjon fra kulturminneloven er behandlet. Kulturminnene det søkes
om dispensasjon for omfatter kulturminnene med ID236336 og ID236333.
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1. Sammendrag
Planforslaget legger til rette for oppføring av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse
med tilhørende uteområder. Totalt 12 boenheter. Illustrasjonsplanen skisserer mulig løsning
hvor boligene søkes vendt mot vest hvor utsikten og solforholdene er best. Hovedlekeplassen
er lokalisert mot søndre del av planen da det er her man kan oppnå best kvalitet på arealet med
tanke på solforhold, utforming og variert lek. Dette arealet danner også en fin overgang til det
inntilliggende jordet. I tillegg er det avsatt en sandlekeplass nær BFS1-2 samt en
grønnstruktur som kan benyttes som intern gangforbindelse mellom feltene. Det er tatt
utgangspunkt i eksisterende vegarealer til adkomsten, men utbedringer av vegene og
kryssløsning mot fylkesveien er nødvendig ved tilføring av 12 nye boenheter. Det er også
foretatt en begrenset varsling om utvidelse av planområdet langs fylkesveien i ettertid for å
kunne innlemme gang-/sykkelforbindelse frem til Borgergata. Det er forsøkt å ta hensyn til de
omkringliggende interesser på best mulig måte.

2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert og frittliggende
småhusbebyggelse, hvor det planlegges oppføring av to firemannsboliger og to
tomannsboliger på tomt 102/101 og 102/55.

De aktuelle boligtypene varierer noe i størrelse. Størrelsen er ikke endelig fastsatt, da byggets
BRA må tilpasses i forhold til krav om antall parkeringsplasser. Det er avsatt
parkeringsarealer som dekker minst 1 biloppstillingsplass pr boenhet for firemannsboligene og
2 biloppstillingsplasser for to-mannsboligene. I tillegg er det satt av noe ekstra plass for å
dekke eventuelle ekstra parkeringsbehov.

Illustrasjon av mulig hustype - tomannsbolig

Illustrasjon av mulig hustype - firemannsbolig
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2.2 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold

Planforslaget fremmes av BoligPartner AS på vegne av Sandvold boliger AS.

Eiendommer berørt av planområdet:
1. Gnr/bnr: 102/101 og del av 102/55 - Utbyggingsområdet
2. Del av Gnr/bnr: 102/2, 102/47, 102/55 og 2163/1 – Arealer til vei og gang-/sykkelveg

2.3 Tidligere vedtak i saken

Arealet er ikke regulert og overlapper heller ingen gjeldende planer.
Planen har blitt behandlet som oppstartsak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning,
Sak: 26/17. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

2.4 Utbyggingsavtaler

Det er ikke varslet eller inngått noen utbyggingsavtaler, men på grunn av utvidelsen av
plangrensen i ettertid som følge av krav til innlemmelse av gang- og sykkelvei langs
fylkesveien, så vil det være behov for å avklare kostnadsfordelingen med de aktuelle partene i
saken. Utbyggingsavtale må således avtales nærmere i etterkant.

2.5 Krav om konsekvensutredning (Pbl §§ 4-1 og 4-2)

J.fr. forskrift om konsekvensutredning, §4, skal forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket
omfattes av §6, §7 eller §8. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn under forskriftens §
6 – jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke
inn under forskriftens § 7 eller § 8. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er
omfattet av forskriften.

2.6 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner

Ortofoto hvor planområdet vises med gule linjer. Kilde: Norge i bilder.
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Adkomstveg, Nedre Klekkenveg

Adkomstveg, Heggestubben

Planområdet sett fra østre ende og vestover

Veg langs søndre plangrense
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3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Ringerike kommune 01.12.16. Plangrensen berører noe
LNF-areal i øst pga adkomstvei, og med bakgrunn i dette har prosjektet blitt behandlet som
oppstartsak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Sak: 26/17. Rådmannens forslag til
vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets innstilling til formannskapet.

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort av Ringerike kommune i Ringblad 20.05.17
og i brevform datert 15.05.17.
Frist for merknader ble satt til 19.06.17. Begrenset varsel om utvidelse av plangrense ble
varslet i brevform til berørte parter 21.06.2018. Frist for merknader ble satt til 01.08.2018.
Innkomne merknader er referert og kommentert i egne vedlegg.

Medvirkning i forhold til planprosessen skjer gjennom vanlige rutiner ved oppstartsvarsel og
offentlig høring, hvor alle har mulighet til å komme med innspill til det som fremlegges.

4. Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Kommuneplanens arealdel gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den
omfatter alt areal i kommunen,
både land- og vannareal.
Arealdelen består av plankart,
bestemmelser og retningslinjer.
Plankartet viser den arealbruk
som planen fastlegger.
Bestemmelsene utfyller og
utdyper arealbruken. I vedtatt
plan er plankart og
bestemmelser juridisk bindende
slik at arealbruk og tiltak som
er i strid med planen ikke er
tillatt. Retningslinjene gir
veiledning om planens
intensjoner og holdepunkter for
hvordan den skal praktiseres.

Kommuneplanens arealdel Ringerike 2007-2019, ble vedtatt 30.08.2007 og viser at
planområdet er avsatt til boligformål samt noe LNF-areal langs vei. LNF-arealet har vært
benyttet til bl.a. gartnerdrift av Klekken Gartneri og Hagesenter.

Kommunedelplanen for gående og syklende:
Kommunedelplan for gående - og syklende vedtatt 29.06.1995, viser forslag til fysisk
tilrettelegging for myke trafikanter i Hønefoss.
Planområdet tilhører ruten benevnt 10.5, som strekker seg fra Fløytningen til Hvalsveien.

Utsnitt over viser plangrensen med utsnitt av
kommuneplanens arealdel.



PlanID: 0605_428 - Planbeskrivelse for Nedre Klekkenhagen 28.01.19 Rev.00.00.00

8

Strekningen forbi avkjøringen til planområdet er ikke opparbeidet for gående og syklende, og
kommunedelplanen antyder at det er stor trafikkbelastning her. Forslag til tiltak på den
aktuelle strekningen er gang- og sykkelveg. Rekkefølgebestemmelsene til gjeldende plan for
«390 – Klekkenhagen boligområde» skal sikre opparbeidelse av gangveg på strekningen
Nedre Klekkenvei – Borgergata.

4.2 Gjeldende og tilgrensende planer

Planen grenser delvis til «390 - Klekkenhagen boligområde» (ved lekearealet BLK2).

Utsnittet over viser plangrensen og tilstøtende plan (Kilde: Kommunens kartløsning på nett).

Utsnitt over er hentet fra Del 2 i kommunedelplanen for gående og syklende som tar for seg de ulike
strekningenes nåværende situasjon og forslag til tiltak.
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4.3 Temaplaner m.m.

Energi- og klimaplan for Ringerike har fokus på følgende hovedmål.

A Det skal stimuleres til økt bruk av fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og
energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal fases ut.

B Ringerike kommune skal bidra og legge til rette for at klimautslipp fra transport skal
reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra kjøretøyer.

C Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. Dette
innebærer blant annet satsning på både effektiv energibruk og nye fornybare energikilder.

D Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å gjøre
Ringerike mer energi og klimavennlig.

Konsesjonsgrense for fjernvarme er regulert av kommuneplanens konsesjonsområde, hvor
planområdet ligger utenfor.

Kommunens folkehelsemelding tar opp at flere bør sykle og gå, samt at det er fokus på
universell utforming. Samfunnet skal utvikles slik at det blir enkelt å være fysisk aktiv i
hverdagen. Utvikling av Hønefoss som sykkelby og universelt utformet lokalsamfunn skal
prioriteres. Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er
viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre
utdannelse.

Grønn Plakat:
Hovedmål: Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre oppdeling og

splittelse av områdene.
Delmål: 1. Bevare sammenhengende grønnstrukturer som knytter Hønefoss til større

frilufts- og naturområder.
2. Bevare og knytte sammen grønne korridorer som binder grøntområdene og
“bydelene” i Hønefoss sammen.
3. Sikre tilstrekkelig med gode grøntområder for den befolkning som bor i byen
i dag, og for de nye innbyggerne som det er ønskelig at bosetter seg i byen.
4. Reparere mangler og utvide strukturen.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer

4.4.1 Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (RPR)

§2.1 Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø
Viktige nasjonale mål er å:
-Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i
samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov.

-Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan
gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell
bakgrunn.
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4.4.2 Meld. St. 33 (2016 – 2017) Melding til Stortinget - Nasjonal transportplan 2018 –
2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide
i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er:

«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet.»

Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir
rammen for innsatsen i transportplanen.

Regjeringen har lagt vekt på en balansert måloppnåelse. Dette innebærer å gjøre prioriteringer
slik at ressursbruken bidrar i retning av de tre hovedmålene:
-Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
-Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
-Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser.

Barn og unges transportplan – utdrag fra kap. 7 i NTP:
Spesifikke behov i barnas transporthverdag omfatter i hovedsak trygg skoleveg og sikre
soner, sikker transport, sikre holdeplasser, forebygging og systematisk trafikkopplæring.
Disse forholdene omfatter ikke kun transportsikkerhet; tiltakene påvirker og påvirkes av
planlegging, arealbruk og universell utforming i byer og tettsteder. På dette viset er barn og
unges transportbehov integrert i transportplanen og ivaretas innenfor det langsiktige og
overordnede målet om et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til
omstilling til lavutslippssamfunnet.

Regjeringen vil:
– Legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal
velge å gå eller sykle til skolen
– Styrke trafikksikkerheten for barn og unge
– Legge vekt på barn og unges behov i planleggingen
og utviklingen av transportsystemet
– At det skal legges vekt på hensynet til barn og
unge i lokal og regional planlegging
– Følge opp transportetatene og Avinor når det
gjelder hensynet til barn og unge i utviklingen
av transportinfrastrukturen
– Styrke kompetansen om trafikksikkerhet i
barnehage og skole

4.4.3 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved
kongelig resolusjon 12. juni 2015.
For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og
bygningsloven § 6-1.
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Forventningene er delt inn i tre hoveddeler med tilhørende forventninger:

Første del omhandler gode og effektive planprosesser. Utdraget under viser noen av
forventningene som er omtalt i første del.
-Kommunene tar i bruk mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven for prioriteringer og forenklinger.
Kommunene oppdaterer overordnede planer, unngår flere plannivåer enn nødvendig, sørger for hensiktsmessig
detaljering og tar i bruk mulighetene for parallell plan- og byggesaksbehandling.
-Kommunene sikrer effektiv behandling av private planforslag, og bidrar til god plankvalitet ved å gi tidlige,
tydelige og relevante krav til utredninger og dokumentasjon.
-Fylkeskommunene og kommunene sikrer enkel tilgang til digitale plandata gjennom bruk av digitalt
planregister, og tar i bruk verktøy for digital plandialog og plan- og byggesaksbehandling.

Andre del omhandler planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt.
Utdraget under viser noen av forventningene som er omtalt i andre del.
- Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og
arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser
for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og
sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer.
-Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv,
kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap tas
aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til.
-Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye og grønne
næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttelse av
bioenergi.

Tredje del omhandler planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
spesielt. Utdraget under viser noen av forventningene som er omtalt i tredje del.
- Den regionale og kommunale planleggingen legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert
ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
-Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i
dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet. Potensialet for fortetting og
transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.
-Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning.
-Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved
å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon
og nærfriluftsliv.
-Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i planlegging av
omgivelser og bebyggelse.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Dagens situasjon i planområdet

Planområdet har et areal på ca 9,1 daa og ligger langs Klekkenveien/Fv 163. Tomtene som
skal bygges ut med boliger ligger langs Nedre Klekken vei / Heggestubben og i enden av et
landbruksareal som en liten avstikker. Primært er arealet benyttet til landbruksformål men er
avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen. Nærmeste nabobebyggelse i nord, består av
frittliggende eneboligbebyggelse. Denne bebyggelsen grenser igjen til et nyere felt som er
under utbygging, «Klekkenhagen boligområde».

5.2 Landskap

Topografi
Områdets topografi fremstår som forholdsvis flatt, men har en svak helling mot vest, samt noe
stigning langs plangrensen mot veien i sør hvor naboeiendommen 102/168 har en høyde opp
mot ca 209moh.
Utbyggingsområdet starter på ca 204moh i sør-østre hjørne, og heller gradvis til ca 197moh i
vest. Adkomstveien Nedre Klekken vei, ligger langsmed kotene på høyden 203-204moh, med
en liten stigning til 205moh ved krysset mot fylkesveien.

Solforhold
Det er forholdsvis gode solforhold i området. Trærne som står langs søndre grense kan
imidlertid, ifølge ortofoto, kaste skygge forholdsvis langt inn på planområdet, men dette vil
variere både i forhold til årstid og tid på døgnet. Tid og dato for ortofoto er ikke kjent, men
vedlagte sol- og skyggeanalyse viser den planlagte situasjonen ved ulike årstider og tider på
døgnet.

Lokalklima
I følge Norsk Klimaservicesenters klimaprofil for Buskerud så kan det sommerstid bli over
30 °C både ved kysten og i indre dalstrøk. Således er den høyeste temperaturen i Norge på
35,6 °C målt på Nesbyen 20. juni 1970. Årsnedbøren er lavere enn 700 mm både på Ringerike
og i enkelte indre dalstrøk, mens den i fjellstrøkene i nordvest er på over 1500 mm. Det
forventes ikke at det storstilte temperatur og nedbørsmønsteret vil endre seg vesentlig.
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Det beregnes at årstemperaturen i Buskerud fra 1971-2000 til 2071-2100 vil øke med ca. 4 °C;
med størst økning om vinteren og minst om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med
ca. 15 %. Dager med mye nedbør kommer litt hyppigere, og med økt nedbørintensitet. For
vind viser beregningene små endringer, men usikkerheten er stor.

5.3 Kulturminner og kulturmiljø

Offentlig tilgjengelige kartbaser på miljødirektoratet sin nettside (miljodirektoratet.no –
naturbase) viste ved oppstarten av planarbeidet at det ikke forelå noen registreringer innenfor
planområdet.

Buskerud fylkeskommune
ønsket i sin merknad til
oppstartsvarslingen at det
skulle gjennomføres en
arkeologisk registrering av
området, da de anså
potensialet for å finne
automatisk fredete
kulturminner i dyrka mark
som høyt. De informerte
om at det er registrert flere
gravminner på Klekken og
at det er registrert bosetningsspor i form av
kokegroper lenger nord.

Med bakgrunn i dette, ble det foretatt en
arkeologisk registrering hvor det ble gjort funn
av ti automatisk freda kulturminner. Et
dyrkingslag ID 236336, og ni kokegroper ID
23633-1-9. Automatisk freda kulturminner har
en sikringssone på 5 meter. Utsnittet til høyre er
mottatt fra fylkeskommunen og
viser lokasjonen.

Arealet som omfattes av
kulturminnene er avmerket i
plankartet som
bestemmelsesområde #1 og #2.
Avgrensingen er hentet fra
Askeladden. Det er ønske om å
søke dispensasjon fra
kulturminneloven §3, da kulturminnene legger beslag på det meste av byggbart areal.
Fylkeskommunen har antydet at de stiller seg positive til en slik dispensasjon i dette tilfellet
og at de i høringsperioden sender søknad til Riksantikvaren som gjør sitt vedtak i
dispensasjonsspørsmålet. Vedtaket vil gjelde bestemmelser som skal knyttes til
bestemmelsesområdene.
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5.4 Naturverdier/Biologisk mangfold

I følge miljødirektoratets naturbasekart er det ingen naturverdier av betydning innenfor
planområdet. Selve tomten hvor det skal oppføres boliger er registrert med fulldyrket mark og
uproduktiv skog.
Landbrukskontoret mener imidlertid i sin merknad til oppstartsvarselet at naturverdier må
anses som viktig tema å utrede. De mener det er en del viktige naturtyper og artsobservasjoner
i området, og at potensialet for naturverdier er over gjennomsnittet. I denne sammenheng
nevnes det dragehode. Selv om det ikke er registrert forekomster i umiddelbar nærhet til
planområdet, er det likevel viktig å være klar over at arten finnes i Haug og Haugsbygd, og at
den er beskyttet gjennom forskrift.

5.5 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Planområdet kan ikke defineres som et rekreasjonsområde, da arealet opprinnelig har blitt
benyttet til landbruksformål.

5.6 Landbruk

Tomten som skal bygges ut, ligger som en liten avstikker inn mellom eksisterende
boligbebyggelse i enden av et større sammenhengende landbruksområde. Arealet er primært
registrert med dyrkbar mark samt noe uproduktiv skog i randsonen.

5.7 Trafikkforhold

Trafikkforholdene inn mot planområdet vurderes som gode. Fylkesveien er forholdsvis
trafikkert, mens selve adkomstveien Nedre Klekken vei, i dag betjener et sted fra 11 til 20
eiendommer, alt etter hvilken adkomst boligene som ligger langs avstikkeren som leder frem
til Borgergata bruker.

Fartsgrensene og eventuell ÅDT er:
Fylkesvei 163: 60 km/t vest for avkjøring og 40 km/t øst for avkjøring - ÅDT 4800 (Kilde:
vegvesenets strekningsdata)
Nedre Klekken vei og Heggestubben: 40 km/t

Terrengarrondering:
Det er ikke behov for store terrenginngrep, men noe bearbeiding vil være nødvendig.
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5.8 Barns interesser

I følge kommunens web-side har kommunen ulike fritidstilbud for barn og unge, både i
sentrum og nærområdene. Den største aktiviteten er i regi av frivillige organisasjoner innen
kultur- og idrettsaktiviteter.

Funkisidrett: «Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen" er et
samarbeid mellom kommunene, idrettsrådene, og idrettsklubber i Ringerike, Jevnaker, og
Hole. Målet er å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom
klubber i Ringeriksregionen. Målgruppen er primært personer i alderen 7 - 18 år.

5.9 Sosial infrastruktur
Skole:
Barn fra Nedre Klekkenhagen vil tilhøre Vang skolekrets.
Ifølge «SKOLEBRUKSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2011 – 2019» er kapasiteten
for Vang skole på ca 340 elever. På kommunens nettside informeres det om at skolen har ca
300 elever og det vil således være noe ledig kapasitet til å ta imot flere barn.

Barnehage:
I følge handlingsprogrammet 2017-2020 for Ringerike kommune så er barnehagekapasiteten
forholdsvis god og 91% av barna i Hønefoss har barnehageplass. Ringerike kommune har pr i
dag et tilbud til alle med lovmessig rett til plass, og har i tillegg gitt tilbud til flere barn som
fyller ett år i løpet av året. Målet er å tilby barnehageplass på 1-årsdagen.
Det imidlertid bestemt at barnehagekapasiteten som helhet skal økes.

Utsnittet over viser noen av skolene og barnehagene som kan være aktuelle for barn og unge
på Klekkenhagen. ( Kilde: kommunens kartside på nett). Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole blir således et naturlig skolevalg.

Øvrige:
I Haugsbygd og/eller Hønefoss er det tilgang til det meste av fasiliteter som lege, alders- og
sykehjem, kirke/gravlund, post m.m.
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Avstanden fra planområdet til Hønefoss er på ca 3-5km og Haugsbygd 1-3km og det er mulig
å ta buss.

5.10 Universell tilgjengelighet

Planen underkastes PBL §20-1 for søknadspliktige tiltak. Gjeldende teknisk forskrift danner
grunnlaget for alle søknadspliktige tiltak innen planområdet. I dette gjelder da regler for
tilgjengelig- og brukbar bolig.

5.11 Teknisk infrastruktur

5.11.1 Vann og avløp.
Kommunens ledningskart viser følgende eksisterende VA-ledninger i området:

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, skal utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene.

5.11.2 Trafo/Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m.
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg. Det anses heller ikke
som økonomisk forsvarlig å knytte planområdet til fjernvarmeanlegget. Boligene vil ha
tilgang til elektrisk oppvarming. I tillegg vil alle boenheter ha tilgang på skorstein, noe som
gir mulighet for bruk av bioenergi.

Nettstasjon vurderes sammen med kraftleverandør ved byggesøknad.

5.12 Grunnforhold

Planområdet består primært av dyrket mark og veiarealer. Etter en gjennomgang av offentlig
tilgjengelig informasjon i NGU sin kartbase – Arealinformasjon, er det lite som tyder på at
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grunnforholdene medfører noen nevneverdig fare i forbindelse med utbygging av området. De
viktigste registreringene er omtalt nedenfor.

Marin grense: Planområdet ligger ifølge NGU sin kartside, Arealinformasjon, delvis innenfor
og delvis utenfor marin grense. Vestre del ligger under marin grense.

Løsmasser: Grunnen består ifølge NGU av forvitringsmateriale. (Løsmasser dannet på stedet
ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Tykkelsen er mer enn 0,5 m.)

Radon: I følge NGU ligger planområdet innenfor en sone som er definert som «usikker». Den
usikre sonen ligger mellom arealer som er vurdert med «særlig høy aktsomhetsgrad» mot
Hønefoss sentrum og spesielt mot sør ligger det
soner som er vurdert med «moderat til lav»
aktsomhetsgrad. Da radon kan forekomme stort
sett over alt, skal alle boliger være forberedt for
evakuering av Radon-gass. Løsninger legges til
grunn iht PBL og gjeldende teknisk forskrift og
anbefalinger fra Statens Strålevern.

Ledninger:
Det ligger VA-ledninger i veien langs Nedre Klekken vei .
Se forøvrig punkt 5.11 – Teknisk infrastruktur.
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5.13 Støyforhold

Den nye bebyggelsen vil ligge i overkant av 150m
fra fylkesveien og det ansees som unødvendig med
egne støyberegninger i forbindelse med
utbyggingen. Ny bebyggelse vil også ligge noe
skjermet til bak eksisterende bebyggelse.
Kommunens kartinnsynsløsning viser støysoner
langs fylkesveien og tomten som skal bygges ut med
boliger berøres ikke av disse. Støysonedataene er
datert 14/11-2010 og beregningsåret er satt til 2025.
I og med at tiltaket vil medføre noe økt trafikk langs
Nedre Klekkenvei og at naboer har uttrykt
bekymring for økt støy som følge av dette, så
innlemmes det et krav til støyvurdering i
bestemmelsene for å avklare støybelastningen og
behovet for eventuelle avbøtende tiltak på de
tilstøtende eiendommene.

5.14 Luftforurensing

Det er ingen kjent luftforurensing i området.

5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Se vedlagt ROS-analyse.

Følgende utredninger er gjennomført:
Geoteknisk vurdering av områdestabilitet – GrunnTeknikk AS
Arkeologisk registrering – Buskerud fylkeskommune
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6. Beskrivelse av planforslaget
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6.1 Planlagt arealbruk

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av konsentrert- og frittliggende
småhusbebyggelse. Det planlegges for oppføring av to tomannsboliger på BFS1-2 og to
firemannsboliger på BKS1-2 (se illustrasjon av mulig bebyggelse under punkt 2.1).
Adkomstveien, Nedre Klekken vei, bør oppgraderes og planforslaget har tatt hensyn til dette.
Parkering skal skje på felles parkeringsplasser tilhørende hvert enkelt delfelt og avkjøringen
til disse vil bli fra Heggevegen for parkeringsplassene SPA2-4 og fra Nedre Klekken vei for
SPA1.
Felles lekeareal er plassert mot vest og skal innby til lek og fysisk aktivitet for barna, samt
fungere som et samlingspunkt for alle på tvers av delfeltene. Det er også avsatt et mindre areal
til en liten sandlekeplass litt nærmere BFS1-2. Denne er lokalisert inntil
grønnstrukturen/turveien som skal lede frem til BLKI.

6.1.1 Reguleringsformål.
-Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
-Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
-Lekeplass (BLK)
-Renovasjonsanlegg (BRE)
-Kjøreveg (SKV)
-Gang- og sykkelveg (GSV)
-Annen veggrunn – tekniske anlegg (VAT)
-Parkeringsplass (SPA)
-Grønnstruktur (G)
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6.1.2 Arealregnskap

Arealrapport for Nedre Klekkenhagen - 28.01.2019
FELTN AVN RPAREALFORMÅL AREAL i m2
BFS1 1111 497,732
BFS2 1111 376,108

1111 Totalt 873,84
BKS1 1112 573,089
BKS2 1112 427,828

1112 Totalt 1000,917
f_BRE1 1550 34,599
f_BRE2 1550 48,449

1550 Totalt 83,048
f_BLK1 1610 502,256
f_BLK2 1610 54,771

1610 Totalt 557,027
o_SKV1 2011 995,228
SKV10 2011 11,921
SKV2 2011 1187,696
SKV3 2011 627,688
SKV4 2011 4,259
SKV5 2011 8,417
SKV6 2011 8,376
SKV7 2011 14,751
SKV8 2011 14,551
SKV9 2011 14,275

2011 Totalt 2887,162
o_GSV1 2015 134,111
o_GSV2 2015 776,035

2015 Totalt 910,146
o_VAT1 2018 25,112
o_VAT2 2018 59,191
o_VAT3 2018 259,985
o_VAT4 2018 282,528
VAT10 2018 162,131
VAT11 2018 141,102
VAT12 2018 38,797
VAT13 2018 39,67
VAT14 2018 20,176
VAT15 2018 33,463
VAT16 2018 27,382
VAT17 2018 3,291
VAT5 2018 49,576
VAT6 2018 186,284
VAT7 2018 66,516
VAT8 2018 77,587
VAT9 2018 22,19

2018 Totalt 1494,981
f_SPA1 2080 163,667
f_SPA2 2080 213,291
f_SPA3 2080 270,224
f_SPA4 2080 401,356

2080 Totalt 1048,538
f_G1 3001 54,454
f_G2 3001 57,647
f_G3 3001 98,808

3001 Totalt 210,909
Tota lsum 9066,568
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
Innenfor boligformålet frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-2), kan det oppføres eneboliger
eller tomannsboliger i inntil to etasjer. Bebyggelsen skal tilpasse seg øvrig bebyggelse i
nabolaget.

Illustrasjonsplanen som følger planmateriale illustrerer mulig utforming av planområdet, og
viser en vertikaldelt tomannsbolig over to etasjer på hvert av feltene.

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
Innenfor boligformålet konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-2), kan det oppføres konsentrert
småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i form av to-mannsboliger og/eller firemannsboliger.
Bebyggelsen skal tilpasse seg øvrig bebyggelse i nabolaget.

Illustrasjonsplanene som følger planmateriale illustrerer mulig utforming av planområdet, og
viser en firemannsbolig på hvert av feltene.

Lekeplass (BLK)
Felles lekeareal for beboere innfor felt BKS1-2 og BFS1-2, utgjør ca 557m2 totalt.
f_BLK1 skal utformes med grønne universelt utformede overflater og inneholde bl.a
lekeapparater som huskestativ, sandkasse og fastmontert sittebenk. Ved valg av lekeapparater
skal det legges vekt på at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i leken, men også
at de kan gi utfordringer til alle. Lekeplassen skal sikres med støttemur/gjerde mot
tilgrensende adkomstvei i sør.
f_BLK2 skal inneholde minst en sandlekeplass og en fastmontert sittebenk.

Lekearealene skal ferdigstilles før første brukstillatelse kan gis innen planområdet, eller innen
uke 28 påfølgende sommer.

Lekearealet f_BLK1 plasseres delvis mot sør-vestre hjørne av hensyn til både trafikksikkerhet,
solforhold og tilgjengelighet. Interne gangforbindelser skal sikre adkomsten. Lengste avstand
blir fra delfelt BFS1 på ca 75m og det legges således til rette for en mindre sandlekeplass noe
nærmere feltene BFS1-2. Denne er tiltenkt de aller minste barna.
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Renovasjonsanlegg (BRE) Det er avsatt to fellesarealer til renovasjon (og evnt. post).
Arealene ligger nær vegen og er således lett tilgjengelige for renovatør. f_BRE1 skal være
felles renovasjonsareal for beboere innenfor felt BFS1-2 og f_BRE2 for beboere innenfor felt
BKS1-2. Adkomsten/manøvreringsarealet til parkeringsplass SPA4, skal også kunne benyttes
som snuplass for renovatør.

Kjøreveg (SKV)
o_SKV1 er offentlig veg, fylkesvei 163. SKV2-3 er adkomstveier til nytt felt samt
eksisterende eiendommer langs disse. SKV4-10 er eksisterende avkjørsler til boliger langs
SKV2-3.

Gang- og sykkelveg (GSV)
o_GSV1-2 er offentlig gang- og sykkelveg.
Gang- og sykkelvegen skal bygges med 3,5m bredde inkl. skulder.

Annen veggrunn – Tekniske anlegg (VAT)
VAT1-17 omfatter veggrunn som er nødvendig for å ivareta vegenes funksjon, utenom selve
trafikkarealet, og hvor trær og busker vil bli holdt nede. Dette omfatter vegens
vedlikeholdssoner med bl.a. skråninger, grøfter, snøopplag og tekniske installasjoner.
o_VAT1-4 er offentlige arealer tilknyttet fylkesvei/gang- og sykkelveg.

Parkering (SPA)
Det legges opp til felles parkeringsplasser for beboerne innenfor planområdet. Arealene kan
bestå av garasjer, boder og biloppstillingsplasser ute
på terreng.
f_SPA1 skal være felles parkeringsareal for beboere
innenfor felt BFS1, f_SPA2 for beboere innenfor
BFS2, f_SPA3 for beboere innenfor BKS1 og f_SPA4
for beboere innenfor BKS2.
Adkomsten/manøvreringsarealet på SPA4 skal også
benyttes som snuplass for renovatør. Arealet
tilfredsstiller således mål på vendehammer mottatt av
renovatør.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Boligbebyggelsen søkes vendt mot vest da dette medfører både best sikt, solforhold og rom
mellom bebyggelsen.

6.3.1 Bebyggelsens høyde.
-Maks mønehøyde: 9m over gjennomsnittlig planert terreng.
-Maks gesimshøyde: 7m over gjennomsnittlig planert terreng.
-Ark med bredde under 1/3 av hovedtaket regnes ikke med ved fastsetting av gesimshøyde.
-For underordnede bygninger er maks gesimshøyde 3,0m og maks mønehøyde 5,5m.
I tillegg er det innlemmet bestemmelser som begrenser byggehøyden pr delfelt ved angivelse
av maks kotehøyde for møne.

Boligbebyggelsen i nærområdet ellers, er primært oppført med 1-2 etasjer, noen med saltak,
noen valmtak og også noen med takopplett. Det tillates således bruk av ulike takformer
innenfor planområdet, for lettere å kunne tilpasse seg den eksisterende bebyggelsen. Det er pr
i dag ingen pulttak i nærområdet, men bruk av denne taktypen vil kunne virke dempende på
høyden.

6.3.2 Grad av utnytting.
%BYA skal regnes ut fra samlet areal pr delfelt inkl. tilhørende parkeringsareal. Eks. areal
BKS1 + areal SPA3.Det legges således opp til en forholdsvis høy utnyttelse pr delfelt isolert
sett med %BYA=40-50% inkl.
parkeringsareal. Dette frigjør areal til bl.a.
lek, gangforbindelse/grønnstruktur,
renovasjon og parkering. Med
utgangspunkt i illustrasjonsplanen vil den
totale utnyttelsen samlet for hele eiendom
102/101 (ekskl. veiareal) + vestre del av
102/55 imidlertid ligge på ca 30%
(inklusive garasjer/biloppstilling).

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling.
Totalt innenfor planområdet legges det til rette for oppføring av 12 nye boenheter fordelt på to
tomannsboliger og to firemannsboliger.

6.3.4 Byggegrenser
Innenfor arealene avsatt til boligformål (BKS/BFS) og parkering (SPA) skal bebyggelsen
plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankartet. Der byggegrensen ikke vises i plankartet
samsvarer byggegrensen med formålsgrensen. Dette gjelder primært mellom boligformål og
parkeringsformål.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet.

Variasjon i både størrelse og innhold på boenhetene vil kunne appellere til mennesker i ulike
livsfaser, både eldre, barnefamilier, par og nyetablerere. Fleksible planløsninger kan tilpasses
den enkeltes behov. Det legges til rette for et inkluderende bomiljø med interne
gangforbindelser som leder frem til bl.a. felles lekearealer og renovasjonspunkter.
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6.5 Parkering

Det er avsatt ca 1048 m2 totalt til felles parkeringsareal. Ifølge kommunens
parkeringsforskrift skal hver boenhet med et BRA t.o.m. 80m2 ha minst en
biloppstillingsplass. For boenheter over 80m2 skal det avsettes to biloppstillingsplasser.

SPA1 dekker inntil 4 biloppstillingsplasser
SPA2 dekker inntil 4 biloppstillingsplasser
SPA3 dekker inntil 6 biloppstillingsplasser
SPA4 dekker inntil 8 biloppstillingsplasser

Det skal i tillegg avsettes plass til 2 sykler pr boenhet.

6.6 Tilknytning til infrastruktur

VA:
Kommunal vannledning ligger nær
planområdets østre grense, langs
Nedre Klekken vei, og det er naturlig
å tenke tilknytning til denne
ledningen.

Det er videre registrert slamavskillere
på samtlige av de omkringliggende
eiendommene.

Utbygging av planområdet vil
medføre en økning av tette flater.
Dette kan medføre konsekvenser
både innad i feltet og for nedenforliggende eiendommer om nødvendige tiltak ikke
gjennomføres i forbindelse med utbyggingen. I verste fall kan flom medføre fare for både liv
og helse samt påføre eiendommer, boliger og infrastruktur store skader.

Tiltak i hht TEK17 §15-8: 1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller
på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning
på avløpsanleggene.

2)Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller
andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

Med bakgrunn i ovennevnte skal overvann og takvann fordrøyes på egen tomt eller tilføres
overvannsledning. Kummer og evnt. brannkum kan legges til parkeringsfeltene og ved behov
kan det anlegges fordrøyningsmagasin i grunnen på lekearealene.
Naturlig avløpsretning er mot eksisterende bekk som ligger utenfor planområdet i vest.
Teknisk plan for vann og avløp, inkl. løsning for overvannshåndtering, skal fremlegges
kommunen for godkjenning før igangsettingstillatelse kan gis.

EL
Ringeriks-Kraft har laget et forslag til kabelplanløsning for boligene. Det er ifølge dem nylig
montert ny nettstasjon i område i forbindelse med Block Watne AS sitt nye boligfelt som er
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under bygging. Samme nettstasjon kan benyttes til denne utbyggingen. Kapasiteten må utvides
med å bytte transformatoren fra 315KVA til 500kVA 22kV / 400V.

Prinsippskisse:

6.7 Trafikkløsning

6.7.1 Kjøreatkomst.
Fra fylkesvei 163 vil adkomsten til ny boligbebyggelse gå via Nedre Klekken vei og
Heggestubben. Parkering vil skje i tilknytning til hvert delfelt.
For renovatør legges det opp til felles renovasjonspunkter nær adkomstvei. Bestemmelser og
plankart skal sikre snumulighet innenfor parkeringsarealet SPA4, noe renovatør mente var en
mulighet så sant arealet ikke ble benyttet til biloppstilling og snuplassen hadde
tilfredsstillende mål.

6.7.2 Utforming av veger.
Planområdet fremstår som forholdsvis flatt, men med en svak helling mot vest. Adkomstveien
(Håndbok N100 – Veitype A1, fig.C.21) er tiltenkt en veibredde på 5m inkl. skulder +
sidearealer. Det er plass til noe mindre grøfteareal langs Heggestubben enn langs Nedre
Klekken vei, og total veibredde er således 8m langs Nedre Klekken vei mot 7m for
Heggestubben.

Fylkesveien har ifølge vegkartet til statens vegvesen en dekkebredde på 6.5m og en ÅDT på
4800 (2017) samt fartsgrense på 60km/t ved kryss, men som går over til 40km/t like øst for
krysset. Med bakgrunn i disse opplysningene og det man kan se ut fra ortofoto og nærliggende
reguleringsplaner, er det tatt utgangspunkt i veitype H1, figur C1 i håndbok N100 ved
regulering. Frisikt er satt til 6x84.

Se for øvrig vedlagte lengdeprofiler og tverrprofiler for veg.
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6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende.
I dag benyttes vegskulder som gangforbindelse fra avkjøring til Klekkenhagen og frem til
Borgergata. J.fr. rekkefølgebestemmelser i tilstøtende plan og merknader fra bl.a. SVV så skal
skoleveien trygges frem til Borgergata. Disse rekkefølgebestemmelsene skal også gjelde for
denne planen. J.fr. håndbok N100 og håndbok V122 legges det således opp til en løsning med
gang-/sykkelforbindelse på 3,5m inkl skulder for å imøtekomme kravet om trygg skolevei.
Mellom vei og GS-vei er det satt av 1,5m til grøft/trafikkdeler. I følge håndbok V122 er det
ved fartsgrense 30 og 40 km/t primært ikke stilt krav til trafikkdeler mellom veg og gang- og
sykkelveg, men dette har vært ønsket regulert inn fra både SVV og kommunen. Det er
begrenset med areal å ta av forbi gnr/bnr 102/130. Grunneier har her kommentert at de har lite
areal å avse. Det er således valgt en løsning som tar minst mulig areal og hvor gang- og
sykkelveien innsnevres og holdes utenfor denne eiendommen. Dagens løsning forbedres
uansett betraktelig totalt sett.

6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold.
Planområdet vil få adkomstvei sammen med øvrige tilknyttede boliger i området. Inntil videre
beholdes veien privat og har således ikke fått status som «felles» i plankart og bestemmelser.
Eksisterende veiretter for eksisterende tilknyttede eiendommer videreføres som i dag.

6.8 Universell utforming

Planen underkastes PBL §20-1 for søknadspliktige tiltak. Teknisk forskrift danner grunnlaget
for alle søknadspliktige tiltak innen planområdet. I dette gjelder da også regler for tilgjengelig-
og brukbar bolig.

6.9 Uteoppholdsareal

Innen planområdet er det avsatt arealer til felles lek og opphold på ca 557 m2 (f_BLK1-2).
Lekearealet BLK1 defineres som hovedlekeplassen/nærlekeplassen og ligger skjermet til med
gode solforhold. Arealet skal utformes med grønne universelt utformede overflater og skal
inneholde bl.a lekeapparater som huskestativ, sandkasse og sittebenker. Ved valg av
lekeapparater skal det legges vekt på at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i
leken, men også at de kan gi utfordringer til alle.
BLK2 er en mindre sandlekeplass, ca 55m2, tiltenkt de aller minste barna. Lekeplassen er
lokalisert inntil grønnstrukturen/stien og noe nærmere BFS1-2 for å ivareta avstandskrav til de
boligene som ligger lengst unna BLK1.
Lekearealene skal ferdigstilles før første brukstillatelse kan gis, eller innen uke 28 påfølgende
sommer.

Grønn plakat:
I forhold til normer omtalt i « Grønn Plakat» , dekker planområdet en nærlekeplass på 25 m² pr
boenhet for konsentrert bebyggelse, evnt. også med 50m2 for den frittliggende
småhusbebyggelsen. (Totalt 8x25m2 + 4x50m2 = 400m2). Videre er det ikke rom for
grendelekeplass innenfor dette planområdet, men i naboplanen er det avsatt areal som kan
romme bl.a. en ballbinge. Det er naturlig å se for seg at alle barna i nærområdet vil komme til
å benytte seg av de ulike lekeplassene som finnes, uavhenging av både boligfelt og
opprinnelig tilhørighet.
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Det er turmuligheter i nærområdet. Noen ligger noe lenger unna enn 500m, men likevel innen
en rimelig avstand. Merket fotløype ligger ca 450m unna, grovt målt i kart - luftlinje.

6.10 Kollektivtilbud

Det er kort vei fra planområdet til busstoppene «Freitag». Ca 400m / 4min gange (kilde:
Googlemaps.com)
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6.11 Kulturminner

Det er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
Buskerud fylkeskommune har gjennomført en arkeologisk registrering av området, og det ble
funnet ni kokegroper og ett dyrkningslag. Med bakgrunn i dette er kulturminnene innlemmet
som bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet og med ønske om å få dispensasjon fra
kulturminneloven §3.

Bestemmelsen knyttet til
bestemmelsesområdene er
midlertidige og vil fastsettes i
henhold til Riksantikvarens krav til
bestemmelser etter at søknad om
dispensasjon er godkjent.

Det innlemmes bestemmelser som
skal sikre varsling ved eventuelle
andre funn.

6.12 Sosial infrastruktur

Sosial infrastruktur, skoler og barnehager, er omtalt under punkt. 5.9.

6.13 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Før opparbeidelsen av feltet starter, skal det fremlegges en VA-plan som Ringerike kommune
skal godkjenne. Planen skal vise VA-trasèer og håndtering av overvann. Overvann skal så
langt det er mulig fordrøyes innen planområdet. Det forutsettes påkobling til eksisterende
kommunal vannledning som ligger langs Nedre Klekken vei. Se også punkt 6.6.

6.14 Plan for avfallshenting

HRA har bemerket i en e-post at dette er et boområde med smal vei og manglende snuplass i
enden på veien. Det betyr at renovasjonsbilen med dagens løsning rygger ca 195 meter for å
komme til de innerste husene. Rygging og renovasjonsbiler er ikke bra i forhold til sikkerhet
for myke trafikanter. En renovasjonsbil skal etter renovasjonsforskriften rygge minst mulig og
kun for å snu. De mener at det i dette tilfellet må bygges snuplass for renovasjonsbiler i
området rundt det siste huset. At en renovasjonsbil skal komme ryggende er et negativt aspekt
i forhold til sikkerhet for barn når man tenker dødvinkler.
HRA opplyser også at de ved nyetableringer, i saker hvor det fra «gammelt av» har blitt
rygget, alltid sier nei til nyetableringer hvis det fortsatt legges opp til rygging.

Etter dialog med HRA, legges det opp til felles renovasjonspunkter nær adkomstvei og med
snuplass i enden av planområdet langs Heggestubben. HRA har antydet at en løsning som
kombinerer parkering og snuplass kan aksepteres så fremt det ikke parkeres på snuarealet og
at krav til størrelse på snuplassen er ivaretatt. Snuplassen er således definert i plankartet med
«regulert kjørefelt» og målsatt i henhold til kravene.
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6.15 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

Støy, støv, lukt - Analyseskjema
Tiltak: Asfaltering og jevnlig rengjøring av adkomstvei eller eventuelt salting av grusvei.
Beholde vegetasjon i randsonene og/eller utarbeide en plan for nyplanting. Dette sikres via
bestemmelser.

Byggherre må sørge for gode rutiner ved utførelse av arbeid som kan gi støv og overholde
anbefalte grenser for bygge- og anleggs-støy (T-1442). Kommunen som tilsynsmyndighet bør
påse at gjeldende krav og føringer blir overholdt.

Arkeologisk registrering
Tiltak: Arkeologisk registrering er gjennomført og funn blir ivaretatt i planforslaget. Rapport
er vedlagt planmaterialet. Det vil bli søkt om dispensasjon fra kulturminneloven, da
kulturminnene med sine sikringssoner dekker store deler av eiendommen og begrenser
utbyggingen i svært stor grad. Ytterligere analyser (analyseskjema) i dette tilfellet ansees ikke
som nødvendig.

Ustabile grunnforhold – Analyseskjema
Tiltak: GrunnTeknikk har foretatt en vurdering av områdestabiliteten.
Resultat: «Ut i fra en helhetsvurdering er områdestabilitetsforholdene vurdert som
tilfredsstillende. Den aktuelle tomta er ikke del av en faresone.
Grave- og fundamenteringsforhold anbefales utført i samråd med geoteknisk sakkyndig når
mer detaljerte planer foreligger. Det er aktuelt å utføre grunnundersøkelser som underlag for
vurderinger».
Rapport er vedlagt planmaterialet.

Flom/urbanflom - Analyseskjema
Tiltak: Rekkefølgebestemmelser som sikrer utarbeidelse av VA-plan samt at planen
inkluderer løsning for overvannshåndtering.

Andre mulige tiltak:
Grønne tak, infiltrasjon av takvann på grønne arealer, infiltrasjonssone/-grøft, regnbed,
dammer, kjørbare arealer m/infiltrasjon (grus, åpen betongstein etc).

For veier kan overvannet ledes til infiltrasjonsgrøfter eller infiltrasjonssoner i sidearealene.

SVV og kommune må vurdere om dagens overvannssystem for hovedveiene er gode nok til å
kunne ta unna flomvann om en flom skulle ramme som antydet i NVEs aktsomhetskart.
Eventuelt vurdere nødvendige tiltak for å redusere sannsynligheten for at beboere i dette
området isoleres.

Trafikkulykke - Analyseskjema
Tiltak: Utbedring av kryss og frisiktsoner. Sikres både via plankart og
rekkefølgebestemmelser.

Ulykke som følge av anleggstrafikk – Analyseskjema
Da Nedre Klekkenvei benyttes som del av skolevei, vil anleggstrafikk i anleggsperioden
kunne medføre økt risiko for ulykke med alvorlige konsekvenser som f.eks. tap av liv eller
annen varig personskade.
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Tiltak: Sikkerhet i anleggsfasen skal ivaretas gjennom løpende HMS arbeider i de ulike
prosjekterings- og utførelsesfasene. Kvaliteten på dette arbeidet er ivaretatt i
Byggherreforskriften. Videre skal nødvendige sikringstiltak gjennom hele anleggsfasen være
vurdert og beskrevet i SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Det innlemmes
rekkefølgebestemmelse som skal sikre alternativ skolevei i anleggsfasen. Valgt løsning skal
vedlegges byggesøknad.

Kraftforsyning – Analyseskjema
Tiltak:
-Bytte av transformator og tilknytning etter dialog med strømleverandør
-Rekkefølgebestemmelser som sikrer at dette blir utført til rett tid.
-Tilgang på alternative fyringsmuligheter til strøm.

Videre kan hver enkelt beboer selv, med enkle tiltak, sørge for å være forberedt på å klare seg
uten strøm noen dager. Sikkerhverdag.no lister bl.a. opp følgende tiltak på sin hjemmeside:
Sørg for å ha drikkevann, tørrmat, radio med batterier, lommelykt, stearinlys, fyrstikker, ved,
førstehjelpsutstyr, kokeapparat som går på gass/rødsprit og kontanter. Er en beboer kritisk
avhengig av strømforsyning kan et nødaggregat bidra til at man er mindre sårbar for
strømbrudd. For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer også DSB alle til å være
forberedt på å klare seg selv i tre dager. I desember 2018 sendt de ut en brosjyre i posten med
konkrete forslag til hva man bør ha i hus.

6.16 Rekkefølgebestemmelser, j.fr. §6 i planbestemmelsene:

1 . Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og
godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis
igangsettingstillatelse for disse anleggene.

2 . Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger og annen
teknisk infrastruktur skal teknisk plan for disse godkjennes av kommunen. Se § 2.1 for
innhold. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

3 . Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for områdene BFS1-2 og BKS 1-2 før det er
dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

4 . Krysset o_SKV1(fv.) / SKV2 skal være opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler før
det gis igangsettingstillatelse på boliger. I god tid før tiltak på/langs fylkesveg 163 kan
igangsettes, skal det foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være
inngått gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.

5 . Miljøoppfølgingsplan skal leveres til og godkjennes av kommunen før det gis
igangsettingstillatelse og skal bla. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og
iverksetting av trafikksikkerhetstiltak. Den skal redegjøre for hvordan støy og støvplager kan
forebygges i anleggsperioden, redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige
kjemikalier i anleggsperioden. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som
kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.

6. Det skal i forbindelse med søknad om tiltak og før det gis igangsettingstillatelse redegjøres
for hvordan overskuddsmasser håndteres og hvor de eventuelt blir levert.
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7 . Sammen med søknad om tillatelse til tiltak og før igangsettingstillatelse skal det sendes inn
en utomhusplan.
Utomhusplanen skal vise:

Utomhusplanen skal dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal,
lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.
Bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, samt en estetisk redegjørelse for
bebyggelsen som beskriver materialbruk og fargevalg. Høyde skal være målsatt ved
inngangspartier.
Adkomst, sykkel- og biloppstillingsplass(er) og garasje/carport med angivelse av
høyde og adkomst til bolig.
Gangforbindelse mellom feltene og frem til felles lekeplass BLK1-2.
Nye terrenghøyder som viser arrondering av tomta og forholdet til nabotomter, gjerder,
forstøtningsmurer og eventuell støyskjerming.
Profiler og snitt som viser eksisterende terreng og nytt terreng.
Renovasjonspunkt og snuplass for renovatør.
Leke- og uteoppholdsarealer med plassering av lekeapparater og sittebenker.
Plan for nyplanting og bevaring av eksisterende vegetasjon, og hvor spesielt
randsonene er i fokus av hensyn til reduksjon av støv fra vei, landbruk og
anleggsarbeid.
Eventuell plassering av nettstasjon
Overvannshåndtering

8 . Før det gis ferdigattest for første bolig skal lekearealene BLK1-2 ferdigstilles i henhold til
planen og lekearealet benevnt BLK2 i tilstøtende reguleringsplan, skal sikres med gjerde eller
tilsvarende mot vei SKV2, for å hindre barn i å løpe ut i vegen.
Dersom det blir søkt om ferdigattest i vinterhalvåret, tillates lekeareal og sikring ferdigstilt
senest innen uke 28 påfølgende sommer.

9 . Gang og sykkelveg adskilt med minimum 1,5 meter på strekningen Nedre Klekkenvei –
Borgergata, skal være opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler før det gis
brukstillatelse på boliger. Den kan være mindre adskilt, men da med fysisk skille som
rekkverk eller ellipse. Før tiltaket med gang og sykkelveg kan igangsettes skal det foreligge
byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen.

10 . SPA1-4 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse innenfor tilhørende delfelt.

11 . Før brukstillatelse kan gis skal veistandard som beskrevet i § 2.1 være utbedret.

12 . Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form veistandard og snuhammer for
renovasjonsbiler være etablert i henhold til dokumentert godkjent løsning fra HRA.

7. Konsekvensutredning
Planen faller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. forskrift om
konsekvensutredning. Det er derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram.
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8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Det er ingen alvorlige konsekvenser knyttet til foreslått utbygging. Planforslaget medfører en
fortetting i et allerede etablert boligområde. Bebyggelsen skal tilpasse seg den øvrige
bebyggelsen til nærliggende boligfelt. Konsekvensene for naboer blir i form av økt trafikk på
felles adkomstveg. Adkomstveiene vil få tilført trafikk fra inntil 12 nye husstander. Størst
konsekvenser blir det således for beboerne nord for Heggstubben og vest for BKS2 som i
tillegg til trafikkøkningen vil få byttet ut et nærliggende åpnet landbruksareal med flere nye
boliger.

Planforslaget er i h.h.t. kommuneplanens samfunnsdel som ønsker bl.a. en boligutvikling som
styrker sentrum, både i Hønefoss by og i de prioriterte lokalsamfunna som bl.a. Haugsbygd.
Planområdet ligger sentralt til mellom både Hønefoss og Haugsbygd. Fortetting i et
eksisterende boligområde er positivt i den forstand at man utvikler de boligfeltene som er og
kan benytte eksisterende infrastruktur samtidig som nye utbygginger gjerne medfører
oppgraderinger av veier, gangforbindelser og lekearealer som alle i nærområdene kan nyte
godt av.

8.1 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8-12.

§8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Vurdering:
§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog
og landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i
området. Arekologisk registrering er foretatt av Buskerud fylkeskommune og tiltak i
forbindelse med funn er innlemmet i planforslaget.

Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet. Landbrukskontoret viser
imidlertid til i sin merknad til oppstartsvarselet at det kan være forekomster av bl.a.
dragehode, da det finnes registreringer av dette i området. Tatt i betraktning at arealet som
skal bygges ut opprinnelig er benyttet i landbrukssammenheng, som således har medført
jevnlige «inngrep», så anser forslagsstiller det som lite sannsynlig at planten vokser her, da
den ifølge beskrivelsen har hatt en tilbakegang nettopp på grunn av bl.a. oppdyrking. Om det
finnes noe her, så vil det da sannsynligvis være langs jordekanten. I følge Direktoratet for
naturforvaltnings handlingsplan for Dragehode så nevnes bl.a. følgende om voksesteder:
Voksestedene i Norge kan grovt grupperes i to typer: Tørr, ekstensivt drevet kulturmark og
brattlendt naturmark som rasmark, bergskrenter og berghyller. Videre nevnes det at
Dragehode er knyttet til habitater med stor lys-innstråling, uten eller med svært glissen
tredekning. Ofte er voksestedet søreksponert og bratt. Jords-monnet er tørt, veldrenert og med
lite humusinnhold. I de fleste tilfeller vokser den på steder med tynt jorddekke.
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Det kan forekomme mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt
undersøkt mhp naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å
avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet. For å sikre eventuelle funn
av rød- eller svartlistede arter i anleggsperioden, så innlemmes det bestemmelser som skal
sikre rett handlingsmønster.

§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Vurdering:
§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok, vedr. de naturverdier
som finnes innenfor plan- og influensområdet.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre noen ekstra belastning på naturtyper eller økosystem. Det er ingen
kjente registreringer innenfor utbyggingsområdet og jorda er opprinnelig benyttet til
landbruksformål og er således bearbeidet. Arealet er også avsatt til boligformål i
kommuneplanen.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering:
Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i
området, innenfor de rammer som utbyggingen gir.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

Vurdering:
Byggeteknikken og byggemetoden vil være i hht dagens standard og vurderes dermed som
miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt.

8.2 Uteområder

Plasseringen av lek og uteoppholdsareal vil ligge fint til mot sør-vest, mellom
boligbebyggelsen og det mer åpne landskapet. Alle beboere vil få god tilgang til fellesarealer
via interne gangforbindelser.
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8.3 Trafikkforhold

Da inntil 12 nye husstander skal benytte seg av veiene Nedre Klekken vei og Heggestubben,
vil dette medføre en liten trafikkøkning som følge av planforslaget. På grunn av dette legges
det opp til en utbedring av veiene fra avkjøring fylkesvei og frem til nytt boligfelt. Naboer
som er lokalisert mellom Nedre Klekken vei og Borgergata har bedt om skilting med
gjennomkjøringsforbud, for å motvirke økt gjennomkjøringstrafikk som følge av utbyggingen.
Dette er noe utbygger kan bistå med. Videre legges det opp til en gang- og sykkelforbindelse
fra avkjøring Nedre Klekkenvei til Borgergata.

8.4 Universell tilgjengelighet

Universell tilgjengelighet reguleres gjennom krav stilt i teknisk forskrift.

8.5 ROS

Funn fra ROS-analysen er omtalt under punkt 6.15 hvor også aktuelle tiltak er beskrevet.
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Metode og forutsetninger

Sjekklisten skal fungere som en oversikt for å avklare hvilke hendelser som er til
stede og hva som skal analyseres nærmere i hht dsb sin veileder for R isiko og
sårbarhetsanalyse i arealplanlegging – 2017. Der det foreligger grunnlag for analyse,
er analyseskjema utarbeidet i hht veilederen og vedlagt sjekklisten.

Forhold som er med i sjekklista , men ikke er til stede i planområdet eller i pl anen, er
kvittert ut i kolonnen «Nei» og kun unntaksvis kommentert.

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhe t i s aker etter plan - og bygningsloven

Aktuelle innsynsløsninger som er benyttet til kildein formasjon:
DSB: https://www.dsb.no/lover/risiko - sarbarhet - og - beredskap/
NVE : https://www.nve.no/flaum - og - skred/ar ealplanlegging/
- Sjekkliste for reguleringsplan – vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder:
sjekkliste_nve_2016.pdf
- http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_05.pdf
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Miljødirektoratet: htt p://miljodirektoratet.no/no/Tjenester - og - verktoy/Database/

NGU: http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn

Kart Ringerike kommune: http://www.ringerike.kommune.no/Om - Ringerike/kart1 /

NIBIO: https://kilden.nibio.no

Natur
gitte
forhol
d

Er det knyttet et risik o til følgende
element?
Dersom «JA» er punktet til knyttet en link
til aktuelle analysedokumenter.

Ja Nei Kommentar/Link til
analysedokumeter

a Er det vassdrag i planområdet

x https://atlas.nve.no/Html5Viewer/i
ndex.html?viewer=nveatlas#

http://geo.ngu.no/kart/arealis_mo
bil/

Det finnes ingen vassdrag eller
bekker innenfor planområdet , men
det ligger en elv sør - vest for
områ det samtidig som det strekker
seg en bekk over eiendom 102/46
som omfattes av reguleringsplanen
for «390 Klekkenhagen» .
Bekkeløpet som har utløp til elven
ivaretas i forbindelse med
utbygging i hht den vedtatte
planen. Både bekk og elv ligger i
god avstand fra planområdet og
antas slik sett ikke å kunne påvirke
planområdet negativt .

b
Er området utsatt for snø - , flom - , jord -
og/eller ste i nskred?

x I følge ulike offentlig tilgjengelige
databaser fra bl.a. NGU og NVE er
det ingen registreringer som
ant yder fare for masseras/ - skred.
Planområdet ligger også utenfor
aktsomhetsområde t for flomfare
som er registrert i tilknytning til
elven i vest. Yttergrensen til
a ktsomhetsområde t ligger i en
avstand på minst 60m fra
planområdet , mens selve elven
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ligger i e n avstand på ca 100m
( grovt målt i kart ) . I til legg til
avstanden, stiger terrenget fra
elveløpet og opp til planområdet
med ca 10m.

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/i
ndex.html ?viewer=nveatlas#

http://geo.ngu.no/kart/arealis_mo
bil/

Naboeiendommen 102/168 ligger
på en høyde sør for
utbyggingsområdet. Det antas at
det meste av overvann et fordrøyes
til grunnen, men grøfter la ngs
Nedre Klekken vei må kunne ta
unna vann som eventuelt måtte
komme fra denne siden.

c Er området utsatt for større fjellskred? x

d
Er det fare for flodbølger som følge av
fjellskred i vann/sjø?

x

e

Er det fare for utgliding av området
(ustabi le grunnforhold)?
Under m arin grense?
Kvikkleire fare ?

x En mindre del av planområdets
vestre ende ligger under marin
grense og grunnen består i følge
NGU av forvitringsmateriale .
Normalt tilsier dette at en
geologisk vurdering bør foreligge.

Analyseskjem a: ROS
Analyses kjema_Ustabile
grunnforhold

GrunnTeknikk har foretatt en
vurdering av områdestabiliteten.

Resultat: «Ut i fra en
helhetsvurdering er
områdestabilitetsforholdene
vurdert som tilfredsstillende. Den
aktuelle tomta er ikke del av en
faresone.
Grave - og fundamenteringsforhold
anbefales utført i samråd med
geoteknisk sakkyndig når mer
detaljerte planer foreligger. Det er
aktuelt å utføre
grunnundersøkelser som underlag
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for vurderinger».
Rapport vedlagt planmaterialet
Tiltak: B estemmelser som sik rer
samarbeid med fagkyndig er
innlemmet i bestemmelsene.

f

Er området utsatt for flom eller
flomskred, også når man tar hensyn til
økt nedbør som følge av mulige
klimaendringar?

x I følge ulike offentlig tilgjengelige
databaser fra bl.a. NGU og NVE er
det ingen registreringer som
antyder fare for flomras innenfor
eller i umiddelbar nærhet til
planområdet. Se også punkt b.

g
Er det kjente problem med
overflatevann, avløpssystem, lukka
bekker, oversvømmelse i kjeller osv?

x I følg e kommunens kartbas e, ligger
det en vannledning langs Nedre
Klekken vei. Videre er det fra øst
registre r t to overvannsledninger og
en vannledning som krysser veien
og som har sitt utløp innenfor
eksisterende plan for 390
Klekkenhagen. Nabobebyggelsen er
primært registrert me d
slamavskiller og utslippsretning er
inn i på det samme planområdet
med avløp via eksisterende bekk.
I følge planbeskrivelsen til den
vedtatte planen blir dette ivaretatt
i forbindelse med utbyggingen og
d et antas slik sett at dette ikk e vil
påvirke det nye boligfeltet.

Hensyn til eksisterende
langsgående rør og kryssende rør
langs Nedre Klekken vei må
imidlertid ivaretas ved utbedring av
vei. Rekkefølgebestemmelser må
sørge for at VA - plan fremlegges
kommunen for godkjenning før
tiltak kan igangsettes.
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H
Kan det væ re fare for
skogbrann/lyngbrann i området?

x

I

Er området sårbart for
ekstremvæ r/stormflo medre gnet en ev.
havnivåstigning som følge av endret
klima?

x

J Treng s det særskilte hensyn til radon? x

K
Annet (Spesifiser)?

Omgiv
elser

Er det knyttet et risiko til følg e nde
element?

Ja Nei Kommentar

a
Er det regulerte va nn magasin med
spesiell fare for usikker is i næ rheten ?

x

b
Er det terrengformasjon er som utgjø r
spesiell fare (stup etc.)?

x

c
Vil tiltaket (utbygging/dren ering) kunne
føre til over svømmelse i lavere ligge nde
område r ? Urbanflom?

x I følge Norsk Klimaservicesenters
klimaprofil for Buskerud vil
klimaendringene særlig føre til
behov for tilpasning til kraftig
nedbør og økte problemer med
overvann. Episoder med kraftig
nedbør øker vesentlig både i
intensitet og hyppighet, og dette vil
også føre til mer overvann.

Terrenget heller mot vest og vil
således kunne føre til at vannet
ledes mot spesielt naboeiendom
102/216 og/eller jordet 102/47.

Utbygging av planområ det vil
me dføre en økning av tette flater.
Dette kan føre til konsekvenser
både innad i feltet og for
nedenforliggende eiendommer om
nødvendige tiltak ikke
gjennomføres i forbi ndelse med
utbyggingen . I verste fall kan flom
generelt sett medføre fare for bå de
liv og helse samt påføre
eiendommer, boliger og
infrastruktur store skader.

Tiltak i hht TEK17 §15 - 8: 1)
Overvann og drensvann skal i størst
mulig grad infiltreres eller på annen
måte håndteres lokalt for å sikre
vannbalansen i området og unngå
overbel astning på avløpsanleggene.

2)Bortledning av overvann og
drensvann skal skje slik at det ikke
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oppstår oversvømmelse eller andre
ulemper ved dimensjonerende
regnintensitet.

Tiltak: Med bakgrunn i dette
innlemmes det bestemmelser som
stiller krav til utarb eidelse av en
helhetlig teknisk plan for VA, inkl.
løsning for overvannshåndtering.
Denne skal fremlegges kommunen
for godkjenning før tiltak kan
igangsettes. Det tillates også
etablering av fordrøyningsmagasin
innenfor lekearealene.

Analyseskjema: ROS
An alyseskjema_Flo m

d
Annet (spesifiser)?

Va nn -
forsyn
ing

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a
Er det problem er knyttet til
vann forsyning og avløp i området?

x

b
Ligg er tiltaket i eller nær nedslagsfeltet
for drikkevann , og kan dette utgjø re en
risiko for vannforsyningen ?

x Arealet er registrert med begrenset
grunnvannspotensiale i følgje NGU
sin kartbase «GRAN ADA». Det er
ikke registrert noen
grunnvannsbrønner i området.

c Annet (spesifiser)?

Kraft -
forsyn
ing

Er de t knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a
Er området påvirket av magnetfelt over
0,4µT fra høgspentliner?

x Det er ikke registrert noen
høgspentlinjer i umiddelbar nærhet
til planområdet. De nærmeste
luftledningene ligger i en avstand
på ca 400m grovt målt i kart.

b
Er det spesiell klatrefare i
høgspentmaster?

x

c
Vil tiltaket endre (styrke/svekke)
forsyningen i området?

x Ringeriks - Kraft har utarbeidet en
prinsippskisse med forslag til
kabelplanløsning for boligene. Det
er nylig montert en ny nettstasjon i
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området i forbindelse med Block
Watne AS sitt nye boligfelt som er
under utbygging. Samme
nettstasjon kan benyttes til Nedre
Klekkenhagen. Kapasiteten må
utvides ved å bytte
transformatoren fra 315KVA til
500kVA 22kV / 400V. Utb ygger må
gå i dialog med Ringeriks - Kraft når
energi og effektbehov i de nye
installasjonene er kartlagt. Videre
har Ringeriks - Kraft opplyst om
Netteiers tilknytningsvilkår.

Analyseskjema: ROS
Analyseskjema_Kraft forsyning

Tiltak: Rekkefølgebestemmelser .

d
Annet (spesifiser)?

Samfe
rdsel /
Anleg
gstrafi
kk

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a
Er det kjente uly kkespunkt på
transportnettet i området?

x

Langs Fylkesvegen, Klek kenveien,
er det registrert fle re
ulykkespunkter i følg e vegvesenets
strekningsdata . Spesielt ved
avkjørsler og kryss.

Analyseskjema: ROS
Analyseskjema_Trafikkulykke

Tiltak: Utbedring av kryss og frisikt
ved påkjøring til fylkesveien.
Gangforbindelse langs fylkesveien.

b

Vil utilsiktede /ukontrollerte hend elser
som kan inntreffe på nærligg e nde
transportå rer inkl. sjø - og luftfart utgjø re
en risiko for området?

x

c
Er det transport av farli g gods
til/gjennom området?

x Det antas at eventuell transport av
farlig gods primært skjer langs
fylk esveien og at Nedre Klekken vei
er forholdsvis uaktuell for transport
av slik type gods. Det må i så tilfelle
kun skje som isolerte enkelttilfel ler
som følge av transport til boliger
eller landbruksarealer. Det ligger
ingen industri eller
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næringsvirksomhet i dette
området.

d
Kan området bli isolert s om følge av
blokkert infrastruktur, eks som følge av
naturhendelser?

x

I følge NVE sitt
flomaktsomhetskart, så vil
planområdet kunne bli noe isolert
om en større flom fører til at både
Klekkenveien og Hadelandsvegen
blir ufremkommelig.

A nalyseskjema: ROS
Analyseskjema_Flom.

Tiltak:
- SVV og kommune må vurdere om
dagens overvannssystem for
hovedveiene er gode nok til å
kunne ta unna flomvann om en
flom skulle ramme som antydet i
NVEs aktsomhetskart. Eventuelt
vurdere nødvendige tiltak for å
redusere sannsynligheten for at
beboere i dette området isoleres.

e
Kan uønskede hendelser inntreffe som
følge av anleggstrafikk i
anleggsperioden?

x Da Nedre Klekkenvei benyttes som
del av skolevei, vil anleggstrafikk i
anleggsperioden kunne m edføre
økt risiko for ulykke med alvorlige
konsekvenser som f.eks. tap av liv
eller annen varig personskade .

Analyseskjema: ROS
Analyseskjema_Anleggstrafikk

Tiltak: Sikkerhet i anleggsfasen skal
ivaretas gjennom løpende HMS -
arbeider i de ulike
prosjekte rings - og utførelsesfasene.
Kvaliteten på dette arbeidet er
ivaretatt i
Byggherreforskriften. Videre skal
nødvendige sikringstiltak gjennom
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hele anleggsfasen være vurdert og
beskrevet i SHA - plan (Plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).
Det innlemmes
re kkefølgebestemm else som skal
sikre alternativ skolevei i
anleggsfasen. Valgt løsning skal
vedlegges byggesøknad.

f
Annet?

Miljø/
Landb
ruk

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a
Vil planen/tiltaket bli rammet av, eller
forå rsake foruren s ing i form av lyd, lukt
eller støv?

x Alle boliger som ligger nær
lan dbruksområder vil tidvis kunne
være utsatt for bl.a lukt og støy .
Det har i forbindelse med
planprosessen ikke fremkommet
noe som tilsier at planområdet er
spesielt u tsatt og det antas at dette
ikk e vil utgjøre et stort problem.
Det er imidlertid viktig å sikre at
nye beboere opplyses om
ulempene som følger ved å bo
nære et aktivt landbruksområde.
Lukt og støy fra landbruket kan
medføre tidvis redusert kvalitet på
uteopphold sarealene.

Noe økt trafikk på adkomstveien vil
kunne medføre mer støy og støv
for den nærmeste
bolig bebyggelsen. Videre vil
anleggsarbeidene også kunne bidra
til både støy og støv i
anleggsperioden.
L uftveisplager og redusert kvalitet
på uteoppholdsarea ler kan være en
konsekvens av støv fra vei og
anleggsarbeider .

Analyseskjema: ROS
Analyseskjema_Støy, støv o g lukt

Tiltak. Bestemmelser

b
Vil planen/tiltaket bli rammet av, eller
forårsake fare for akutt eller permanent
foruren s ing i området?

x
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c
Vil tiltaket ta areal fra dyrket eller
dyrkbar mark?

x Arealet har inngått som del av et
større landbruksareal og er i NIBI Os
kartinnsynsløsning «Kilden»
primært registrert med fulldyrka
jord. Arealet ligger imidlertid
forholdsvis isolert til som en li ten
avstikker fra de større arealene i
sør.

Temaet analyseres ikke ytterligere .

Tiltak: P lanområdet er primært
avsatt til boligformål i
kommuneplanen. Det er imidlertid
innlemmet bestemmelse for
håndtering av overskuddsmasser/
matjord i bestemmelsene.

d
Annet (spesifiser)?

Er
områd
et
påvirk
et /
forure
n set
fra
tidlega
re
bruk

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a Gruver: å pne sjakter, sten tippe r etc.? x

b
Militære anlegg : fjellanlegg,
piggtrådsperringe r etc.?

x

c
I ndustrivi rks omhet eller aktiviteter som
foreksempel avfallsdeponering,
bålbrenning, skipsverft, gartneri etc.?

x

d Annet (spesifiser)?

Brann
/ -
uly kke
s -
bered
skap

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a
Har området mangelfull
slukkevann forsyning (mengde og trykk)?

X I forbindelse med en henvendelse
til Ringerike Brann og
redningstjeneste opplyser de bl.a.
om at det antageligvis må etableres
nye kummer, men at dette er et
spørsmål brannsikkerhetsrådgiver
må vurdere. Videre vise s det til
gjeldende retningslinjer som sier at
brannkum eller hydrant må
plasseres innenfor 25 - 50 meter fra
inngangen til hovedangrepsveg og
at slokkevannskapasiteten må være
minst 1200 liter per minutt i
småhusbebyggelse.
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Tiltak: Ingen av brannkummene
s om er registrert på kommunens
kartside ligger innenfor den angitte
avstanden og det ansees således
som nødvendig å tilføre et par nye
kummer til området. Plassering av
kummer bør skje i samråd med
brannsikkerhetsrådgiver og inngå
som del av VA - planen som s kal
fremlegges kommunen for
godkjenning før tiltak kan
igangsettes.

Temaet analyseres ikke ytterligere.

b
Har området dårlige ad komstruter for
utry k n i n gskjøretøy?

x Arealet som skal bygges ut, ligger
ca 185m unna avkjøring en fra
fylkesvei en og er både kort, rett og
oversiktlig. Adkomstvei/kryss skal
utbedres som følge av den
planlagte utbyggingen.

Videre skal det legges til rett e for at
bl.a. renovasjons kjøretøy skal
kunne snu på felles parkeringsplass
tilknyttet det inners te delfeltet
langs Heggestu bben .

I følge retningslinjer mottatt av
Ringerike brann og
redningstjeneste må det være
tilrettelagt for kjørbar atkomst helt
frem til hovedinngang/ - angrepsvei
i byggverk. For mindre byggverk i
risikoklasse 4 og brannklasse 1, kan
det aksepteres avstand på inntil 50
meter. Avstanden fra ve gkant
Heggestubben til vegglivene vil
ligge på mellom ca 10m til 15m,
samtidig som parkeringsplassene
som tilhører den ulike
boligbebyggelsen også vil kunne tas
i bruk .

Vegene er dimensjonert i hht
Statens vegvesen sin håndbok N100
og det er tatt utgangspunkt i
veitype A1 -
Atkomstveger i
boligområder,
fartsgrense 30 km/t
(SVV - Håndbok
N100). Figur C.21.

c Annet (spesifiser)?
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Sårbar
e
objekt

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a

Medfører bortfall av følgende t j enester
spesielle ulemper for området:

- elektrisitet,
- telet j enester?
- vann forsyning?
- renovasjon/avløp?

x

b Er det spesielle brannobjekt i området? x Ingen kjente

c
Er det omso rgs - eller oppvekst -
institusjone r i området?

x

d Kulturminner

x Det er foretatt en arkeologisk
registrering av planområdet og det
ble gjort funn av kokeg rop og
dyrkningslag som påvirker store
deler av byggbart areal .

Tiltak: Søke dispensasjon fra
kulturminneloven for å kunne
bygge ut på det berørte ar ealet .
Funnene er angitt med
bestemmelsesområde i plankart et
og med tilhørende
bestemmelser.

Da arkeologisk registrering er
gjennomført og forslag til tiltak er
mottatt fra fylkesmannen,
analyseres ikke temaet ytterligere.
Det forutsettes at anbefalte ti ltak
gjennomføres og at dette sikres i
rekkefølgebestemmelser og
plankart.

e Annet (spesifiser)?

Virkso
mhets
risiko

Er det knyttet risiko til følgende
element?

Ja Nei Kommentar

a Omfattar tiltaket spesielt farli ge anlegg? x

b
Vil utilsiktede/uk ontrollerte hendelser i
nærliggende virksomheter
(industriforetak etc.), utgjø re en risiko?

x

c
Er det storylukkesbedrifter i nærheten
som kan representere en fare?

x

d
Annet (spesifiser)?
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Ulovli
g
virkso
mhet

Er det knyttet risiko til følgende
e lement?

Ja Nei Kommentar

a
Er tiltaket i seg selv e t sabotasje -
/terrormål?

x

b
Finnes det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten ?

x Ingen kjente

c Annet (spesifiser)?

Sjekklista er gjennomgått den __/__ - __ av sign: ______________________ ____________________



NR. 1 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Ustabile grunnforhold – Planområde under marin grense

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Planområdet heller slakt mot vest og et bekkeløp som ligger ca 100m fra plangrensen.
Planområdet ligger delvis under marin grense og grunnen består av forvitringsmateriale. Utglidninger
oppstår i slakere terreng med finkornet, vannmettet jord og leire. De finnes gjerne på dyrket mark eller i
naturlige skråninger i terrenget, særlig i de bratte sidekantene langs veier, elver, kunstige/modifiserte
skråninger, langs jernbaner og i menneskeskapte fyllinger i bebodde områder.

Uønsket hendelse
– Kraftig eller vedvarende regn og/eller s nøsmelting som medfører h øyt vanninnhold i løsmassene .
P lanerings arbe id uten tilstrekkelig drenering medfører at fyllmasser glir ut og drar med seg deler av den
omkringliggende originale grunnen.
- Alternativt går det et lokalt skred i bekkeløpet, som strekke r seg bakover 1:20. Dersom man antar en
maksimal bakovergripende skredutbredelse på 20x skråningshøyde vil hele tomta bli berørt (kilde: Rapport
GrunnTeknikk)

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE
SKRED

FORKLARING

Ja S2 S ikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vi l
medføre middels konsekvenser.

Eksempler på byggverk som kan inngå i denne
sikkerhetsklassen er bl.a. enebolig, tomannsbolig og
eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig
med maksimum 10 boenheter .

Ingen boliger innenfor planområdet inneholder mer
enn maks fire boen heter (firemannsbolig) .

ÅRSAKER

Kraftig nedbør eller snøsmelting som fører til høyt vanninnhold i løsmassene.

Manglende systemer for overvannshåndtering på opprinnelig dyrket mark med he llende terreng.

Bekken nedenfor tomta som potensielt kan utgjøre en fare.

EKSISTERENDE BARRIERER

Trær og busker langs randsonene



SÅRBARHETSVURDERING

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Største nominelle årlige
sannsynlighet - §7 - 3 (2)
er 1/1000 og s om følge r
av plassering av tiltak i
sikkerhetsklasse 2.

Begrunnelse for sannsynlighet

- Klimaendringer og områdets grunnforhold som består av forvitringsmateriale / dyrkbar mark.
- Hellende tomt
- GrunnTeknikk antyder at d et er veldig lite sannsynlig at det er sammenhengende lag av kvikkleire i det
aktuelle området. NGUs løsmassekart beskriver området som forvitringsmateriale, og boringer gjort på
nabotomta viser grunne dybder til fjell og generelt faste masser, hovedsakelig forvitret leire. Det er
registrert noe bløt leire, men ikke i betydelig mektighet. Det er heller ikke påvist kvikkleire i noen av
boringene.

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse X V urderes ut
fra antall -
Maks 25
personer i en
bygning.
Skred kan
medføre
helseskade og
dødsfall.

Stabilitet X Hendelsen
kan medføre
tap av husly,
varme, og
avhengi g av



omfanget
eventuelt
fremkommeli
ghet.

Materielle verdier x Ved skred kan
hele boligen
og muligens
store deler av
innboet gå
tapt. Tomten
kan bli totalt
ødelagt.

Samlet begrunnelse av
konsekvens:

Et kvikkleireskred kan
medføre at hele eller deler av
planområdet raser ut. Dette
vil kunne medføre både
helseskade og dødsfall samt
tap av bolig m.m.
Fremkommeligheten kan bli
redusert om veiarealer
rammes og det kan bety
redusert fremkommeli ghet til
området for nødetater.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav Planområdet ligger i grenseland for marin grense og
har som følge av planprosessen blitt vurdert av
fagkyndig e .



FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Områdestabiliteten må
vurderes av fagkyndig og
eventuelle tiltak innarbeides i
plankart og bestemmelser.

GrunnTeknikk har i
forbindelse med ovennevnte
gjennomført en vurdering av
områdestabiliteten med
følgende konklusjon:

« Ut i fra en helhetsvurdering
er
områdestabilitetsforholdene
vurdert som tilfredsstillende.
Den aktuelle tomta er ikke del
av en faresone.
Grave - og
fundamenteringsforhold
anbefales utført i samråd med
geoteknisk sakkyndig når mer
detaljerte planer foreligger.
Det er aktuelt å utføre
grunnundersøkelser som
underlag for vurderinger.

Bestemmelse til bygge sak i reguleringsplanforslaget.



NR. 2 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Flom

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: I følge Norsk Klimaservicesenters klimaprofil for Buskerud vil klimaendringene særlig føre til
behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann. Episoder med kraftig nedbør øker
vesentlig både i intensitet og hyppighet, og dette vil også føre til mer overvann.

Kombinasjonen av kraftig nedbør og fortetting er en utfordring, fordi stor og hurtig avrenning kan skade
bygninger, infrastruktur, helse o g miljø.

Terrenget heller mot vest og vil således også kunne føre til at vannet ledes mot spesielt naboeiendom
102/216 og/eller jordet 102/47.

I følge NVE sitt flomaktsomhetskart, så vil planområdet kunne bli noe isolert om en større flom fører til at
både Klekkenveien og Hadelandsvegen blir ufremkommelig.

Uønsket hendelse – Kraftig eller vedva rende regn og/eller snøsmelting. Utbygging en av planområdet har
medført en økning av tette flater og dårlig planlagt drenering medfører store overvannsmengder innad i
feltet og ledes med terrenghellingen gjennom planområdet og videre mot naboen i vest. Videre medfører
flomvann at både Klekkenveien o g Hadelandsvegen blir ufremkommelig.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE
FLOM

FORKLARING

Ja F 2 S ikkerhetsklasse F2 omfatter de fleste byggverk
beregnet for personopphold. Byggverk som kan
inngå i denne sikkerhetsklassen er bl.a. boliger.
Planområdet skal inneholde boligbebyggelse og
nabobebyggelsen er også boliger.

ÅRSAKER

- K raftig nedbør eller snøsmelting.
- Manglende systemer for overvannshåndte ring.

EKSISTERENDE BARRIERER

- Ingen kjente utover grøfter

SÅRBARHETSVURDERING

- Mye vann over bakken pga. manglende kapasitet til å håndtere overvann og tette flater som følge av
planlagt utbygging.
- Overvann fra nærliggende områder i øst og sør kan trenge inn på planområdet og bidra til ytterligere økte
vannmengder.
- Klimaendringer kan medføre at eksisterende løsninger for overvannshåndtering langs hovedveiene ikke
lenger holder mål.



SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Største nominelle årlige
sannsynlighet - §7 - 2 (2)
er 1/200 og s om følge r
av plassering av tiltak i
sikkerhetsklasse F 2.

Begrunnelse for sannsynlighet

- Arealer som heller mot planområdet fra øst og sør.
- Pågående klimaendringer kombinert med en utbyg ging som kan medfører endring i terrengstruktur og en
økn ing av tette flater . Intens t nedbør eller snøsmelting kan således medføre urbanflom med f are for
vanninntrenging i bygg.
- NVE sitt flomaktsomhetskart viser at planområdet vil kunne bli noe isolert om en større flom gjør
Klek kenveien og Hadelandsvegen ufremkommelig.

- Sannsynligheten for urbanfl om innenfor antas således å være tilstede.
- Sannsynligheten for flom på hovedveier utenfor planområdet og som kan få konsekvens for plano m r ådet
antas å være tilstede.

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Det antas at
en urbanflom
eller flom på
hovedveiene
ikke vil
medføre tap
av liv og at
beboerne i
dette området
selv vil være i
stand å
komme seg i
sikkerhet ,
envt. med litt
bistand fra
bl.a.
nødetater .

Stabilitet x Hendelsen
kan medføre
midlertidig
tap av husly
og avhengi g
av omfanget ,
eventuelt
redusert
fremkommeli
ghet. K ritiske



samfunnsfunk
sjoner antas
ikke å kunne
settes ut av
spill, men
fremkommeli
gheten for
nødetatene
kan imidlertid
bli redusert
om
overvann et
fyller
hoved veiene.

Materielle verdier x De
økonomiske
kons ekvensen
e ved skader
på byggverket
kan være
stor e for den
som berøres.

Samlet begrunnelse av
konsekvens :

- Nødetater kan få redusert
fremkommelighet om
overvann fyller
adkomstveiene eller
hovedveiene .
- Økonomiske konsekvenser
for den som blir berørt.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels
- Det er ikke registrert tidligere flomhendelser
innenfor planområdet i offentlig tilgjengelige
kartbaser hos bl.a. NVE.
- Selve planområdet ligger ikke innenfor
flomsone/aktsomhetsområde for flom.
- Vurderingen er foretatt med bakgrunn i økt fokus
på klimaendringer og bl.a. urbanflommer som kan
være en konsekvens ved spesielt større utbygginger.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.



Tiltak i hht TEK17 §15 - 8:
1) Overvann og drensvann
skal i størst mulig grad
infiltreres eller på annen
måte håndteres lokalt for å
sikre vannbalansen i området
og unngå overbelastning på
avløpsanleggene.

2)Bortledning av overvann og
drensvann skal skje slik at det
ikke oppstår oversvømmelse
eller andre ulemper ved
dimensjonerende
regnintensitet.

Tiltak kan f.eks. være:
Rekkefølgebestemmelser
som sikrer utarbeidelse
av VA - plan samt at
pla nen inkluderer løsning
for overvannshåndtering.

Mulige tiltak:
Grønne tak, infiltrasjon
av takvann på grønne
arealer,
infiltrasjonssone/ - grøft,
regnbed, dammer,
kjørbare arealer
m/infiltrasjon (grus, åpen
betongstein etc).

For veier kan overvannet
ledes til
i nfiltrasjonsgrøfter eller
infiltrasjonssoner i
sidearealene .

3) SVV og kommune må
vurdere om dagens
overvannssystem for
hovedveiene er gode nok til å
kunne ta unna flomvann om
en flom skulle ramme som
antydet i NVEs
aktsomhetskart. Eventuelt
vurde re nødvendige tiltak for
å redusere sannsynligheten
for at beboere i dette
området isoleres .

Bestemmelse til bygge sak i reguleringsplanforslaget.



NR. 3 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Strømbrudd/svekket k raftforsyning

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Det vil alltid være en sjanse for at bl.a. ekstremvær kan medføre ødelagte kraftlinjer og fravær av
strøm over lengre tid. Dette har vi sett eksempler på flere steder i Norge. Videre så vil den planlagte
utbyggingen medføre behov for å bytte transformatoren da Ringeriks - Kraft informerer om at det nylig er
montert en ny nettstasjon i området i forbindelse med Block Watne AS sitt nye bo ligfelt som er under
utbygging, og at s amme nettstasjon kan benyttes til Nedre Klekkenhagen. Kapasiteten må imidlertid utvides
ved å bytte transformatoren fra 315KVA til 500kVA 22kV / 400V.

Uønsket hendelse – Utbyggingen svekk er eller overbela ster kraftforsyningen i området eller ekstremvær
medfører ødelagte kraftledninger.

Fravær av strøm kan bla påvirke levering en av drikkevann, svekkelse av drikkevannskvaliteten og problemer
med avløp som kan medføre lokal forurensning. Videre vil bl.a. varme til bolig og matlaging , kjøling av
matvarer , trygghetsalarmer, telefonlinjer, internett og andre strømavhengige behov svekkes.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER

- Bruk av eksisterende transformator som har for liten kapasitet.
- Økt strømtilførsel til anleggsarbeid i forbindelse med utbyggingen og/eller tilknytning fra nye boenheter.
- Ekstremvær

EKSISTERENDE BARRIERER

- Ny nettstasjon som kan benyttes. Denne er forholdsvis ny og ble oppført i forbindelse med utbyggingen av
«390 Klekken boligområde». Nettselskap opplyser at kapasiteten på transformator må utvides.

SÅRBARHETSVURDERING

- Fravær av strøm over lengre tid kan medføre fryste rør, f ordervet ma t og redusert drikkevannskvalitet.
- U tslåtte trygghetsalarmer og telefonlinjer kan gi alvorlige konsekvenser i forsøk på å kontakte nødetater.
- Mange innbyggere har ikke alternative fyringsmuligheter. Mange har kun varmepumper eller elektrisk
oppvarming. Vedovner er kuttet ut og piper plugget for å unngå feieravgift.

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Sannsynligheten for
overbelastning antas å
være lav, da kontakt med
nettleverandør er
opprettet tidlig i
planprosessen og forslag



til kabelplan er skissert av
leverandør . Videre er
utbygger/forslagsstiller/k
ommune gjennom
planarbeidet gjort kjent
med behov et for ny
transformator.

Sannsynligheten for at
ekstremvær kan medføre
strømbrudd ansees
imidlertid å være tilstede
og i følge kommunens
Risiko - og
sårbarhetsanalyse er
følgende vurderinger
gjort for kommunen:

- Lengre strømbrudd (over
1 uke): Lite sannsynlig

- 4 timers strømbrudd må
påregnes; sannsynlig

Ved Dagmar hadde
mindre enn 100
abonnenter et
strømbrudd som varte i 4
dager. 13% av
abonnentene hadde
et strømbrudd som varte
mer enn ett døgn.
Kommuneadministrasjon
og sykehus ble ikke
berørt.

Begrunnelse for sannsynlighet
- Tilknytning til et strømnett som har for dårlig kapasitet . D årlig kommunikasjon med nettleverandør.
- Klimaendringer og mer ekstremvær
Det antas således at sannsynligheten er til stede for at strømbrudd kan forekomme.

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE
RELEV
ANT

FORKLARING

Liv og helse x Utslåtte
trygghetsalarmer
og telefonlinjer
kan gi alvorlige
konsekvenser ved
behov for å
kontakte



nødetater . I
verstefall kan
konsekvensen
være tap av liv.

Stabilitet x Hendelsen kan
medføre
midlertidig tap av
bl.a. varme,
vannforsyning og
telefonlinjer/nett .

Materielle verdier x Et strømbrudd for
en enebolig vil for
det meste kun
m edføre små
materielle
kostnader.
Frostskader på
rør kan imidlertid
forekomme
vinterstid og
elektriske
apparater kan få
elektriske feil
dersom
temperaturen i
rommet har vært
lavere enn det
apparatet er bygd
for å tåle .

Samlet begrunnelse av
konsekvens :

Strømbrudd kan medføre
problemer med oppvarming
og vannforsyning.
T rygghetsalarmer og
telefonlinjer/nett kan settes
ut av spill og således bryte
kontakten med nødetater .
Rør vil kunne fryse og
elektriske apparater
ødelegges. Omfanget av
konsekvensene vil i stor grad
avhenge av varigheten på
strømbruddet.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels - Usikker het vedr. varighet på strømbrudd som igjen
vil bidra til å definere omfanget av konsekvensene.



FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Tiltak:
- B ytte av transformator og
tilknytning etter dialog med
strømleverandør –
Rekkefølgebestemmelser kan
bidra til å sikre at dette blir
utført til rett tid.
- Tilgang på alternative
fyringsmuligheter til strøm.

Videre kan hver enkelt
beboer selv , med enk le tiltak,
sørge for å være forberedt på
å klare seg uten strøm noen
dager. S ikkerhverdag.no lister
bl.a. opp følgende tiltak på sin
hjemmeside:
Sørg for å ha d rikkevann ,
tørrmat , radio med batterier ,
lommelykt , stearinlys ,
f yrstikker , ved ,
førstehjelpsutstyr ,
kokeapparat som går på
gass/ rødsprit og kontanter .

Er en beboer kritisk avhengig
av strømforsyning kan et
nødaggregat bidra til at man
er mindre sårbar for
strømbrudd.

Bestemmelse til bygge sak i reguleringsplanforslaget.



NR. 4 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Trafikkulykke

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Langs Fylkesvegen, Klek kenveien, er det registrert flere ulykkespunkter i følge vegvesenets
strekningsdata. Spesielt ved avkjørsler og kryss. Økt trafikk fra planområdet vil medføre flere påkjøringer til
fylkesveien og således vil faren for at en ulykke i dette krysset kan inntreffe øke.

Uønsket hendelse – Ulykke ved påkjøring til fylkesvei.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER

- Uoversiktlig kryss
- Forholdsvis rette strekninger og slakke svinger kan bidra til høyere fart langs fylkesveien, til tross for 60 -
sonen.
- Uoppmerksomhet
- Glatte veier
- Dårlig sikt pga vær

EKSISTERENDE BARRIERER

- 60 sone på fylkesveien forbi krysset
- Landbruksareal på østsiden som bidrar til god sikt i denne retningen.



SÅRBARHETSVURDERING

- Ved ulykke i eller nær kryss kan det bli redusert fremkommelighet langs Klekkenveien som følge av stengt
vei og lange bilkøer. Dette betyr også redusert fremkommelighet for nødetater.

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x - Tidligere hendelser langs
strekningen.
- Økt aktivitet som følge
av utbygging

Begrunnelse for sannsynlighet
- Tidligere hendelser på veistrekningen av ulik kategori ( 6 hendelser langs Klekkenveien: 2x MC - ulykker,
2x sykkelulykker og 2x bilulykker . Hendelser i krysset mot Hadelandsveien er ikke inkludert ) .
- Ulykkespunktene er spesielt l okalisert rundt avkjørsler og kryss.
- Forholdsvis rette strekninger og slakke svinger vil kunne medføre høyere hastighet, til tross for at
fartsgrensen er 60 km/t forbi avkjøringen til planområdet.
- Økt aktivitet i området som følge av utbyggingen.

Sannsynligheten for at en ulykke kan inntreffe i et tidsintervall på 10 - 50 år antas således å være til stede
med middels sannsynl ighet. Dette begrunnes med at ulykkene langs Klekkenveien er registrert innenfor et
tidsrom på ca 18 år ( 1993 - 2011 ) , og er spre dt langs hele veistrekningen . Ulykkene er av ulik kategori som
MC - ulykker, sykkelulykker og bilulykker.

Videre vi l økt trafikk til og fra nytt felt samt andre nye felt i området, kunne bidra til å øke sannsynligheten
for at en ulykke skal kunne inntreff e noe .

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE
RELEV
ANT

FORKLARING

Liv og helse x En trafikk ulykke
kan i verstefall
medføre tap av
ett eller flere liv.

Stabilitet x Hendelsen kan
medføre
midlertidig
stengt e veier eller
redusert
trafikkflyt , som
igjen kan hindre
nødetater i å
komme frem. Det
er imidlertid
alternative ruter
man kan kjøre for
komme seg forbi
eller til



ulykkespunktet
om man kommer
fra Hønefoss eller
Haugsbygd.
Innsatstiden vil
ved omkjøring i så
fall kunne øke.

Materielle verdier x Materielle verdier
vil primært
begrense seg til
kjøretøyet og
eventuelt løst
inventar som
måtte befinne seg
i denne.

Samlet begrunn else av
konsekvens :

En trafikkulykke i krysset kan
medføre tap av menneskeliv,
midlertidig redusert trafikkflyt
og økt innsatstid for
nødetater. Materielle skader
vil primært begrenses til
ulykkes kjøretøyene .

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Lav Det vurderes at datagrunnlaget fra Statens vegvesen
som angir ulykkes punkter er godt nok til avgjøre at
det foreligger en risiko for ulykker på strekningen.
Videre er det antydet fra kommunens side at
avkjøring/kryss mot fylkesvei bør utbedres.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Tiltak:
- Utbedring av kryss
- Frisiktsoner
- Fartsreduserende tiltak
- Krav til g a ngforbindelse langs
fylkesveien er opprinnelig del
av rekkefølgebestemmelsene
til nærliggende plan.
Innlemmes også for Nedre
Klekkenhagen.

Dette kan sikres både via
plankart og
rekkefølgebestemmelser.

Bestemmelse til bygge sak i reguleringsplanforslaget.



NR. 5 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Anleggstrafikk

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Da Nedre Klekkenvei delvis benyttes som skolevei, vil anleggstrafikk i anleggsperioden kunne
medføre økt risiko for ulykke med alvorlige konsekvenser.

Uønsket hendelse – Blindsone og rygging av tungtransport ut av anleggsområdet medfører påkjørsel av et
barn som skal krysse Nedre Klekkenvei på vei til skolen.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER

- Blindsone
- Manglende planer for sikkerhet
- Manglende alternativer til skolevei
- Uoppmerksomhet
- Barn som løper ut i veien fra egen avkjøring uten å se seg for. Hekker/gjerder sperrer for sikt.
- Dårlig sikt pga vær
- Manglende snumuligheter på anlegget.

EKSISTERENDE BARRIERER

- Rette oversiktlige veier
- Mulig e alternativer til skolevei via f.eks. Borgergata, over jordet el.l.

SÅRBARHETSVURDERING

En påkjørsel kan berøre :
Fastboende , skolebarn eller evnt. ansatte på anlegget.

Sårbarhet ved tap av liv eller evnt. andre varige skader på berørte samt psykiske konsekvenser for sjåfør og
pårørende .
Uførhet.

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Generell fare ved
anleggsarbeid er og
tidligere hendelser i
Norge.

Begrunnelse for sannsynlighet
«Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid» (2005 - 2009), utført av Statens vegvesen, sier bl.a.
at et av særtrekkene ved ulykkene de analyserte viste at halvparten av de drepte var myke trafikanter og at
mange av dem ble påkjørt av tunge kjøretøy.

«Det var 12 gående eller syklende blant de



23 drepte i utvalget. 8 av disse 12 ble påkjørt av tunge kjøretøy. Ulykkesanalysene
avdekker mangelfull tilrettelegging for gående og syklende forbi anleggsområd er, farlige
kryssingspunkter mellom anleggsavkjørsel og gang - og sykkelveg og anleggskjøretøy med
svært redusert sikt mot myke trafikanter».

Det antas at denne delen av analysen kan reflektere risikoen generelt for øvrige anleggsarbeider også der
hvor tu ngtransport må ferdes på samme veier som myke trafikanter. Utbyggingsområdet ligger også i enden
av et etablert boligfelt. Sannsynligheten er således vurdert til «middels» med bakgrunn i at risikoen alltid vil
være til stede så lenge enkeltmenn eskets vurde ringer ikke kan for u t sees, men at sikkerhetstiltak alltid skal
vurderes, gjennomføres og fokuseres på bl.a. gjennom HMS og SHA - planer.

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE
RELEV
ANT

FORKLARING

Liv og helse x En ulykke kan i
verstefall
medføre tap av
ett eller flere liv.

Stabilitet x En personulykke
vil kunne medføre
midlertid ig stengt
vei til boligfelte t i
forbindelse med
gransking av
ulykke.

Materielle verdier x

Samlet begrunn else av
konsekvens :

En ulykke som følge av økt
trafikk med tunge kjøretøyer
til og fra boligområdet, kan
medføre tap av menneskeliv
og midlertidig stengt
adkomstvei. Materielle
skader antas ikke å være
aktuelt for en slik hendelse.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels Usikkerheten vurderes til middels, da det alltid vil
være usikkerhet knyttet til det å kunne forutse
enkeltmenneskers vurderinger uansett tiltak. Men,
med bakgrunn i tidligere hendelser generelt sett,
kunnskap om blindsoner samt at analysen fra SVV
gir en viss oversikt som kan gjenspeile den
analyserte hendelsen, antas det at grunnlaget er
tydelig nok til å kunne avgjøre at det vil foreligge en



viss risiko f or ulykke i tilknytning til
anleggsarbeidene .

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Tiltak:
Rekkefølgebestemmelser .
HMS - / og SHA - planer.

Rekkefølge b estemmelse som sikrer altern ativ skolevei i anleggsperioden.



NR. 6 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Støy, støv og lukt

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Nærliggende landbruksarealer kan tidvis medføre både støy, støv og lukt. En økning i trafikken inn
til nytt boligfelt kan også bidra mer støy og støv for den eksisterende bebyggelsen som ligger nærmest
adkomstveien.

Uønsket hendelse – Nye beboere er ikke informert om konsekvensene ved å bo nære landbruksarealer.
Dette medfører at beboerne føler ubehag og retter klager mot gårdsbrukene som styrer driften av
landbruket. Videre kan dette også føre til ønske om å heve kjøp av bolig.
En økn ing i trafikken inn til planområdet medfører at de nærmeste naboene blir utsatt for mer støv og støy
enn vanlig, noe som igjen kan medføre bl.a. luftveisplager. På ekstra tørre dager kan støv fra veiene også
føre til at de unngår lufting ved å sette opp vi nduer el.l.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

ÅRSAKER

- Tørre perioder kombinert med grusvei
- Lite vegetasjon langs adkomstveien
- Landbruksarbeid som gjødsling på nærliggende jorder

EKSISTERENDE BARRIERER

- Det er noe vegetasjon langs randsonene omkring planområdet og langs adkomstvegen.

SÅRBARHETSVURDERING

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Sannsynligheten for
problemer med støy, støv
o g lukt ansees å være noe
høy, da spesielt lukt fra
omkringliggende
landbruksarealer tidvis vil
være til stede ved bl.a.
gjødsling.

Uten tiltak vil også støv
og støy fra veien og
anleggsarbeider i
byggeperioden kunne



medføre plager for
beboerne.

Begrunnelse for sannsynlighet
- Mye trafikk på gruslagt adkomstvei, spesielt på tørre dager, vil kunne bli probl ematisk for beboere langs
veien . Spesielt anleggstrafikken vil kunne merkes.
- Om selger ikke overholder opplysningsplikten og sørger for å informere kjøpere om mulige ulemper ved å
bo nære et landbruk, så er det sannsynlig at noen beboere vil kunne føle seg lurt og krever tiltak i etterkant,
hevelse av kjøp eller at de retter klager mot gårdbruker og landbruksdriften.
- Tidvis lukt og støy fra et aktivt land bruk må påregnes .
- Tidvis støy og støv fra anleggsarbeidene under utbygging om byggh erre ikke har gode nok rutiner ved
utførelse av arbeid som kan gi støv eller overholder anbefalte grenser for bygge - og anleggs - støy.

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE
RELEV
ANT

FORKLARING

Liv og helse x Mindre
luftveisplager
som følge av støv
fra trafikk på
adkomstvei og
eventuelt
anleggsarbeider .

Tap av nattesøvn
ved anleggsarbeid
sent på
kveld/natt.

Stabilitet x Tidvis redusert
kvalitet på
uteoppholdsareal
ene som følge av
støy og lukt fra
landbruksdrift.
Tidvise støv og
støyplager som
følge av
anleggsarbeider.

Materielle verdier x Støv som trenger
inn i bolig og
fester seg i
private eiendeler
som telefoner, tv
el.l. kan bety
redusert levetid
for genstanden.

Samlet begrunnelse av
konsekvens :



Mindre luftveisplager og
periodevis redusert kvalitet
på uteoppholdsarealene ved
støy og lukt fra
landbruksdriften. Noe må
også påregnes i
anleggsperioden.
Støvpartikler kan påvirke
le vetiden på f.eks.
mobiltelefoner o.l.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels - Analysen er basert på en generell
oppfatning av det å bo i et område
omkranset av landbruk, samt tidligere
hendelser andre steder i landet hvor det
har oppstått konflikter mellom beboere og
gårdbrukere som følge av bl.a. lukt og støy.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I ARE ALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Tiltak:
- Asfaltering og jevnlig

rengjøring av
adkomstvei eller
eventuelt salting av
grusvei. Beholde
vegetasjon i
randsonene og/ eller
utarbeide en plan for
nyplanting . Det te
k an sikres via
bestemmelser.

- Byggherre må sørge
for gode rutiner ved
utførelse av arbeid
som kan gi støv og
overholde anbefalte
grenser for bygge - og
anleggs - støy (T -
1442). Kommunen
som
tilsynsmyndighet bør
påse at gjeldende
krav og føringer blir
overholdt.

Bestemmelse til bygge sak i reguleringsplanforslaget.
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Ringerike. Nedre Klekkenhagen
Områdestabilitet

Sammendrag:

MjøsPlan AS jobber med å utarbeide en detaljreguleringsplan for Nedre Klekkenhagen i Ringerike
kommune, og GrunnTeknikk AS er engasjert for å gjøre en vurdering a områdestabiliteten for
tomta.

GrunnTeknikk har ikke gjort egne grunnundersøkelser på tomta. Vår vurdering er basert på
terrengkriterier i NVEs retningslinjer, NGUs løsmassekart, samt grunnundersøkelser gjort på
nabotomta .

Ut i fra en helhetsvurdering er o mrådestabilitet sforholdene vurdert som tilfredsstillende. D en
aktuelle tomta er ikke del av en faresone.

Nærmere vurderinger fremgår av notatet.

TEKNISK NOTAT
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1 Innledning

MjøsPlan AS jobber med å utarbeide en detaljreguleringsplan for Nedre Klekkenhagen i Ringerike
kommune. I den forbindelse er GrunnTeknikk AS engasjert for å gjøre en vurdering a
områdestabiliteten for tomta.

Foreliggende notat inneholder en vurdering av stabiliteten i området med tanke på kvikkleireskred,
som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan. Vår kontaktperson har vært Line Irene Danielsen i
MjøsPlan.

2 Terreng og grunnforhold

2.1 Terreng

Den aktuelle to mta ligger mellom Nedre Klekkenvei og Heggestubben på Nedre Klekken, omtrent 3
kilometer øst for Hønefoss sentrum. Tomta er nokså flat, med en gjennomsnittlig helning vestover på
ca. 1:25. Den består i dag av dyrket mark. Terrenget rundt heller generelt sl akt nedover mot vest.
Sør - vest for tomta skrår jordet ned mot en bekk, med gjennomsnittlig helning ca. 1:10.

Figur 1. Kart med aktuell tomt avgrenset med sort stiplet linje (Ringerike kommune).
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2.2 Grunnforhold

Løsmassekart fra NGU sine nettsider viser at tomta ligger innenfor et område med forvitringsmateriale
(lilla). Denne løsmassetypen er dannet ved fysisk/kjemisk oppløsning av fjell, og består gjerne av sand
eller silt i toppen, med en gradvis overgang fra løsmasser til fast fjell. Ca. 300 meter lenger vest er
løsmassene beskrevet som tykk havavsetning (blått) . Denne løsmassetypen er dannet ved utfelling av
finkornede sedimenter i stillestående vannmasser, og består som regel av silt og leire, potensielt
kvikkleire. Det er markert flere fjellblotninger i nærheten av tomta, den nærmeste ca. 100 meter vest.

Figur 2. Løsmassekart med aktuell tomt avgrenset med sort stiplet linje ( NGU ).

Multiconsult har tidligere gjort grunnundersøkelser i området rett nord for tomta, på eie ndom 102/46
og 100/1. Resultatene av utførte grunnundersøkelser er beskrevet i geoteknisk rapport 813966 - RIG -
RAP - 01 [3]. Rapporten viser at det er generelt grunt til fjell, mellom 2.8 og 6.8 meter. Det er et
topplag av torv på ca. 0,5 meter , og stedvis ligger det et bløtt leirelag på inntil 1,8 meter under.
Ellers viser boringene siltig og sandig forvitret leire med innslag av fyllmasser, samt humus/organisk
materiale i toppen .

3 Gjeldende planer

Ut ifra det GrunnTeknikk har fått opplyst , planlegges det å bygge to firemannsboliger og to
tomannsboliger på den aktuelle tomta (102/101 og 102/55). Planforslaget innebærer også en
utbedring av adkomstvei fra fylkesveien (Klekkenveien) ned til boligområdet.

I november 2017 ble det foretatt en arkeologisk registre ring på tomta, og det ble funnet kulturminner
som kan medføre endringer i planene.
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4 Områdestabilitet

Gjeldende regelverk stiller krav til trygghet mot naturpåkjenninger (skred, flom, etc.). GrunnTeknikk har
ikke gjort egne grunnundersøkelser i området. Vår vurdering av områdestabilitet er gjort på grunnlag
av terrengkriterier, NGUs løsmassekart og kjennskap til grunnundersøkelser i nærområdet. For våre
vurderinger ligger NVEs veileder og re tningslinjer ref. [1] og [2 ] til grunn. Disse oppfyller krav om sikk er
byggegrunn i forhold til PBL og Teknisk forskrift, TEK10/TEK17.

NVE har utarbeidet prosedyre gitt i veileder 2014/7 [1] som gjelder ved fare for kvikkleireskred og
skred i løsm asser med sprøbruddegenskaper. Denne p rosedyren er lagt til grunn for våre vu rderinger.

Vurderingene i dette notatet gjelder kun utredning av områdestabilitet. Grave - og
fundamenteringsforhold, inkludert lokal stabilitet (eksempelvis utgravin g for byggegrop eller evt.
oppfylling ) anbefales utført i samråd med geoteknisk sakkyndig når mer detaljerte planer foreligger.

4.1 Oppsummering av gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014

Tabell 1 oppsummerer gjennomgang av prosedyren i henhold til avsni tt 4.5 i NVEs veileder 7/2014
[1 ]. Vurderinger rundt punktene er nærmere beskrevet i påfølgende d elkapitler.

Pkt . Arbeidsoverskrift Kommentar
1 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være . Regulering, tiltakskategori K4. Utført
2 Undersøk om hele eller deler av områder ligger

under marin grense.
Deler av området ligger under marin
grense . Utført

3 Avgrens områder med marine avsetninger . Sannsynligvis ikke marine avsetninger i
aktuelt område . Utført

4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området .

Det er ingen kartlagte faresoner i nærheten
av planområdet. Utført

5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som
tilsier mulig fare for områdeskred .

Brattere enn 1:20 ned mot bekk, men da
det høyst sannsynlig ikke er kvikkleire, er
det ikke avgrenset noe aktsomhetsområde .
Utført

6 Gjennomføring av befaring og
grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag .

Grunnundersøkelser er gjort på nabo tomta i
2013 . GrunnTeknikk har ikke gjort egne
grunnundersøkelser. Utført

7 Avgrens løsneområder mer nøyaktig . Tomta ligger ikke i et potensielt
løsneområde. Utført

8 Vurder og avgrens sannsynlig utløpsområder for
skredmasser .

Tomta lig ger ikke et evt. u tløpsområde.
Utført

9 Avgrens og faregrads - klassifiser faresoner . Ikke aktuelt – Ikke utført
10 Stabilitetsvurderinger. Dokumentasjon av

tilfredsstillende sikkerhet .
Ikke aktuelt – Ikke utført

Tabell 1. Oppsummering av gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014

4.2 Utredningens nøyaktighet

Utredningen utføres i forbindelse med regulering for boligområde og skal avklare eventuell fare for
områdestabilitetsproblemer. Iht. Tabell 5.1 i NVEs veileder [ 1 ] kommer dermed byggeprosjektet i
tiltakskategori K4 og utredningen gjøres for dette.
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4.3 Marin grense

NVEs kvikkleirekart viser at om lag en tredjedel av den aktuelle tomta ligger under marin grense (se
Figur 3 ) . Bekken, samt skråningen n ed mot denne, ligger under marin grense.

Figur 3. Kart som viser aktuell tomt i forhold til marin grense (NVE).

4.4 Avgrens områder med marine avsetninger

Løsmassekart fra NGU (Figur 2) viser at det aktuelle området består av forvitringsmateriale.
Grunnundersøkelser [3] gjort i området rett nord for tomta (hovedsakelig innenfor marin grense) viser
at det finnes leire, enkelte steder lag av bløt leire med beskjeden mektighet . Det er ikke påvist
kvikkleire .

4.5 Kartlagte faresoner for kvikkleireskred

Figur 4 viser kvikkleirekart fra NVE sine nettsider. Det finnes kartlagte kvikkleiresoner langs elva rundt
Hønefoss sentrum. Den nærmeste er omtrent 2 kilometer vest for den aktuelle tomta.
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Figur 4. Kart med kartlagte kvikkleiresoner (NVE).

4.6 Avgrensing av aktsomhetsområde etter marine avsetninger og topografi,

geotekniske vurderinger

Punktet omfatter avgrensing av aktsomhetsområde til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred.
Dette omfatter bl.a . avgrensing i form av synlig fjell og at skred kan innt reffe innenfor følgende
t erreng kriterier:

- Jevnt hellende terreng brattere en n 1:20 og total skråningshøyde > 5 m.
- I pl atåterreng: Høydeforskjell på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/for marbakke
- Maksimal bakov ergripende skredutbredelse = 20 x skråningshøy de, målt fra for

skrån ing/marbakke/ bunn ravine

Ut ifra vår vurdering er det kun bekken nedenfor tomta som potensielt kan utgjøre en fare. Området
ovenfor tomta ligger over marin grense og er relativt slakt. Terrenganalyser viser at det er
gjennomsnittlig c a. 1:10 helning fra vestenden av tomta og ned til bekken.

Dersom det er et sammenhengende lag av kvikkleire fra bekken og opp, og det går et lokalt skred i
bekkeløpet, kan dette potensielt strekke seg bakover 1:20. Dersom vi antar en maksimal
bakovergripe nde skre dutbredelse på 20x skråningshøyde vil hele tomta havne innenfor
aktsomhetsområdet.

Det er imidlertid veldig lite sannsynlig at det er sammenhengende lag av kvikkleire i det aktuelle
området. NGUs løsmassekart beskriver området som forvitringsmateri ale, og boringer gjort på
nabotomta viser grunne dybder til fjell og generelt faste masser , hovedsakelig forvitret leire . Det er
registrert noe bløt leire, men ikke i betydelig mektighet. Det er heller ikke påvist kvikkleire i noen av
boringene.
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Det er der for vår vurdering at det ikke skal avgrenses noe aktsomhetsområde eller faresone.

4.7 Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser

Grunnundersøkelser på tomta ble utført i slutten av 2013, og resultatene er presentert i Multiconsults
rapport 813966 - RIG - RAP - 01 [3].

4.8 Avgrensing av løsneområde

Tomta ligger ikke innenfor et potensielt løsneområ de, da det høyst sannsynlig ikke er
sammenhengende lag av kvikkleire fra bekken og opp til tomta.

4.9 Avgrensing av utløpsområde

Tomta ligger ikke i et eventuelt utløpsområde for skred som utløses høyere opp enn planområdet.

4.10 Faregradsklassifisering for faresonen

Ikke aktuelt og er ikke utført.

4.11 Stabilitetsberegninger og – vurderinger

Ikke aktuelt og er ikke utført.

4.12 Krav til kvalitetssikring

Da tomta ikke er en del av fare sone er det iht. tabell 5.2 i [1 ] ikke krav om at våre vurderinger
kvalitetssikres av uavhengig foretak.

5 Sluttkommentar

Ut i fra en helhetsvurdering er områdestabilitetsforholdene vurdert som tilfredsstillende . Den aktuelle
tomta er ikke del av en faresone.

Grave - og fundamenteringsforhold anbefales utført i samråd med geoteknisk sakkyndig når mer
detaljerte planer foreligger. Det er aktuelt å utføre grunnundersøkelse r som underlag for vurderinger .
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1. Bakgrunn
I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Nedre Klekkenhagen er det via merknader
til oppstartsvarsel ytret behov for en trafikkanalyse. I gjeldene kommuneplan er området satt av til
boligbebyggelse. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert og
frittliggende småhusbebyggelse, hvor det planlegges oppføring av to firemannsboliger og to
tomannsboliger på tomt 102/101 og 102/55.

Trafikkanalysen inneholder en beskrivelse av dagens trafikksituasjon og endringer som følge av ny
reguleringsplan. Som en del av trafikkanalysen inngår en vurdering av forhold for myke trafikanter.

2. Dagens trafikksituasjon
2.1 Beskrivelse av infrastruktur
Planområdet ligger langs fylkesvei 163 (Klekkenveien), mellom Hønefoss sentrum og Haugsbygda.
Området ligger i enden av et etablert boligfelt. Nytt boligfelt vil ha avkjøring fra fylkesveien og med
adkomst fra Nedre Klekkenvei eller Heggestubben. Planforslaget tilfører ingen nye kryss/avkjørsler til
fylkesveien.

Årsdøgntrafikk (heretter ÅDT) for fylkesvei 163 (Klekkenveien) er 4800. ÅDT er hentet fra vegvesenet
sitt vegkart. Fartsgrensen her er 60 km/t vest for avkjøring Nedre Klekkenvei og primært 40km/t øst
for avkjøringen. På sørsiden av fylkesveien, mellom Nedre Klekkenvei og Borgergata, benyttes det
per i dag en utvidet veiskulder som gangforbindelse. I forbindelse med detaljreguleringen av «390
Klekkenhagen boligområde» ble det imidlertid sikret etablering av opphøyd gangvei mellom Nedre
Klekkenvei og Borgergata via rekkefølgebestemmelse, men dette har pr. i dag ikke blitt gjennomført.
Statens vegvesen har således satt krav til at nevnte rekkefølgebestemmelse også skal gjelde for
Nedre Klekkenhagen.

Figur 1: Oversikt over planområdet med planavgrensning.

Øvre Klekkenvei

Heggestubben
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Nedre Klekkenvei har en estimert ÅDT på 60 beregnet ut fra antall eksisterende boliger i tilknytning
til vegen. Fartsgrensen er på 40 km/t.

Heggestubben har en estimert ÅDT på 20 beregnet ut fra antall eksisterende boliger i tilknytning til
vegen. Fartsgrensen er på 40 km/t.

Sykkel og gangtrafikk
Det er ikke eget felt for sykkel langs noen av vegene.

Planområdet tilhører ruten benevnt 10.5, som strekker seg fra Fløytningen til Hvalsveien.

Strekningen forbi avkjøringen til planområdet er ikke opparbeidet for gående og syklende, og
kommunedelplanen antyder at det er stor trafikkbelastning her.

Figur 2: Utsnitt fra kommunedelplanen for gående og syklende.



5 av 10

Kollektivtrafikk
Planområdet ligger nærme (ca. 4 min gange) busstoppene «Freitag» og «Nedre Klekken» langs
busslinje 223 og 221 (se figur 3).

2.2 Trafikkvolum
Det er ikke ansett som nødvendig å gjøre en omfattende trafikkanalyse for området. For å få et
inntrykk av trafikkmengde er det gjort et anslag basert på antall eksisterende boliger supplert med
antall nye boliger som forventes i området.

Det vises til vegvesenets håndbok V713 – Trafikkberegninger, tabell for turproduksjon pr enhet pr
døgn, justert etter graf for bilturer pr bolig pr døgn. Beregningen tar utgangspunkt i 4 bilturer pr bolig
pr døgn. Eksisterende trafikkvolum er således estimert til ÅDT 60 for Nedre Klekkenvei og ÅDT 20 for
Heggestubben.

Figur 3: Linjekart over busslinjer i Hønefoss (fra brakar.no 10.04.18).
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2.3 Trafikksikkerhet
I følge vegvesenets vegkart, er det registrert flere hendelser langs fylkesvegen men ingen i
avkjøringen til planområdet. Tidligere hendelser på veistrekningen er forholdsvis spredte
registreringer mellom Hønefoss sentrum og krysset Fv163/Fv241. Hendelsene er av ulik karakter og
hvor 6 av hendelsene ligger langs Klekkenveien/Fv163: 2xMC-ulykker, 2xsykkelulykker og
2xbilulykker. (Hendelser i krysset mot Fv241/Hadelandsveien er ikke inkludert).

Ulykkespunktene er spesielt lokalisert rundt avkjørsler og kryss.

Sannsynligheten for at en ulykke kan inntreffe i et tidsintervall på 10-50 år antas således å være til
stede. Dette begrunnes med at ulykkene langs Klekkenveien er registrert innenfor et tidsrom på ca
18 år (1993-2011), og er spredt langs hele veistrekningen. Ulykkene er av ulik kategori som MC-
ulykker, sykkelulykker og bilulykker.

Videre vil økt trafikk til og fra nytt felt samt andre nye felt i området, kunne bidra til å øke
sannsynligheten for at en ulykke skal kunne inntreffe.

For myke trafikanter er det etablert sammenhengende gangforbindelse fra krysset Fv163-
Klekkenveien/Øvre Klekkenvei og helt frem til Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole. Kryssing av
Klekkenveien via markert fotgjengerovergang ved busstoppet «Nedre Klekken». Ferdsel langs
Fv163/Klekkenveien skjer pr i dag på veiskulder langs østgående felt.

Figur 4: Eksempel på gangtrasé fra planområdet til Vang skole. Kilde. www.google.no/maps.

Ferdsel langs veiskulder
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En kan si at det er god trafikksikkerhet da fartsgrensene på vegene er relativt lave og det er god sikt i
kryssene. For myke trafikanter er vegnettet forholdsvis godt tilrettelagt med fortau og
fotgjengeroverganger, men det er behov for tiltak langs fylkesveien frem til Borgergata. Sikkerheten
langs Klekkenveien vil kunne bedres betydelig ved opparbeidelse av den planlagte gang- og
sykkelforbindelsen.

3. Framtidig trafikksituasjon
3.1 Om planforslaget
Reguleringsplanforslaget foreslår fortetting av området med to nye firemannsboliger og to
tomannsboliger, totalt 12 nye boenheter.

3.2 Framtidig trafikkvolum
Tallene som fremskrives er ÅDT og deretter makstime. For å finne makstimen bruker vi den generelle
utregningen som er 22% av ÅDT, her er den regnet ut med tilleggene for ÅDT fra reguleringsplanen.
ÅDT for reguleringsplanen er 48 ved beregning med 4 turer per boenhet. All ny trafikk må gjennom
Nedre Klekkenvei og ut på FV162/Klekkenveien. Da ti av de tolv nye boenhetene har avkjøring av
Heggestubben vil tilført ÅDT for denne vegen være 40.

Framskrivningen av ÅDT er etter 10 år, med 2 % økning i trafikk (tabell 5).

Tabell 4:

ÅDT Tillegg ÅDT Total ÅDT Makstime
Klekkenveien/Fv163 4800 48 4848 1067
Nedre Klekkenvei 60 48 108 24
Heggestubben 20 40 60 14

Tabell 5:

ÅDT 2028 Makstime 2028
Klekkenveien/Fv163 5910 1300
Nedre Klekkenvei 132 29
Heggestubben 73 16

Utregningen av makstime kan være noe unøyaktig da trafikkflyten kan ha en jevnere fordeling ut
over dagen enn det makstimen tar høyde for. Det er ikke foretatt trafikktelling og ÅDT er således
beregnet ut fra antall boliger som er tilknyttet og skal tilknyttes vegen.

For fylkesvegen vil tilleggene i trafikken bli små i forhold til trafikken som allerede er på vegen.
For Nedre Klekkenvei vil trafikken nesten dobles og for Heggestubben vil den tredobles.

Som følge av den forholdsvis store trafikkøkningen på Nedre Klekkenvei og Heggestubben bør veiene
utbedres j.fr. Vegvesenets standarder.

G
angveg
tilskole

Busstopp

Planområdet

Fotgjengerfelt
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4. Oppsummering

Det er gjennomført en vurdering av planlagt utbygging/arealbruk for planområdet. Basert på
forutsetningene i denne analysen er det estimert at utbyggingen medfører en nyprodusert trafikk
til/fra planområdet på rundt ÅDT 48. Trafikken til/fra planområdet vil ikke øke belastningen på
fylkesveien i særlig grad, men på Nedre Klekkenvei og Heggestubben økes den betydelig i forhold til
dagens trafikk.

For beboere og besøkende på området tilsier vurderingene av området at det er potensial for at noe
av personturene kan foretas med andre transportmidler enn bil. Området har bl.a. kort vei til
bussforbindelser, noe som kan bidra til å redusere behovet for bruk av bil noe. Dette er ikke
hensynstatt i beregningene slik at tallene kan gi et for høyt antall bilturer fra området.

Langs fylkesveien bør gangforbindelse opparbeides for å sikre ferdsel for myke trafikanter og spesielt
skolebarn.

Heggestubben og Nedre Klekkenvei bør utbedres i henhold til vegvesenets standard, for å kunne
håndtere den økte trafikken som vil følge av planlagt fortetting.

Det må understrekes at det er usikkerhet i beregningene da det ikke er utført bl.a. trafikktelling
samtidig som det er andre ukjente faktorer som kan spille inn og som kan være vanskelig å forutse.

5. Kilder
Statens vegvesen, «Håndbok V713 Trafikkberegninger»

Statens vegvesens Trafikkdatabase, vegkart.no

Brakar.no, ruteopplysning buss.

www.google.no/maps



VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 0605_428

Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 15.06 .2017
2 Buskerud Fylkeskommune 14.08.2017
3 Statens Vegvesen 19.06.2017
4 Ringerike kommune – Landbrukskont o ret v/Lisa Helgesson 22.05.2017
5 Brakar as 19.06.2017
6 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 12.06.2017
7 Beboere i øvre del av Nedre Klekkenvei v/Eli Strande 14.06.2017
8 Frank Engejordet 07.06.2017
9 Hogne Tennebø og Natalia Sadowski -
10 Magnar Gåsland 19.06.2017
11 Johnny Martinsen og May Aagesen 28.05.2017
12 Hogne Tennebø, Natalia Sadowski , Ole Jacob Aabel 10.04.2017
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar
1 – Fylkesmannen i Buskerud
- Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til støy,
klima og energi, barn og unge, landskap,
naturmangfold og universell utforming blir
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale
føringer.

- Fylkesmannen ber kommunen om å vurdere
støyforholdene som en del av
dokumentasjonsunderlaget for planforslaget. Støy
for eksisterende boliger langs adkomstveien må
også ivaretas .

- Planleggingen må ta hensyn til grøntstruktur og
barn og unges interesser. Rikspolitiske
retningsli njer for å styrke barn og unges
interesser må legges til grunn, og de ber om at det
sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle
aldere.

- Det må legges vekt på trafikksikre løsninger og
trygg skolevei.

- Tas til etterretning.

- Støyberegninger kan utarbeides om ønskelig.

- Lekeareal er innlemmet i planforslaget. Det er
avsatt et lekeareal på ca 502 m2 samt en liten
sandlekeplass på ca 54m2.

- Trafikksikre løsninger /trygg skolevei er
hensyntatt i planforslaget. Det er regulert inn GS -
veg mellom Nedre Klekkenvei og Borgergata.
Videre skal rekkefølgebestemmelsen sikre
opparbeidelsen av gangforb indelsen, samt sikre
myke trafikanter i anleggsperioden.

- Rådmannen forventer at dette blir
fulgt opp og sikret i planforslaget.

- Rådmannen ber forslagstiller om å
utarbeide en støyrapport før 2.
gangsbehandling og at ev.
nødvendige tiltak som kreves for å
tilfredsstille gjeldene krav i T -
1442/2016 innarbeides i
planforslaget før 2. gangsbehandling.

- Trafikksikkerhet knytt a til
renovasjon, fri sikt og skole vei sikres
i reguleringsbestemmelsene.
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- Ny bebyggelse må gis en god estetisk utforming,
både som enkeltbygg og i forhold til
omkringliggende bebyggelse og landskap.

- Det vises videre til Nasjonale forventinger til
regional og kommunal planlegging vedr.
landskapshensyn samt Den europeiske
la nskpaskonvensjonen .

- Det påpekes at det er en nasjonal målsetting å få
til energieffektive bygningsløsninger og det bes
om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til
rette for dette og at miljøvennlige energiløsninger
blir utredet.

- Det må redegjøres for hvordan de miljørettslige
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 -
12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

- Det minnes om prinsippene om en universell
utforming.

- Fylkesmannen ber om at ROS - analysen følger
planforslaget ved offent lig ettersyn og at
eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede
hendelser blir innarbeidet i planen.

- Rekkefølgebestemmelsene stiller krav til
utomhusplan som bl.a. skal inneholde en estetisk
redegjørelse .

- Tas til etterretning. Beskrivelsen omtale r viktige
nasjonale og regionale retningslinje r og
forventninger .

- Tas til etterretning

- K apittel 8.1 i beskrivelsen omhandle r vurderinger
av naturmangfoldloven.

- Universellutforming/ tilgjengelighet er sikret i
bestemmelsene der dette er aktuelt.

- ROS - analyse vedlegges planforslaget og
nødvendige tiltak er innarbeidet i
plandokumentene.

- En utomhusplan som blant annet
skal inneholde en estetisk
redegjørelse for bebyggelsen som
beskriver materialbruk og fargevalg
skal godkjennes av kommunen
sammen med byggesøknad.

Uttalelsen for øvrig anses som
tilstrekkelig kommentert av
forslagsstiller.
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2 – Buskerud fylkeskommune
- Fylkeskommunen har ikke kjennskap til
automatisk fredete k ulturminner inne i
planområdet, men de anser vanligvis potensialet
for å finne automatisk fredete kulturminner i
dyrka mark som høyt. Det er registrert flere
gravmin ner på K lekken og det er registrert
bosetningsspor i fo rm av kokegroper lenger nord.
De må derfor foreta en registrering før de kan
uttale seg til planforslaget.
Det vises videre til l ov om kulturminner §§ 8 og 9
om undersøkelsesplikten ved planlegging av
offentlige og større private tiltak. Utgifter til slik
granskning må dekkes a v tiltakshaver jfr. lovens §
10 og det er vedlagt et budsjett for en slik
registrering.

- I tråd med Buskerud fylkeskommunes krav om
gjennomføring av arkeologisk registrering, er
dette gjennomført i samarbeid med
fylkeskommunen. R esultater fra registreringen er
omtalt i beskrivelsen og hensyntatt i plankart og
bestemmelser. Det skal søkes disp. fra
kulturminneloven.

- Uttalelsen anses tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller .

3 – Statens Vegvesen
- For Statens vegvesen er det viktig at områder for
ny utbygging er vurdert i en større sammenheng
med hensyn på samordnet areal - og
transportplanlegging. Grunnlag bør være
godkjent komm une(del)plan .
- Regulering av ny virksomhet m edfører vanligvis
økt trafikkb elastning i kryss og avkjørsler , og de
trafikkmessige virkningene av planen må
dokumenteres nærmere. For større utbygginger
vil det ofte være n ødvendig med en trafikkanalyse.
- Forhold et til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet
for myke trafikanter (herunder skoleveg er) må
avklares.

Det legges til rette for oppgradering av private
adkomstveier fra avkjøring fylkesvei og frem til
nytt boligfelt . Lang s Fylkes veien legges det til
rette for gang - og sykkelvei for å imøtekomme
kravet om trygg skolevei.
Rekkefølgebestemmelser skal sikre
opparbeidelsen. Av hensyn til bl.a. plassmangel
forbi eiendom 102/130 vil løsningen snevres inn
her og hol des utenfor eiendomsgrensen frem til
avslutning mot Borgergata .

Rådmannen anser planområdet som
et fornuftig område å bygge ut.
Området er avsatt til boligformål i
kommuneplan og Haugsbygd, hvor
planområdet ligger, er et av seks
prioriterte lokalsamfunn h vor
kommunen ønsker utvikling.

Når det gjelder trafikkmessige
virkninger er det utarbeidet en
trafikkanalyse. På bakgrunn av
trafikkanalysen og andre vurderinger
er det sikret i bestemmelsene at kryss
fv. 163 og Nedre Klekkenvei skal
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- I den grad planarbeidet medfører nødvendige
endringer av veg - og trafikkforhold på riks –
eller fylkesveger må dette tas vare på i
planarbeidet. Slike endrin ger må påregnes
forlang t gjennom ført før området kan tas i bruk ,
og det må inngås gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.
- Langs riks - og fylkesveger kreves minimum
8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen
veggrunn – teknisk anlegg»
- Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag
for regulering av riks - eller fylkesveger og
eventuelle avvik fra vegnormalene må
dokumenteres. Slik detaljplan anbefales over sendt
SVV for forhåndsvurdering før endelig
p lanforslag utarbeides og fremme s for offentl ig
ettersyn.
- Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger
er nå 50 m /1 5 m med mulighet for
vegmyndigheten til å fastsette økt generell
byggegrense til 1 00 m / 50 m.
- Byggegrensen skal mellom annet vurderes i
f orhold til støysituasjonen i de t aktuelle området.
For regulering av støyømfintlig e formål nær riks -
eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert
og nødvendige tiltak innarbeidet i planen.
- ” Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser
langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i
Miljøver ndepartementet 7. desember 2004 og
klargjør hvor byggegren ser på riksvegnettet økes
til 1 00 m.

opparbeides iht. Stat ens vegvesens
vegnormaler, oppgradering av
private adkomstveier, samt opphøyd
gang - og sykkelvei fra Nedre
Klekkenevei til Borgergata for å
tilrettelegge for trygg skolevei.

I forbindelse med plan 390
Klekkehagen boligområde er det blitt
gjennomført noen endringer i
plassering av bussholdeplass.
Rådmann ber forslagstiller om å
redegjøre for den nye situasjonen før
2. gangsbehandling. For øvrig se
svar i punkt b.

Endringer i veg - og trafikkforhold
som skal være gjennomført før
brukstillatelse ivaretas gje nnom
rekkefølgebestemmelser.

Rekkefølgebstemmelser som gjelder
for plan 390 angående krav til ferdig
opparbeidet gang - og sykkelvei langs
fv. 163 før brukstillatelse kan gis er
også innarbeida i denne planen og vil
gjelde på samme måte.
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- Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen
mot eventuelt planforslag som ikke er i samsvar
med nasjonale hensyn eller viktige parametere i
vegnormal ene.
- Det henvises til rekkefølgebestemmelser i
godkjente reguleringsplan Klekkenhagen
boligområde Planid 390. Tilsvarende må gjelde
for denne plane n .

4 – Ringerike k ommune, Landbrukskontoret
v/Lisa Helgesson
- Landbrukskontoret v/Lisa Helgesson mener at
også naturverdier må anses som viktig tema å
utrede. Det er en del viktige naturtyper og
artsobservasjoner i området, og potensialet for
naturverdier er over gjennomsnittet. I denne
sammenheng nevne s det dragehode. Selv om det
ikke er registrert forekomster i umiddelbar nærhet
til planområdet, er det viktig å være klar over at
arten finnes i Haug og Haugsbygd, og at den er
beskyttet gjennom forskrift.

- Det er ikke foretatt noen fagkyndig utredning av
naturverdiene da det ikke er registrert noen
forekomster innenfor planområdet. Tatt i
betraktning at arealet som skal bygges ut
opprinnelig er benyttet i landbrukssammenheng,
so m således har medført jevnlige inngrep , så anser
forslagsstiller det som lite sannsynlig at planten
vokser her, da den iføl ge beskrivelsen har hatt en
tilbakegang nettopp på grunn av bl.a. oppdyrking.
Om det finnes noe her, så vil det da sannsynligvis
være langs jordekanten. I følge Direktoratet for
naturforvaltnings handlingsplan for Dragehode så
nevnes bl.a. følgende om voks esteder:
Voksestedene i Norge kan grovt grupperes i to
typer: Tørr, ekstensivt drevet kulturmark og
brattlendt naturmark som rasmark, bergskrenter og
berghyller. Videre nevnes det at Dragehode er
knyttet til habitater med stor lysinnstråling, uten
eller m ed svært glissen tredekning. Ofte er
voksestedet søreksponert og bratt. Jordsmonnet er
tørt, veldrenert og med lite humusinnhold. I de

- Uttalelsen anses tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller .
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fleste tilfeller vokser den på steder med tynt
jorddekke.

For å sikre eventuelle funn av rød - eller
svartliste de arter i anleggsperioden, så er det
imidlertid innlemmet en bestemmelse som skal
sikre rett handlingsmønster.

5 – Brakar as
- De har registrert at holdeplass Freitag er
foreslått fjernet. Holdeplassen som ligger midt
mellom holdeplassene Nedre Klekken og
Sætranggata slik det er i dag ansees som ideelt.
Fra 21.08.2017 styrkes også busstilbudet til/fra
Haugsbygd. Brakar as synes det er svært uheldig
at kommunen foreslår å legge ned holdeplassen,
samtidig som det bygges nye boliger tett ved
holdeplassen og busstilbudet forsterkes på
strekningen. Brakar as håper at kommunen finner
en løsning med å anlegge bussholdeplasser i
nærheten av det nye boligområdet, dersom det
ikke er mulig å opprettholde holdeplass Freitag
med dagens beliggenhet.

- Areal til bussholdeplass har ikke vært et tema i
oppstartsfasen . S pørsmål vedrørende nedleggelse
av Freitag evt. flytting av denne må kommunen
komme med synspunkter på. Viser videre ti l
merknad fra Frank Engejordet, punkt 4 som også
omtaler bussholdeplass .

- I forbindelse med plan 390
Klekkehagen boligområde er det blitt
gjennomført noen endringer i
plassering av bussholdeplass.
Rådmann ber forslagstiller om å
redegjøre for den nye situasjonen før
2. gangsbehandling.

6 – Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
(HRA)
- HRA er opptatt av at renovasjonstekniske
løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en
utbygging. Renovasjon er en del av
infrastrukturen, og må være med i
regulerin gsplaner. Skal renovasjonsbiler kjøre
inn i boområder må krav til vei og

Det er avsatt areal til snuplass i plankart og
ytterligere sikret via bestemmelser. Løsningen er
valgt som følge av dialog med HRA.

Forslagsstillers kommentar er
tilstrekkelig.
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fremkommelighet være avklart etter forskriftens
bestemmelser. Krav må innfris både ved
regulering til eneboliger, blokker og hytter.

- Tilgjengelighet:
Dunker/beholdere skal stå lett tilgjengelig, og
innenfor 10 meter fra vei. Det er
Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei
og fremkommelighet. Kjørebanen skal være min.
3m bred + veiskulder 0,5 på hver side. Veien må
tåle en aksellast på 10 tonn, det samme må bruer
tåle. Stigni ngsforhold maks 10%. Snuplass eller
snuhammer må etableres til 9,5 meter lange biler.
Det er ikke forenlig med parkering av biler på
snuplass. Rygging skal unngås av
sikkerhetsmessige årsaker, rygging skal skje kun
for å snu. Det er krav til snuplass eller
gjennomkjøring som ofte mangler i trange
boligfelt. Krav til snuplass følger vedlagt.
Plass til beholdere for avfall skal legges i
utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at
renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser
og tun på grunn av sikkerhet til myke trafikanter.
- Nedgravde - og delvis nedgravde
avfallsløsninger: Ønsker utbygger ovennevnte
løsning er dette et godt alternativ med en
bebyggelse på minimum 10 - 15 husstander.
Utbygger må søke HRA før utbygging for å sikre
planlegging, befaring, tilg jengelig og
mengdeberegning slik at HRA har mulighet til å
tømme beholdere. Utbygger må betale alle
utgifter knyttet til etablering av anlegg.
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Renovasjonsgebyr for husholdning med
nedgravde - og delvis nedgravde avfallsløsninger
blir det samme som standart renovasjonsgebyr.
- Det er en fordel å ha avfall under bakken i
forhold til luktproblemer. Det er kaldere under
enn over bakken om sommeren. Estetikken er også
viktig i et boområde. Nedgravde avfallsløsninger
er penere enn dunker. Det må regnes større plass
til snuforhold hvis nedgravd løsning velges da det
er kranbiler som tømmer beholdere.
- Søknadsskjema for nedgravde - og delvis
nedgravde avfallsløsninger finnes på HRAs
nettside: www.hra.no. Det må søkes i
planleggingsfasen slik at man sikrer at krav
følges. HRA foretar befaring etter søknad, samt
følger opp saken frem til driftsfase .
- Det er Forurensningsloven som regulerer avfall
fra husholdning og næringsliv. Avfall f ra
husholdning er kommunenes monopoldel (som
utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres av
andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og
husholdning kan ikke blandes. Dette på grunn av
”faren” for subsidiering. Det betyr at i større
bygg hvor næring etabl erer seg i
første/andreetasje, og det etableres leiligheter i
øvrige etasjer må avfall fordeles på 2 steder.
Dette må hensyntaes i forbindelse med bygging i
tettbebygde områder.
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7 – Beboere i øvre del av Nedre Klekkenvei
v/Eli Strande
- Eiere av følgende eiendommer (102/152, 102/33,
102/189, 102/191 og 102/161) har tinglyst
bruksrett til øvre del av Nedre Klekkenvei (fra
102/152 Borgergata) som eies av Johan Bergsund
(101/1). De forutsetter at bruksrett til denne delen
av veien er forbeholdt nevnte beboere og at all
kjøring til og fra det foreslåtte boligområdet skjer
via fv 163 Klekkenveien.
- Det er i dag uønsket gjennomgangstrafikk på
strekningen og beboerne er redd dette kan øke
ytterligere med den planlagte utbyggingen.
- Det forslås videre skilting med «gjennomkjøring
forbudt» i begge ender av strekningen og forslag
til sk ilting med tilhørende tekst er vedlagt
merknadsbrevet.

Det foreslås at utbygger bistår med skilting for å
bidra til å hindre gjennomkjøring på denne
strekningen. Dette av sikkerhetsmessige hensyn,
da denne delen av Nedre Klekken vei ikke
omfattes av opp graderingen men likevel vil kunne
bli påvirket av økt trafikk som følge av
utbyggingen om det ikke skiltes.
Statens vegvesen er veimyndighet for riks - og
fylkesveiene, samt private veier og velveier i
Buskerud.
Hvis man ønsker skilt i privat vei, kan man ta
direkte kontakt med Statens vegvesen, Region Sør
( tlf: 815 22 000).

- Rådmann anser at det er positivt at
forslagstiller/utbygger vil bistå med
skilting for å hindre gjennomkjøring
på nevnte strekning. Utta lelsen fra
forslagstiller er dog noe uklar på hva
forslagstiller ønsker å bistå med.
Dette bør avklares før 2.
gangsbehandling.

8 – Frank Engejordet
- Hovedatkomst til området er Nedre Klekkenvei,
og de vil gjøre kommunen oppmerksom på at dette
er en adkom stvei for gående barn/unge til skole
både fra eksisterende nærområde i tillegg til
beboere i deres utbyggingsområde Klekkenhagen
(plan id 390). Forutsetter at planarbeidet videre
tar hensyn til trafikksikkerhet for disse myke
trafikantene.

- Nedre Klekken vei grenser også inntil den del en
av deres eiendom som er regulert til Lekeplass
(BLK2). Dette er i planbeskrivelsen og i

- Løsning for ferdsel til og fra skole fremgår av
planbeskrivels en. Det er ved utarbeidelse av
foreløpig plankart/illustrasjoner tatt utgangspunkt
i veitype A1 - Atkomstveger i boligområder,
fartsgrense 30 km/t (SVV - Håndbok N100). Figur
C.21 . Det er ikke krav til egne løsninger for
gående og syklende for denne veityp e n.

- G jerde eller tilsvarende mellom BLK2 og veien
sikres gjennom rekkefølgebestemmelsene .

- Ok.

- Ok.
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illustrasjoner vist som et område for ball lek. Med
økt trafikkbelastning fra utbygging av
planområdet poengteres behovet for å ivaret a
sikkerhet for barns lek inntil veien som nå vil bli
mer belastet med trafikk.

- Vest for planlagt bebyggelse går en bekk
nedstrøms som de har måttet ta ekstra hensyn til
med bl.a. installasjon av et fordrøyningsbasseng
for overvann. Denne bekken er allerede belastet
og det er viktig at ny bebyggelse hensyntar dette.

- De ser av planavgrensning fra forslagstiller at
området nord for deres 390 Klekkenhagen er
medtatt (del av FV Klekkenveien). Dette er et
område SVV har på lagt dem å etablere og bekoste
busstopp med tilhørende belysning. Det stilles da
spørsmål til om dette vil bli regulert inn i
kommende Detaljregulering og om det legges opp
til en kostnadsdeling av denne etableringen?

- Tas til etterretning

- Plangrense er innsnevret mot vest og tilpasset
behovet (p rimært som følge av frisikt ). Mot øst er
plangrensen utvidet for å innlemme
gangforbindelse frem til Borgergata og videreføre
rekkefølgebestemmelsen fra planbestemmelsene
til «390 Klekkenhagen» . Gjennomføringsavtaler,
utbyggingsavtaler og øvrige avtaler om
kostnadsfordeling mellom de aktuelle aktørene må
på plass før tiltak igangsettes.

- Ok.

- Avtaler om kostnadsfordeling
skulle ideelt sett være avklart før
tiltak igangsettes. Slik kommunen
skjønner det så er allerede dette
tiltaket gjennomført og en avtale om
kostnadsfordeling vil bli en sak
mellom de to utbyggerne. Siden det
også er et aktue lt spørsmål om
kostnadsfordeling mellom de to
utbyggerne i forhold til etablering av
opphøyd gangveg/gang - sykkelveg
langs fv. 163 for å følge opp krav om
trygg skolevei anbefaler kommunen
dialog mellom utbyggerne og kan
bistå i det. Det avventes også
avkl aringer fra Statens vegvesen i
forbindelse med ikke oppfylt
rekkefølgebestemmelse i plan 390
Klekkenhagen boligområde.
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- Det vises videre til forskrift om parkering og
antall biloppstillingsplasser hvor boliger over 80
m2 BRA skal ha 2,0 stk biloppstillingsplasser pr
boenhet og stiller spørsmål til om dette er oppfylt
for alle boenhetene.

- Det henstilles også til forslagsstiller om ik ke å
benytte navnet «Klekkenhagen» i videre arbeid da
dette er et navn Block Watne AS har etablert og
benytter i sin markedsføring. Dette for ikke å
sammenblande disse to utbyggingsområdene.

- Parkering skal skje på felles parkeringsareal
tilknyttet feltet og i henhold til kommunens
gjeldende parkeringsforskrift. Dette sikres
gjennom bestemmelsene. BRA må tilpasses i
forhold til krav om antall park eringsplasser

SPA1 dekker inntil 4 biloppstillingsplasser
SPA2 dekker inntil 4 biloppstillingsplasser
SPA3 dekker inntil 6 biloppstillingsplasser
SPA4 dekker inntil 8 biloppstillingsplasser

- Det har vært dialog vedr. navneskifte og det er
enighet om bruken av navnet videre .

- Ok.

- Ok.

9 – Hogne Tennebø og Natalia Sadowski
- Heggestubben er en liten blindvei hvor 4 av 5
hus er bebodd. Området består utelukkende av
eneboliger med stor hage omgitt av LNF -
områder. Tomten som fått det noe merkelige
navnet “Nedre Klekkenhagen” gårdsnr/bruksnr
102/101 har det siste århundret vært be nyttet som
dyrket mark frem til forrige år og består av god
matjord.
Det informeres videre om Block Watne sitt
prosjekt som medfører en grov fortetting av
eksisterende boligområde og at de har fått
kommunal institusjon som nabo med til tider store
trafika le utfordringer samt utbygging av

- For å kunne utbedre veien og opparbeide gang -
o g sykkelvei , er det nødvendig å benytte noe LNF -
areal for å få til en tilfredsstillende løsning. Det
har vært dialog med kommunen og SVV for å
finne en løsning. LNF - arealet berøres kun av
veiarealet /GS - vei og ikke i forbindelse med selve
boligbebyggelsen.

Vedr. utnyttingsgraden så vil denne bli vurdert i
samarbeid med kommunen. Utnyttingsgraden som
er fastsatt til 25% i kommuneplanen, § 1.1.2,
omhandler krav ved bygging i boligområder uten
reguleringsplan, samt for boligeiendommer i eldre

- Ok.

- Ok.
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kommunal infrastruktur. Tennebø og Sadowski
opplever dette som en belastning.
Det stilles videre spørsmålstegn til anbefalingen
av oppstart da prosjektet bryter med kommunens
egen kommuneplan da det berører LNF område
samt bryter med utnyttingsgraden som er fastsatt
til 25%.

- Ut i fra tilgjengelig informasjon fra BoligPartner
kan en ikke se at det foreligger god nok
dokumentasjon i henhold til Byggesaksforskriften
§ 5 - 4 på flere punkter;
d) her er plantegningene mangelf ulle og opererer
med BYA på 36,7. Dette er ikke medregnet
parkering ( skal ikke det være i BYA?)

- O mrådet avsatt til “lek” ligger ikke gunstig til
etter hva rådmannen har satt som krav ihht til sol -
vindforhold og ligger “vegg i vegg” med
eksisterende bebyg gelse.

- Ivaretakelse av krav til universell utforming; Her
bryter dette prosjektet fullstendig med hva
området består av pr i dag. Eneboliger med stor
hage. Det foreligger pr i dag bare et
illustrasjonsbilde sett oven ifra og må derfor
anses som mangelfull for å bedømme krav om
universell utforming. At det skal bygges 12

reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Kravene gjelder for
områder avsatt til boliger inntil det foreligger
reguleringsplan for området. Disse kravene gjelder
også som en presisering for boligeiendommer som
er regulert i eldre reguleringsplaner med
mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser.

- Dette er ikke et tema i denne sammenheng , da
dette ikke er en byggesak. Informasjon j.fr. § 5 - 4
skal foreligge i forbindelse med søknad om tiltak.

- Det største lekearealet har fåt t plassering mot
sørvestre ende, da dette arealet ansees som best
egnet i forhold til både solforhold og
utforming/størrelse. Videre legges det opp til en
mindre sandlekeplass noe nærmere boligene mot
øst av hensyn avstander for de minste.

- Planen underk astes PBL §20 - 1 for
søknadspliktige tiltak. Planbeskrivelsen omtaler
universell utforming/tilgjengelighet bl.a. i punkt
6.8 og 6.9.

Ma ks tillatt prosent bebygd areal, %BYA,
beregnes pr. delfelt for bolig med tilhørende

- Ok.

- Rådmannen anser at lekearealene er
plassert og utformet på en
tilfredsstillende måte.

- Rådmannen minner om at området
som bebygges med boliger ikke er
LNF, men avsatt til boligformål i
gjeldende kommuneplan. Foreslått
arealbruk i planforslaget er derfor
helt i tråd med overordna plan, med
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boenheter på en tomt tilsvarende deres og
nabo ens eiendommer mener de vil komme til å
forandre nabolaget ekstremt. 40 - 45% BYA er tall
som benyttes i ko mmun e delplanen i indre Oslo,
ikke LNF områder.

- Det bemerkes flere ganger at prosjektet kobles
direkte opp mot Klekkenhagen og at det
poengteres at det er en naturlig utvidelse av dette
og at det grenser delvis til reguleringsplan 390
Klekkenhagen. De mener d ette er feil.
Klekkenhagen har ingen grenser mot området
som ønskes å detaljreguleres og anses ikke som et
argument for å forandre og ekstrem fortette
området mot kommunens egen kommuneplan.

- Det bemerkes også påfallende ofte i
saksprotokol len at LNF område som er foreslått
omregulert består av en grøft, og at tapet av LNF
område derfor er begrenset. Det er meg bekjent
alltid en grøft ved siden av en vei så at grøften

delfelt for parkering. Eks. BKS1+SP A1. O m man
regner total %BYA med bakgrunn i
eiendomsgrensen e til 102/101 + vestre
inntilliggende del av 102/55, så vil %BYA på
dette arealet komme på ca . 30 % om det tas
utgangspunkt i tenkt bebyggelse inklusive
garasjebygg på ca 6x50m2 og 8 - 10 utvendige p -
plasser (15m2 stk).

- Planområdet ha d de noen felles grenser langs
adkomstveien (ved det planlagte lekearealet
f_BLK2 til 390 Klekkenhagen), samt noe langs
fylkesveien ved varsel om oppstart av planen .
Endelig planforslag har felles plangrense kun ved
til BLK2. Det er valgt å se helhetlig på hele
boligområdet som er under fortetting, og ikke kun
de nærmeste eiendommene. Plangrensen er i
ettertid innsnevret og utvidet (begrenset varsling
er gjennomført) for å tilpasse behovet.

- LNF - arealet strekker seg ikke så langt som til
Heggestubben og tomten som skal bygges ut
102/101. Avgrensingen benyttet ved utregning av
berørt LNF - areal er satt i forhold til avgrensingen

unntak av sykkel - og gangvei langs
fv. 163.

- Rådmannen ser på området Nedre
Klekken i et helhetsperspektiv og
vurderer den foreslåtte utbyggingen å
legge opp til en fornuftig utnyttelse
av området. Utformingen av de
foreslåtte boligene vil i stor grad
harmonere med tilliggende
bebyggelse, med salt ak og utvendig
kledning i tre. Ved å se på
illustrasjonstegningene som legges ut
som vedlegg til planen ved offentlig
ettersyn vil man se at det her ikke
kan sies å være snakk om noen
ekstrem fortetting. Bruken er også,
med unntak av gang - og sykkelvegen
l angs fv. 163, helt i tråd med
kommuneplanen.

- En omdisponering av LNF areal i
forbindelse med utbedring av
veikryss og adkomstvei, samt
etablering av opphøyd
gangveg/fortau/gang - og sykkelvei
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blir flyttet lengre inn på LNF område gjør det
greit? Her må faktisk kommu nen ta utgangspunkt
i 2,5 dekar og ikke 1,5 dekar pluss grøft slik
angitt.

- Tennebø og Sadowski har videre ingenting imot
at gårdsnr/bruksnr 102/101 blir bebygget, men at
BYA kravet til kommunen selv opprettholdes.
Legger en universell utforming t il grunn bør det
da bygges 2 - 3 - 4 eneboliger som da er innenfor
kommunens eget regelverk og
Byggesaksforskriften , samt tar hensyn til
eksisterende LNF område.

av LNF - arealet i kommuneplanen. Øvrig areal
som blir nevnt er avsa tt til boligformål.
Som en følge av planprosessen og krav til
regulering av gangforbindelse langs fylkesveien,
er det nå innlemmet ytterligere med LNF - arealer
som følge av dette. Dette er imidlertid arealer som
uansett ville medgått til formålet da kraven e
opprinnelig ble gjort gjeldende i vedtatt plan for
«390 Klekkenhagen». Det er ikke foretatt
ytterligere beregninger av medgått LNF - arealer
som følge av utvidelsen av plangrensen

som følge av planen anser rådmann
ikke bør være et hinder for å kunne
legge til rette for boligutbygging i
området. Det vil føre til en
forbedring av infrastruktur for flere
beboere i området og en etablering
av trygg skolevei ses som en faktor
som veier opp for tap av LNF areal.
For øvrig anses uttalelsen
tilstrekke lig kommentert av
forslagstiller.

- Kommunens krav til BYA 25 %
gjelder de områder som er uten en
reguleringsplan. Det kan også gjelde
for områder hvor det foreligger en
eldre reguleringsplan. I
reguleringsplaner fastsettes BYA i
planens bestemmelser. Universell
utforming gjelder tilgjengelighet og
ikke antall boenheter. Planen skal
følge kommunens regelverk.

I noen planer er ikke plankartet så
detaljert som i denne planen og ofte
regnes %BYA utfra et større areal
som kan inkludere lekeareal,
adkomst, parkering i tillegg til selve
bygningene. Da vil % BYA naturlig
bli lavere og man kan få et inntry kk
av at det ikke bygges så tett. % BYA
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- Det bes også om at det fremlegges mer
informasjon rundt areal kalkylene da det opereres
med flere kart og beregninger. F.eks. oversikten
over innlemmet areal avsatt til LNF. Der stopper
markeringen ved krysset før heggestubben og
arealet tilhørende gartneriet vis a vie 102/101 er
ikke markert. En antar at veien skal utbedres helt
frem til det planlagte prosjektet og de planlagte
boligene. Påfallende stort område av fylkesvei
163 er også medregnet i prosjektet. Tilgjengelig
informasjon bærer preg av “kreativ utregn ing”
og må avklares og gjennomgås.

- Det er også ønskelig at det blir fremlagt
dokumentasjon på eierskap av 102/55 da
vedkommende som beskrives som grunneier ikke
samsvarer med grunnboksinformasjonen fra
Statens kartverk. Vedkommende er heller ikke
mottake r av referatet, ei var tilstede under

- Varslet plangrense langs fylkesveien ble satt slik
for å være på den sikre siden i forbindelse med
selve digitaliseringen og utformingen av
plankartet. En litt romslig plangrense bidrar til å
forhindre at det må varsles på ny om det skulle
vise seg at f.eks. frisiktsoner og vei/grøfter trenger
m er plass enn først antatt. Når planen legges ut til
offentlig høring vil pl angrensen være innsnevret
til kun å dekke det faktiske behovet.

- Eierskapet skal ifølge utbygger være avklart.

ville vært på ca. 30 % hvis man
hadde valgt den måten å utforme
plankartet på. Med den typen lite
detaljerte plankart blir det mer
uforutsigbart hvordan området kan
bebygges og det gir større
fleksibilitet for utbygg er, men større
usikkerhet for naboer. Se for øvrig
forslagsstillers kommentar ang.
utregning av %BYA med bakgrunn i
angitte arealformål og delfelt, s. 13
og 14.
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oppstartsmøtet den 1/12 - 16. Dette er arealet som
inneholder privat vei med bruksrett.

- Det reises også spørsmål rundt Vang skolekrets.
Har kommunen overhodet tatt i betraktning
hvordan en økning på godt over 40 boenhe ter, på
mindre enn 1,5 år, gir utslag på skole og
barnehage dekningen? Det bygges også svært
mye ellers i Haugsbygd.
Det bes om at overstående tas hensyn til samt
besvares før politisk behandling av saken.

- Spørsmålet vedrørende skoledekningen er stilt til
kommun en og bør besvares av dem.

- Kapasiteten v ed Vang skole er ikke
fullt utnyttet, og fra 2019/2020 og
f ramover vil elevtallet synke, i følge
en analyse utført av Norconsult i
2016. Denne utbyggingen vil derfor
ikke skape kapasitetsproblemer ve d
Vang skole.

10 – Magnar Gåsland
- Utnyttelsesgraden o g antall leiligheter er
urimelig høyt, og etablering a v et eget miljø
bestående av mindre leiligheter oms luttet av
større eneboliger v il skille seg u t på en
ødeleggende m åte i dette LNF og landlige
bolig området. Foreslåtte byggeplaner t ar ikke
hensyn t il e ksisteren de b ebyggelse o g vil forringe
eksiste rende miljø. Gåsland o ppfatter at et av
kommunens ansvarsområd er e r å holde
boligutbyggeres in teresser innenfor kommunens
r egulerte planer og bestemmelser for etablerin g
av boligområder, s amt å ivareta eksisterende
milj øer og LNF - o mråder.
På b akgrunn av dette finner Gåsland det svært
overraskende a t kommunen, v ed Rådmann T ore
Isaksen, k an a nbefale o ppstart av 0605_428
Detaljregulering f or Nedre Klekkenhagen s lik den
foreligger.

- Forslagsstiller mener at flermannsboliger fint kan
passe inn sammen med eneboliger, så fremt
arkitekturen og utformingen av utearealer er
bevisst på omgivelsene. Videre ansee s det som
viktig at de arealene som er avsatt til
boligbebyggelse i kommuneplanen og som har en
viss sentrumsnærhet, blir utnyttet godt samtidig
som det skal være økonomi i prosjektet.

- Rådmannen mener at denne
etableringen ikke vil framstå som et
eget miljø, men vil blande seg fint
inn i omkringliggende bebyggelse.
S elv om boligene bygges som
flermannsboliger vil de få en
utforming som harmonerer godt med
omkringliggende bebyggelse, med
kledning i tre og saltak. Området
ligger i tilknytning til eksisterende
boligbebyggelse og i områder som er
avsatt til boligformål i
kommuneplanens arealdel.
Boligbygging i dette området og av
dette omfang er derfor helt i tråd med
kommunens overordna planer.

Uttalelsen er for øvrig kommentert
tilstrekkelig av forslagsstiller.
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Gåsland mene r at foreslåtte byggeplaner i
0605_4 28 Detaljregulering « Nedre
Klekkenhagen» ik ke kan g odkjennes s lik de
foreligger i sa ksfremlegget 6/5443 - 3 ARKIV:L1 2 .

- Gåsland mener også at det er uheldig at
kommunen gjenbruke r hagen i navnet til
detaljreguleringen 428. Klekken hagen o g Nedre
Kle kken hagen .

- E n øvre grense på 30 % BYA fordelt på tre
eneboliger (gjerne med utleie ) eventuelt et
rekkehus, oppfattes som en absolutt maksgrense
fo r dette arealet .

- Gåsland mener avstanden fra tomtegrensen til
den vestligste boligen i illustrasjonsplanen på
4,1m er urimelig liten. Avstanden fra
tomtegrensen til bolighuset på adressen

- Navnebruken fremover er avklart med de aktuelle
part ene.

- BYA angitt i illustrasjonsplan er angitt med
bakgrunn i de foreslåtte regulerte boligformålene
BKS1 - 4 + parkeringsformålene og gjelder ikke
hele eiendommen. Om man regner %BYA med
bakgrunn i eiendomsgrensen til 102/101 + vestre
inntilliggende del av 102/55 , så ligger %BYA på
ca 30% inklusive garasjebygg/parkering. (Se for
øvrig punkt 9 for mer utdypende forklaring)
To av boligene vil være to - mannsboliger og vil
således kunne sammenlignes med en enebolig
med utleiedel , om man ser på mulig antall beboere
med tilhørende trafikk. For å kunne utnytte et
forholdsvis sentralt boligområde godt, og å kunne
tilrettelegge for beboere i ulike livsfaser, så ser
man også for seg at firemannsboligene kan bidra
til å dekke opp for noen av de ulike bobehov ene .
Ø konomiske hen syn skal også ivaretas best mulig
ved en utbygging .

- På grunn av den smale formen på eiendommen så
er det noe begrenset med muligheter i forhold til
bebyggelsens plassering. Ordinære byggegrenser
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H eggestubben 10 er 16 meter, og han finner det
rimelig at foreslåtte avstand e ndres fra 4,1 meter
ti l tilsvarende 16 meter for even tuell bolig som
settes opp her.

er således benyttet i planforslaget mot
naboeiendommen i ve st . I følge grunnkartet, så vil
ny boligbebyggelse på BKS2 ligge ca 10m fra
naboens garasje og ca 19 fra naboens bolig.

11 – Johnny Martinsen og May Aagesen
- Ønsker ikke utbygge lse i så stort omfang, da de
mener dette vil forringe deres bokvalitet p.g.a økt
trafikk i nabolag et .

- Økt trafikk i forbindelse med utbyggingen er
dessverre ikke til å unngå. Det er imidlertid
vurdert å innlemme ulike tiltak i planprosessen for
å øke si kkerheten langs vegen e . Utbedring av
adkomstvei vil være et av tiltakene , gang - og
sykkelvei langs fylkesveien er et tiltak samt
bestemmelse r som skal sikre en vurdering av
nødvendige støytiltak for tilstøtende
boliger/eiendommer .

- Uttalelsen anses tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

12 – H ogne Tennebø, Natalia Sadowski, Ole
Jacob Aabel
Bekymringsmelding datert 10.04.2017
«Vi vil med dette få yttret mine bekymringer i
forhold til omregulering og bebygging av
overnevnte tomt. Vi har fått vite at BoligPartner
As (Sandvold Boliger) er i gang med å søke om å
få satt opp 12 - 14 boenheter på tomten. Samtlige
naboer av tomten er svært negative til dette og det
vill bli sendt innsigelse mot prosjektet.
Klekkenhagen prosjektet er i full gang hvor innti l
36 nye boenheter holder på å bygges. Dette
fortetter vårt nabolag særdeles mye og det er med
skrekk og gru at vi nå ser at enda en entreprenør
er i gang med søknaden om å få sette opp flere

Arealet er avsatt til boligformål i kommuneplanen,
og intensjonen er å utnytte arealet som er avsatt på
best mulig måte. Det er også viktig å tilpasse seg
markedet og således bygge boliger som kan dek ke
ulike boligbehov. H vilke justeringsmuligheter
man har hatt til å imøtekomme
innspillene/synspunktene har blitt vurdert
underveis i planprosessen. Se for øvrig også svar
til Frank Engejordet under punkt. 8.

- Kommunens krav til BYA 25 %
gjelder de områder som er uten en
reguleringsplan. Det kan også gjelde
for områder hvor det foreligger en
eldre reguleringsplan. I en
reguleringsplan fastsettes BYA i
planens bestemmelser. Universell
utforming gjelder tilgjeng elighet og
ikke antall boenheter. Planen skal
følge kommunens regelverk.

Rådmannen mener for øvrig at denne
etableringen vil blande seg fint inn i
omkringliggende bebyggelse. Selv
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«kjedede» boliger eller leilighets komplekser i
nabolaget.
Områd et regulert som LNF og består av
eneboliger med stor tomt/hager. Eiendomen
består av 3,75 mål tomt, noe som tilsvarer min
egen og nabo, Ole Jacob Aabel, tilsammen. Det er
privat vei til eiendommene og Heggestubben er i
tillegg en liten privat blindvei pr i dag bestående
av 5 boliger. Å sette opp 14 boenheter her er
«galematias» da de som har bosatt seg her gjorde
så av en grunn; at det var stille og fredelig.
Samtlige naboer har ingenting mot at tomten
utbygges, men at utnyttingsgrad må sams vare
med nåværend e bebyggelse ( blir da maks 2 - 3 - 4
eneboliger) og følge Kommuneplanbestemmelsen s
oppgitte verdi på 25% BYA. «Utnytting av
området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets
karakter» En 3 dobling av boenheter på en liten
blindvei er svært lite ønskelig og vill medføre
juridiske tiltak fra vår side.
Det er også ønskelig å bemerke at tomten har
vært benyttet som åker i flere mannsaldre (ihht
informasjon gitt av eldre naboer) og frem til eier
ønsket å selge tomten for omlag 6 mnd siden. Den
består idag av matj ord.
Barnehage kapasiteten samt kapasiteten ved Vang
skolene er også svært bekymringsfult da det pågår
svært mye bygging i området og skolen sliter pr
idag med å opprettholde tilbudet i Haugsbygd.
Den andre naboen til tomten er Ole Jacob Aabel.
Han ønsket å stå som medforfatte r til denne
bekymringsmeldingen.

om boligene bygges som
flermannsboliger vil de få en
utforming som harmone rer godt med
omkringliggende bebyggelse, med
kledning i tre og med saltak. Videre
vil etableringen bidra til et mer
variert tilbud av boliger i ulike
prisklasser også i Haugsbygd.

Området ligger i tilknytning til
eksisterende boligbebyggelse og i
områder som er avsatt til boligformål
i kommuneplanens arealdel, og
boligbygging i dette området og av
dette omfang er derfor helt i tråd med
kommunens overordna planer.



2 1



Mal sist revidert 10.12 .2018

VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM UTVIDELS AV PLANGRENSE

PlanID: 0605_428

Detaljr egulering for Nedre Klekkenhagen

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Buskerud Fylkeskommune 06.08.2018
2 Fylkesmannen i Buskerud 09.07.2018
3 Statens Vegvesen 0 5.07.2018
4 Kristin Bjerkestrand Eid og Tor Eid 22.07.2018
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1 – Buskerud Fylkeskommune
- Buskerud Fylkeskommune har

ingen merknader, men viser til
tidligere uttalelser i saken
(06.03.2018) vedr. to
kulturminnelokaliteter innenfor
planområdet.

- Bestemmelser vedr. kulturminnene er innlemmet i
planforslaget etter tidligere dialoger med Fylkeskommunen.
Det vil søkes disp. fra kulturminneloven.

- Uttalelsen anses tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

2 – Fylkesmannen i Buskerud

- Fylkesmannen har i brev av 15.
juni 2018 kommet med
høringsuttalelse til det varslede
planarbeidet.

Det går frem av kunngjøringen at
utvidelsen av planområdet har til
hensikt å legge til rette for trygg
skolevei langs Klekkenveien.
Fylkesmannen mener det er
positivt at planområdet er utvidet
for å legge til rette for dette.

- Både Nedre Klekkenvei og
Klekkenveien grenser til
landbruksarealer med dyrka mark.
Hvis de t er behov for å ta i bruk
noe av dette arealet, ber
Fylkesmannen om at kvaliteten på
matjorda vurderes. Hvis matjorda

- Det er inn lemme t bestemmelser som skal ivareta eventuell
matjord.

- Uttalelsen anses tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.
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er av god kvalitet, ber de om at det
settes krav om at matjorda blir tatt
vare på. Vi viser til nasjonale
jordvernføringer.

3 – Statens Vegvesen (SVV)

- SVV mener det bør planlegges en
separat g/s - veg med 3 meter
adskillelse til fylkesvegen. .

- Det vises til SVV’s uttalelse til opprinnelig varsel om
planoppstart, 19.06.2017, hvor uttalelsen var «Vi henviser til
rekkefølgebestemmelser i godkjente reguleringsplan
Klekkenhagen boligområde Planid 390 . Tilsvarende må
gjelde for denne plane n» .

Rekkefølgebestemmel sen sier bl.a . « Opphøyd gangveg på
strekningen Nedre Klekkenvei – Borgergata skal være
opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler før det gis
brukstillatelse på boliger … . »

M ed bakgrunn i dette og dialog med kommunen , så ønsker
forslagsstill er å fremme en løsning med reguleringsbredde
på gang - og sykkelvei på 3,5m + 1,5m trafikkdeler/sideareal
på hver side . Gang - / sykkelforbindelsen snevres inn forbi
eiendom 102/130 pga plassmangel og frem til Borgergata.
Fra Borgergata til Øvre Klekkenvei skal dagens løsning med
fortau videreføres og innlemmes således ikke planforslaget.

- Rådmannen anser at forslagstiller f oreslår en fornuftig
løsning. Det vil være en kraftig forbedring av skoleveien og
anses som en sikker løsning.

Dette er en strekning som er en del av hovedrute 10 i
kommunedelplan for gående og syklende som går fra Klekken
og ned til sentrum. Den er også en del av en av to strekninger
som ble spilt inn som høyest prioritet i kommunens sitt innspill
til fylkeskommunens Handlingsprogram for samferdsel. Det er
uklart hva slags løsning det etter hvert kan blir her og hvilken
side den i så fall vil gå på. Det a nses ikke rimelig å kreve at
utbygger skal etablere gang - og sykkelvei med et 3 meters
skille til kjørebanen og dermed måtte lage avtaler og kjøpe
areal av private grunneiere.
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Forslagsstiller mener at man med denne løsningen har
trygget skoleveien betraktelig sett i forhold til dagens
løsning h vor veiskulder benyttes.

4 – Kristin B. Eid og Tor Eid
(Eier av gnr/bnr 102/130)

- Etter det opplyste er d et så langt
ikke avklart hvilken løsning som vil
bli krevd. Det er derfor hell er ikke
klart hvor mye areal som vil gå
med til tiltaket.

De reagerer imidlert id uansett på
at den foreslåtte plangrense n e r
trukket helt inn til bygningsmassen
på deres eiendom, gnr. 102 bnr.
130.

Gr ovt anslått utgjør dette et areal
på 42x8 meter, dvs over 330 m2. - Forslagsstiller ønsker å imøtekomme med en løsning hvor

gnr/bnr 102/130 ikke blir berørt av utbyggingen . Det er

- Rådmannen mener forslagsstiller presenterer en god løsning
som ivaretar eiere av gnr/bnr 1 02/130 sine interesser samtidig
som at det ivaretar trafikksikkerhet for myke trafikanter langs
fv. 163.
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Dette e r et så betydelig inngrep i
deres eiendom og opparbeidede
hage at det vil innebære en
vesentlig forringelse a v både
bokvalitet og eiendomsverd i

De for står behove t for trygg
gangforbindelse m en kan vanskelig
s e at det er behov for vesentlig mye
mer areal enn det felt et som i dag
allerede er merket i veibanen for
gående og syklende. Dette feltet
strekker seg f ra Borgergata o g helt
ned til Vesterntoppen. Feltet kan
e v entuelt heves til et forta u slik
det er gjort fra Vesterntoppen o g
ned til Vesternkrysset . F ra
Borgergata og opp til
krysset/bussholdeplassen Øvre
Klekkenv ei e r det allerede
opparbeidet f ortau frem til
fotgjengerfelt.

Uansett hvilken løsnings s om
velges, forutsetter de at
tiltakshaver s ørger f or avbøtende
t iltak, blant annet i form av
støyskjerm/innsynsskjerming langs
deres eiendomsgrense . I den grad
tiltaket innebærer at de må avgi
areal, forutsettes at dette
begrenses t i l et minimum og at det
gis tilstr ekkelig kompensasjon til

foreslått en ordinær løsning for gang - og sykkelvei frem til
eiendomsgrensen. Forbi eiendommen skal gangforbindelsen
løses mellom eiendomsgrense og vei.
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at de kan forhandle med sin nabo
om kjøp av tilleggsarea l ( tidligere
vei beliggende mellom egen
eiendom og gnr. 102 bnr. 2.)
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Nedre Klekkenhagen - oppstartsmøte

STED: Storgata 13, Ringerike kommune

TID: 01.12.16, kl. 13 - 15

REFERAT SENDES TIL:
Rolle Navn og e - post Til stede
Forslagsstiller Line Danielsen Boligpartner AS på

vegne av VS Eiendom
x

Fagkyndig Boligpartner AS ved Line Danielsen og
Ouren Hommel

x

Grunneier VS Eiendom A S stiller på vegne av
grunneier Nils Sætrang

x

Andre Skeie VS Eiendom x
Tor Skeie VS Eiendom x
John - Petter Sandvold Sandvold boliger AS x
Eirik Vennerød VS Eiendom x
Henning Gulbrandsen Boligpartner AS x
Poul Skov Clausen Grunneier x
RK, A real - og byplan , saksbehandler Lars Torstensen Lindstøl x
RK, Areal - og byplan , medhjelper Linda Engstrøm x
RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim
RK, Byggesakskontoret Arne Hellum x
RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen x
RK, Miljøretta helsevern Unni Suther
RK, Miljøvern Lisa Helgesson
RK, Teknisk forvaltning Roger Sørslett
RK, Tekniske forvaltning Utbygging Lene Grimsrud x
RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten
RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud
RK, Eiendomsforvaltning Per Christian Frøislie x
RK = Ringerike kommune. E - post til ansatte i Ringerike kommune:
fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet
B estillingsskjema for oppstartsmøte
Oversiktskart
Kartskisser / illustrasjoner
Omtale av det planlagte prosjektet
Omtale av aktuelle tema for drøfting
Annet, spesifiser:

2. Om planområdet og planinitiativet
Planområdets beliggenhet: Haugsbygd
Gnr/bnr: 102/101, 102/55 m. fl.
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Planområdets størrelse, ca daa: 9,5
Dagens innhold og bruk: Landbruk
Historikk:

F orslagsstillers planinitiativ : Konsentrert småhusbebyggelse

3. Planstatus, planer i området
Kommuneplanen

Arealformål: Boligområde
Evt. aktuelle bestemmelser:

Reguleringsplaner
P lanområdet er uregulert
Planområdet er regulert i reguleringsplan:
T ilgrensende regulerings planer: 390 Klekkenhagen boligområde

Planer under arbeid
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til
Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål):
Annet, spesifiser:

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid)
Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer
Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt :
Annet, spesifiser:

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til
Nasjonale og regionale rammer og føringer
Kommuneplanens samfunnsdel , spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering
Folkehelsemeldinga
Energi - og klimaplan
Konsesjonsområde for fjernvarme
Grønn plakat
Kommunedelplan for gående og syklende
Annet, spesifiser:

5. Konsekvenser - a ktuelle tema for utredninger i planarbeidet
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra
innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante,
og kan f.eks. ko mme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget
planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.

Utvikling av by og lokalsamfunn
R ett lokalisering (ABC - modellen skal brukes for handel/næring/industri , se nettside )
Konsekvenser for sentrum
Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.)
Møteplasser og byrom
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Konsekvenser for naboer

Landskap, natur og kulturmiljø
Landskapsbilde (nær/fjernvirkning)
Naturmangfold , herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12
Landbruk, jord og skog
Strandsone, vann og vassdrag
Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny)
K ulturminner og kulturmiljø
Masseforvaltning. Er det be hov for å beregne massebalanse/ ha en plan for

massehåndtering?

Miljø og samfunnssikkerhet
Risiko - og sårbarhet sanalyse (skal alltid utarbeides)
Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt)
Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse)
Radon
Skred
Flom

Barn og unge
Barn og unges interesser
Skolevei
Lekearealer

Teknisk infrastruktur
Energiløsninger
Bredbånd/fiber
Vann og avløp
O vervannshåndtering
Renovasjon , vurder nedgravd løsning
Brannvann, tilgjengelighet for brann - og redning

Sosial infrastruktur
Skole
B arnehage
Annet:

Samferdsel
Veg/trafikk/adkomst
Kollektiv forbindelse
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet
P arkering , herunder sykkelparkering

Aktivitet for alle
Universell utforming
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Friluftsliv
Sammenhengende gang - og sykkelnett

Boligkvalitet
Antall og type boliger
Utearealer
Sol/skyggeanalyse
Annet :

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU)
Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om
planprogram og KU i den videre prosessen . Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å
vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger .

Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2 ,
bokstav d, e eller f:

Tiltaket krev er planpr ogram jf. pbl. § 4.1 og KU - forsk rifta § 5
Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.
Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.

Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4 - 2 og KU - forskrifta §§ 2 - 5
Spesifiser § og bokstav:

Tiltaket krever kanskje planprogram og /eller konsekvensutredning, jf. KU - forskrifta §§ 2 -
5.
Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.

7. Diverse avklaringer
Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen?
Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta
anlegg/infrastruktur.

Ja , spesifiser:
Nei
Ikke avklart : Forslagstiller vurderer dette og melder fra til kommunen hvis det er aktuelt

med utbyggingsavtale.

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan - og byggsak, jf. pbl. § 1 - 7?
I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.

Ja
Nei
Ikke avklart

Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet.
Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering
og plassering av kabler, rør og veier .

Kartgrunnlag
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Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning .
Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. F orslagsstiller må sørge for at godt nok

kartgrunnlag blir utarbeida ( koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)

8. Plantype
D etaljregulering jf. pbl. § 12 - 3
O mråderegulering jf. pbl. § 12 - 2

Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med
private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer
fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.

Ordinær endring av plan jf. pbl. § 12 - 14 første ledd
Mindre endring jf. pbl. § 12 - 14 andre og tredje ledd

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.

9. M edvirkning
Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder.
Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomfø ring.

Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser:

10. Anbefaling av oppstart
Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: Planarbeidet er i tråd med kommuneplan.
Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:
Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart.

11. Op pstart av planarbeid
Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev
til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til
planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.

Po litisk oppstartsak
Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart , spesifiser begrunnelse:
Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak
Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:

Kunngjøring og varsling
Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart
Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal

fra kommunen skal brukes. Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens
nettside.

12. Planavgrensning
Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende

planer, veier, tomter osv.
Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.
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Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema.
Situasjonskart med forslag til avgrensning legges ved referatet.

13. Krav til planforslaget
Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav

til planforslaget , samt plandialog og politisk møteplan .
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under
Arealplan er Reguleringsplaner Planprosessen følges opp.
Dersom materiale t som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig
orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres
etter 1. gangsbehandling på l ik linje med plankart og bestemmelser.

14. Gebyrer
Forslagsstiller er gjort kjent me d kommunens betalingsreglement , som ligger på

kommunens nettside under Administrasjon Betalingssatser.

15. Prosess og samarbeid underveis
Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere ette r initiativ fra forslagsstiller . Innsendte
dokumenter er i utgangspunktet offentlige.

Forslagsstiller utarbeide r et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for
tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se
informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.

16. Kort oppsummering fra møtet
1. Kommunen anbefaler forslagstiller å revurdere utforming av boligbebyggelsen med

fokus på privat og felles uteareal, parkering og renovasjon.
2. Kommunen anbefaler forslagstiller å undersøke tilstand til adkomstvei Nedre

Klekkenvei i forhold til krav om trafi kksikkerhet.
3. Kommunen anbefaler forslagstiller å se nærmere på skolevei.
4. Forslagstiller vurderer plangrense . Endelig plangrense sendes kommunen i sosi eller

dwg format .
5. Forslagstiller sender et omarbeidet planf orslag til kommunen. Kommunen sender

naboliste , forslag til plannavn og arealplanID til forslagstiller etter vurdering av
omarbeidet planforslag.

6. Forslagstiller varsler oppstart.

Referent: Linda Engstrøm
Tlf: 40 80 42 23
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3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Nedre Klekkenhagen ved Haugsbygd

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Nedre
Klekkenhagen hvor det skal tilrettelegges for oppføring av nye boliger. Vi ber om at
forhold knyttet til støy, klima og energi, barn og unge, landskap, naturmangfold og
universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 15. mai 2017 med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nedre
Klekkenhagen, gnr. 102/101 m.fl.

Planområdet er på ca 9,1 daa og er i gjeldende kommuneplan avsatt til byggeområde for
bolig. Et mindre areal ved krysset mot Klekkenveien er avsatt til LNF-område.

Formålet med arbeidet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for bolig med tilhørende
infrastruktur, blant annet utbedring av adkomstvei. Den nedre delen av planområdet består av
et jorde i dag på ca 2,5 daa som er vedtatt omdisponert til byggeområde for bolig gjennom
kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannens kommentarer

Det aktuelle området som ønskes utviklet til boligbebyggelse ligger trolig så langt fra
Klekkenveien at trafikkstøy ikke er et stort problem for de nye boligene. Vi ber likevel
kommunen om å vurdere støyforholdene som en del av dokumentasjonsunderlaget for
planforslaget. Støy for eksisterende boliger langs adkomstveien må også ivaretas. Vi viser til
støygrensene som er fastsatt i Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016.

Planleggingen må også ta hensyn til grøntstruktur og barn og unges interesser. Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser må legges til grunn, og vi ber om at det
sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Dersom arealer av betydning for barns
lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget, må det redegjøres for at det finnes
tilfredsstillende erstatningsarealer i nærområdet som dekker behovet for lek. Videre må det
legges vekt på trafikksikre løsninger og trygg skolevei.

Ny bebyggelse må gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til
omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen.
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.
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Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for
2030 . Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av
lavenergibygg/passivhus.

Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og
bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom
løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette
for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet.

Videre må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken.

Vi vil også minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må
redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens
handlingsplan for universell utforming.

Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging.
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

Med hilsen

Geir Sørmoen
fung. fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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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

Nedre Klekkenhagen - gnr 1 02 bnr 1 01 m.fl. - Ringerike kommune
- detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev fra Ringerike kommune 15.05.2017 med varsel om oppstart av detaljregulering for
Nedre Klekkehagen, jf. pbl. § 12-8. Vi viser også til brev fra Ringerike kommune 23.06.2017, med
aksept av utsatt høringsfrist til 15.08.2017.

Buskerud fylkeskommune uttaler seg her om hensynet til kulturminner.

KORT OM PLANEN
Planområdet ligger om lag 3 km øst for Hønefoss sentrum, og omfatter eiendommene gnr 102 bnr
101, samt deler av eiendommene gnr 2163 bnr 1 og gnr 102 bnr 2, bnr 47 og bnr 55.

Planområdet er ubebygd. Nærområdet er hovedsakelig bebygd med nyere boligbebyggelse.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg. Planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplanens arealdel.

AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner inne i planområdet. Planområdet består
i dag av dyrka mark. Vi anser vanligvis potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner i
dyrka mark som høyt. Det er registrert flere gravminner på klekken og det er registrert
bosetningsspor i form av kokegroper lenger nord. Vi må foreta en registrering før vi kan uttale oss
til planforslaget.

Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige
og større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. Det er
en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå
konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Det vil i
dette området være aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka mark/beitemark. Ved å fjerne
matjorda vil en kunne finne flatmarksgraver, dvs. graver uten synlig markering på overflaten.
Dessuten kan en ved slik flateavdekking påvise bosetningsspor som stolpehull, kokegroper og

Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato: 14.08.2017 Vår referanse: 2017/13940 - 6 Vår saksbehandler:
Deres dato: 18.05.2017 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64 86 64
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ildsteder som også er automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver må bekoste gravemaskin
med fører til en slik registrering, jmf. kulturminneloven §10. Gravemaskinen skal være over 15
tonn og med flatt skjær på skuffa. Skuffa bør ha en bredde på minst 1,20m og være vridbar.

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens §8, 1.
og 8, 4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av
vanlig forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det
blir aktuelt å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen
for å avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal
skje innenfor gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til
etterarbeid. Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring.

For videre informasjon om prosjekt for utvidet myndighet, se;
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/For-forvaltningen/Arkeologi/Delegering-av-myndighet

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til
52,5 timer, hvorav 30 timer med gravemaskin. Dette inkluderer maskintimer til igjenfylling av
søkesjakter. Øvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet vil være på kr. 116992,-. Se
vedlagte budsjett for detaljer rundt kostnader. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv kan
sørge for gravemaskin i henhold til de spesifikasjoner som er oppført over. Vår budsjettpost med
kostnader til gravemaskin vil da bortfalle.

Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringer med beløp på kr 50 000,- eller høyere,
skal betalast 50% akonto før registreringen kan påbegynnes.

Vi ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: postmottak@bfk.no
Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/

NYERE TIDS KULTURMINNER
Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor eller i nærheten av planområdet som vil bli
påvirket av den planlagte utbyggingen. Vi har følgelig ingen merknader til varsel om oppstart av
planarbeid når det gjelder nyere tids kulturminner.

Saksbehandler nyere tids kulturminner: Ingrid Lamark, tlf. 32 80 87 10

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vedlegg:
1 Budsjett Nedre Klekkenhagen

Kopi til:
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
BOLIG PARTNER AS Brygga 11 Tjuvholmen 2317 HAMAR



Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/70454 - 2 1 9.06.201 7

Detaljregulering Nedre Klekkenhaugen - Ringerike kommune - oppstart av

planarbeid

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent komm une(del) plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler ,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse . Forhold et til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endrin ger må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk , og det må inngås gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks - og fylkesveger kreves minimum

8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – tekni sk anlegg» . Normalt kreves

teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik

fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering

før endelig planforslag utarbeides og fremme s for offentlig ettersyn.

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /1 5 m med mulighet for

vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 1 00 m / 50 m. Byggegrensen

skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i de t aktuelle området. For

regulering av støyømfintlig e formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og
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byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i M iljøverndepartementet 7.

desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m.

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormal ene.

Vi henviser til rekkefølgebestemmelser i godkjente reguleringsplan Klekkenhagen

boligområde Planid 390. Tilsvarende må gjelde for denne plane.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



RINGERIKE KOMMUNE
Landbrukskontoret

Notat

Til: Linda Engstrøm,

Fra: Lisa Helgesson

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

16 / 5443 - 11 17613 / 17 L12 22.05.2017

Kommentar til oppstart av planarbeid - 428 Nedre Klekkenhagen - Naturverdier

I føge varsel om oppstart av planarbeid av den aktuelle planen vil det ikke stilles krav til
konsekvensutredning etter KU - forskriften, men at trafikk, trafikksikkerhet, grunnforhold og
kulturminner anses som temaer som må utredes.

Jeg mener at også naturverdier må anses som viktig tema å utrede. Det er ikke i dag registrert
verdier i offentlige databaser, men det betyr ikke at de ikke finnes. Det er en del viktige
naturtyper og artsobservasjoner i området, og potensialet for naturverdier er over
gjennomsnittet. I denne sammenheng vil jeg nevne dragehode. Selv om det ikke er registrert
forekomster i umiddelbar nærhet til planområdet, er det viktig å være klar over at arten finnes i
Haug og Haugsbygd, og at den er beskyttet gjennom forskrift.





Ring erike kommune J.nr: 140 /2017 Ref: gmj
Jevnaker, 12 . juni 2017

REGULERINGSPLANER 605_428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen

HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må være med i regulerings planer. Skal
renovasjonsbiler kjøre inn i boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter
forskriftens bestemmelser. K rav må in nfris både ved regulering til eneboliger, blokker og hytter.

Tilgjengelighet
Dunker/beholdere skal stå lett tilgjengelig, og innenfor 10 meter fra vei. Det er
Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Kjørebanen skal være
min. 3m bred + veiskulder 0,5 på hver side. Veien må tåle en aksellast på 10 tonn, det samme
må bruer tåle. Stigningsforhold maks 10%. Snuplass eller snu hammer må etableres til 9,5
meter lange biler. Det er ikke forenlig med parkering av biler på snuplass . Rygging skal unngås
av sikker hetsmessige årsaker, rygging skal skje kun for å snu. Det er krav til snuplas s eller
gjennomkjøring som ofte mangler i trange boligfelt. Krav til snuplass følger vedlagt .

Plass til beholdere for avfall skal legges i utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at
renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser og tun på grunn av sikkerhet til myke
trafikanter.

Nedgravde - og delvis nedgravde avfallsløsninger
Ønsker utbygger ovenn evnte løsning er dette et godt alternativ med en bebyggelse på
minimum 10 - 1 5 husstander. Utbygger må søke HRA før utbygging for å sikre planlegging,
befaring, tilgjengelig og mengdeberegning slik at H RA har mulighet til å tømme beholdere.
Utbygger må betale alle utgifter knyttet til etablering av anlegg. Renovasjonsgebyr for
husholdning med nedgravde - og delvis nedgravde avfallsløsninger blir det samme som
standart renovasjonsgebyr.

Det er en fordel å ha avfall under bakken i forhold til luktproblemer. Det er kaldere under enn
over bakken om sommeren. Est etikken er også viktig i et boområde. Nedgravde
avfallsløsninger er penere enn dunker. Det må regnes større plass til snuforhold hvis nedgravd
løsning velges da det er kranbiler som tømmer beholdere.

Søknadsskjema for nedgravde - og delvis nedgravde avfal lsløsninger finnes på HRAs nettside:
www.hra.no. Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar
befaring etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase

Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdnin g og næringsliv. Avfall fra
husholdning er kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres av
andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes. Dette på grunn
av ”faren” for subsidiering. Det betyr at i stør re bygg hvor næring etablerer seg i første/andre



etasje , og det etableres leiligheter i øvrige etasjer må avfall fordeles på 2 steder. Dette må
hensyntaes i forbindelse med bygging i tettbebygde områder.

Næringsavfall kan håndte res av private containerfirmaer hvis virksomheter ønsker. HRA kan
også tømme næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA.

Det må planlegges og tilret telegges i et utbyggingsområde slik at HRAs oppgave allsbeholder ,
kan gjøres på en sikk er og forsvarlig måte for alle i samfunnet.

Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med reguleringsplan .

Vennlig hilsen
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

Gunn M. Johannessen
gunn@hra.no







Fra: Engejordet, Frank [Frank.Engejordet@BlockWatne.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Bisgaard, Cato [Cato.Bisgaard@BlockWatne.no]
Sendt: 07.06.2017 12:57:49
Emne: Merknader til varsel om oppstart detaljregulering 428 Nedre Klekkenhagen
Vedlegg:

Som nabo til planområdet, og som utbygger i nærområdet, ønsker vi å komme med følgende merknader til planarbeidet;

1. Hovedatkomst til området er Nedre Klekkenvei, og vi vil gjøre kommunen oppmerksom på at dette er en adkomstvei for gående barn/unge til skole
både fra eksisterende nærområde i tillegg til beboere i vårt utbyggingsområde Klekkenhagen (plan id 390). Forutsetter at planarbeidet videre tar
hensyn til trafikksikker het for disse myke trafikantene.

2. Nedre Klekkenvei grenser også inntil den del av vår eiendom som er regulert til Lekeplass (BLK2). Dette er i planbeskrivelsen og i illustrasjoner vist
som et område for ball lek. Med økt trafikkbelastning fra utbygging a v planområdet poengteres behovet for å ivareta sikkerhet for barns lek inntil
veien som nå vil bli mer belastet med trafikk.

3. Vest for planlagt bebyggelse går en bekk nedstrøms som vi har måttet ta ekstra hensyn til med bl.a. installasjon av et fordrø ynings basseng for
overvann. Denne bekken er allerede belastet og viktig at ny bebyggelse hensyntar dette.

4. Vi ser av planavgrensning fra forslagstiller at området nord for vårt 390 Klekkenhagen er medtatt (del av FV Klekkenveien). Dette er et område SVV
har påla gt oss å etablere og bekoste busstopp med tilhørende belysning. Vil dette bli regulert inn i kommende Detaljregulering og legges det opp til
en kostnadsdeling av denne etableringen?

5. Viser til forskrift om parkering og antall biloppstillingsplasser hvor boliger over 80 m2 BRA skal ha 2,0 stk biloppstillingsplasser pr boenhet og stiller
spørsmål om dette er oppfylt for alle boenhetene.

6. Henstiller også til forslagsstiller om ikke å benytte navnet «Klekkenhagen» i videre arbeid da dette er et navn Block Watn e AS har etablert og
benytter i sin markedsføring. Dette for ikke å sammenblande disse to utbyggingsområdene.

MVH
Frank Engejordet

Frank Engejordet · Distriktssjef · Block Watne AS
Kartverksveien 7, 3511 Hønefoss
Tel: 975 40 860
frank.engejordet@blockwatne.no · www.blockwatne.no



Våre verdier: Skikkelig · Kvalitetsbevisst · Offensiv · Lønnsom · Engasjert

Før du skriver ut denne mailen , tenk på miljø

Denne e - post med eventuelle tilhørende dokumenter kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er rette mottaker gjør v i Dem med dette oppmerksom på at enhver
kopiering, videreformidling eller bruk av opplysningene ikke er tillatt. Dersom e - posten er mottatt av Dem ved en feil, ber vi Dem kontakte avsender og slette alle kopier.



Hogne Tennebø & Natalia Sadowski
Heggestubben 1
3514 Hønefoss

Ringerike Kommune, Areal - og byplankontoret
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Kopi: Formannskapet Ringerike Kommune, Fylkesmannen i Buskerud

Innspill/Klage til 0605_428 Detaljregulering “Nedre Klekkenhagen”, Haugsbygd, Ringerike.

Med bakgrunn av tilsendt informasjon samt de noe mangelfulle saksdokumentene som er tilgjengelig på
kommunens hjemmesider ønsker vi å få ytret følgende:

Heggestubben er en liten blindvei hvor 4 av 5 hus er bebodd. Omr ådet består utelukkende av eneboliger med
stor hage omgitt av LNF - områder. Tomten som fått det noe merkelige navnet “Nedre Klekkenhagen”
gårdsnr/bruksnr 102/101 har det siste århundret vært benyttet som dyrket
mark frem til forrige år og består av god matj ord.

De siste årene har det skjedd svært mye i vårt lokal område. Block Watne sitt Klekkenhagen prosjekt er i full
gang med en grav fortetting av eksisterende bolig område. Vi har fått kommunal instutisjon som nabo med til
tider store trafikale utfordrin ger. Samt utbygging av kommunal infrastruktur osv. Dette må sies å være en
belastning når vi begge jobber turnus på sykehuset og har 2 små barn.

Ihht saksprotokollen (16/5443 - 6) er det vedtatt enstemmig å anbefale oppstart av prosjektet
selv om det direk te bryter med kommunens egen kommuneplan da det berører LNF område
samt bryter ekstremt med utnyttingsgraden som er fastsatt (25%).

Utifra tilgjengelig informasjon fra BoligPartner kan en ikke se at det foreligger god nok dokumentasjon i
henhold til Bygge saksforskriften § 5 - 4 på flere punkter; d) her er plantegningene mangelfulle og opererer
med BYA på 36,7. Dette er ikke medregnet parkering (skal ikke det være i BYA?) samt området avsatt til
“lek” ligger ikke gunstig til etter hva rådmannen har satt som krav ihht til sol - vindforhold og ligger “vegg i
vegg” med eksisterende bebyggelse. f) Ivaretakelse av krav til universell utforming; Her bryter dette
prosjektet fullstendig med hva området består av pr idag. Eneboliger med stor hage. Det foreligger pr idag
bare et illustrasjonsbilde sett oven ifra og må derfor anses som mangelfull for å bedømme krav om universell
utforming. At det skal bygges 12 boenheter på en tomt tilsvarende vår og nabo eiendommen kommer til å
forandre nabolaget ekstremt. 40 - 45% BYA er t all som benyttes i kommundelplanen i indre Oslo, ikke LNF
områder.

Det bemerkes flere ganger at prosjektet kobles direkte opp mot Klekkenhagen og at det poengteres at det er
en naturlig utvidelse av dette og at det grenser delvis til reguleringsplan 390 K lekkenhagen. Dette er feil.
Klekkenhagen har ingen grenser mot området som ønskes å detaljreguleres og anses ikke som et argument
for å forandre og ekstrem fortette området mot kommunens egen kommuneplan.

Det bemerkes også påfallende ofte i saksprotokoll en at LNF område som er foreslått omregulert består av en
grøft, og at tapet av LNF område derfor er begrenset. Det er meg bekjent alltid en grøft ved siden av en vei
så at grøften blir flyttet lengre inn på LNF område gjør det greit? Her må faktisk kommun en ta utgangspunkt
i 2,5 dekar og ikke 1,5 dekar pluss grøft slik angitt.

Vi har ingenting imot at gårdsnr/bruksnr 102/101 blir bebygget, men at BYA kravet til kommunen selv
opprettholdes. Legger en universell utforming til grunn bør det da bygges 2 - 3 - 4 eneboliger som da er
innenfor kommunens eget regelverk og Byggesaksforskriften samt tar hensyn til eksisterende LNF område.

Ber også om at det fremlegges mer informasjon rundt areal kalkylene da det opereres med flere kart og
beregninger. F.eks. oversikt en over innlemmet areal avsatt til LNF. Der stopper markeringen ved krysset før
heggestubben og arealet tilhørende gartneriet vis a vie 102/101 er ikke markert. En antar at veien skal



utbedres helt frem til det planlagte prosjektet og de planlagte boligene . Påfallende stort område av fylkesvei
163 er også medregnet i prosjektet. Tilgjengelig informasjon bærer preg av “kreativ utregning” og må
avklares og gjennomgås.

Det er også ønskelig at det blir fremlagt dokumentasjon på eierskap av 102/55 da vedkommen de som
beskrives som grunneier ikke samsvarer med grunnboksinformasjonen fra Statens kartverk. Vedkommende
er heller ikke mottaker av referatet, ei var tilstede under oppstartsmøtet den 1/12 - 16. Dette er arealet som
inneholder privat vei med bruksrett.

De t reises også spørsmål rundt Vang skolekrets. Har kommunen overhodet tatt i betraktning hvordan en
økning på godt over 40 boenheter, på mindre enn 1,5 år, gir utslag på skole og barnehage dekningen? Det
bygges også svært mye ellers i Haugsbygd.

Vi ber o m at overstående tas hensyn til samt besvares før politisk behandling av saken.

Med vennlig hilsen,

Hogne Tennebø & Natalia Sadowski



Magnar Gåsland
Heggestubben 10
3514 HØNEFOSS

Klekken 19 juni 2017

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 sentrum
3502 HØNEFOSS

MERKNADER TIL PLANARBEIDET MED 428 DETALJREGULERING “NEDRE KLEKKEN” . SAKSFREMLEGG
16/5443 - 3. ARKIV:L12

Med bakgrunn i tilgjengelig saksfremlegg angående 428 Detaljregulering «Nedre Klekken» -
oppstarts ak vil jeg med dette komme med følgende kommentarer.

Innledning

Jeg er fornøyd med å bo i en kommune i vekst og finner det fornuftig at ledig boligregulert areal i
eksisterende boligareal blir benyttet til å møte økende etterspørsel etter boliger. Jeg mener at dette
må gjøres på en måte som ivaretar eksisterende miljøer og arealbruk . F orslaget i
detal j regu leringsplan 428 for Nedre Klekkenhagen ivaretar ikke eksisterende miljø er og arealbruk ved
å støtte en utnyttelsesgrad på hele 40 %, og bygging av et urimelig høyt antall boenheter i et område
omgitt av LNF - områder .

Diskusjon

Bebyggelsen vil skille seg ut på en uheldig måte .
I 428 Detaljregule ring “ Nedre K lekkenhagen” - oppstart sak står det at gjeldende areal grenser delvis til
reguleringsplan 390 «Klekkenhagen boligområde». Jeg kan ikke se at dette er tilfellet. Gjeldende
areal for oppføring av boenheter grenser ikke til arealet det bygges på et ter reguleringsplan 390.
Videre mener jeg at det er en vesentlig forskjell da arealet i 390 ligger langs hovedveie n Klekkenveien
og således i utkanten av gjeldende boligområdet. Arealet som det foreslås bygget på i
detaljreguleringsplan 428 grenser til tom ter med eneboliger og LNF - område , og jeg finner
rådmannens vurdering om at bebyggelsen ikke vil skille seg ut som urimelig og misvisende . Jeg mener
også at det er uheldig at kommunen linker disse sammen ved å gjenbruke hagen i navnet til
detaljreguleringen 428. Klekken hagen og Nedre Klekken hagen .

Urimelig høy BYA .
Arealet er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, og jeg støtter en økning av utnyttelses grad
( BYA ) i forhold til eksisterende eneboliger i dette området , men 40 % er uri melig høyt . Dette er et
landlig områ de bestående av LNF - områder og store tomter med eneboliger og foreslåtte utnyttelse
på 40 % BYA vil bryte og ødelegge dette miljøet.



Ødeleggende for det eksisterende miljøet å etablere et så høyt antall mindre leiligheter .
Jeg finner f remlagt fore løpige illustrasjonsplan til 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen noe
upresis men tolke r den til å illustrere 12 leiligheter med størrelser fra 76 - 114 m2 BRA. Dette skiller
seg vesentlig ut fra eksisterende eneboliger i området. Jeg forstår at markedet også etterspør
leiligheter på denne størrelsen, men jeg finner det urime lig at disse legges i et areal som er omsluttet
av etablerte enebolig er og LNF - områder . Jeg mener at det er ødeleggende for det eksisterende
miljøet å etablere et så høyt antall mindre leiligheter på dette arealet , og at dersom det skal bygges
boenheter i dette området så må det være som eneboliger. En øvre grense på 30 % BYA fordelt på
tre eneboliger ( gjerne med utlei e ) eventuelt et rekkehus , oppfattes som en absolutt maksgrense for
dette arealet .

Avstand fra tomtegrense til bygning.
Fra foreløpig illustrasjonsplan kommer det frem at det foreslås å sette opp det vestligste huset 4,1
meter fra tomtegre nse n til Heggestubben 10. Dersom det skal føres opp e n bygning på dette
området finner jeg denne avstanden urimelig liten. Avstanden fra tomtegrensen til bolighuset på
adressen Hegg estubben 10 er 16 meter, og jeg finner det rimelig at foreslåtte avstand endres fra 4,1
meter til tilsvarende 16 meter for even tuell bolig som settes opp her.

Oppsummering.

Utnyttelsesgraden og antall leiligheter er urimelig høyt, og etablering av et eget miljø bestående av
mindre leiligheter om sluttet av større eneboliger vil skille seg ut på en ødeleggende måte i dette LNF -
og landlige bolig området. Foreslåtte byggeplaner tar ikke hensyn til eksisterende bebyggelse og vil
forringe eksist erende miljø. Jeg oppfatter at et av kommunens ansvarsområder er å holde
boligutbyggeres interesser innenfor kommunens regulerte planer og bestemmelser for etableri ng av
boligområder, samt å ivareta eksisterende miljøer og LNF - områder. På bakgrunn av dette finner jeg
det svært overraskende at kommunen, ved Rådmann Tore Isaksen, kan anbefale oppstart av
0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen slik den foreligger .

Jeg men er at foreslåtte byggeplaner i 0605_ 428 Detaljregulering «Nedre Klekkenhagen» ikke kan
godkjennes slik de foreligger i saksfremlegget 16/5443 - 3 ARKIV:L12 .

Mvh
Magnar Gåsland
Heggestubben 10
3514 HØNEFOSS



Martinsen, Johnny og Aagesen May 2 8 .05.2017

Nedre Klekkenvei 11

3514 HØNEFOSS

RINGERIKE KOMMUNE

Areal - og byplankontor

Saksnr:16/5443 - 10

Innspill til Detaljregulering Nedre Klekkenhagen – oppstart av planarbeid

Ønsker ikke utbyggelse i så stort omfang, da vi mener dette vil forringe vår bokvalitet p.g.a
økt trafikk i vårt nabolag.

Johnny Martinsen / May Aagesen



Hogne & Natalia Tennebø
Heggestubben 1
3514 Hønefoss Klekken, 10 .04.2017

Ringerike Kommune Bygg esakskontoret
ved Knut Ivar Kollstrøm
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Bekymringsmelding angående omregulering og bygging på gårdsnr/Bruksnr 102/101
« Heggestubben »

Vi vil med dette få yttret mine bekymringer i forhold til omregulering og bebyg ging av overnevnte
tomt. Vi har fått vite at BoligP artn er As (Sandvold Boliger) ved er i gang med å søke om å få satt opp
12 - 14 boenheter på tomten. Samtlige naboer av tomten er svært negative til dette og det vill bli
sendt innsigelse mot prosjektet.

Kle kkenhagen prosjektet er i full gang hvor inntil 36 nye boenheter holder på å bygges. Dette
f ortetter vårt nabolag særdeles mye og det er med skrekk og gru at vi nå ser at enda en entreprenør
er i gang med søknaden om å få sette opp flere «kjedede» boliger eller leilighets komplekser i
nabolaget.

Området regulert som LN F og består av eneboliger med stor tomt/hager. Eiendomen består av 3,75
mål tomt, noe som tilsvarer min egen og nabo, Ole Jacob Aabel, tilsammen. Det er privat vei til
eiendommene og Heggestu bben er i tillegg en liten privat blindvei pr idag bestående av 5 boliger. Å
sette opp 14 boenheter her er «galematias» da de som har bosatt seg her gjorde så av en grunn ; at
det var stille og fredelig.

Samtlige naboer har ingenting mot at tomten utbygges, men at utnyttingsgrad må samsvare med
nåværende bebyggelse ( blir da maks 2 - 3 - 4 eneboliger) og følge Kommuneplanbestemmelsen
oppgitte verdi på 25% BYA. « Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets
karakter » En 3 dobling av boenheter på en liten blindvei er svært lite ønskelig og vill medføre
juridiske tiltak fra vår side .

Det er også ønskelig å bemerke at tomten har vært benyttet som åker i flere mannsald re (ihht
inf ormasjon gitt av eldre naboer) og frem til eier ønsket å selge tomt en for omlag 6 mnd siden .
Den b estår idag av matjord.

Barnehage kapasiteten samt kapasiteten ved Vang skolene er også svært bekymringsfult da det
pågår svært mye bygging i området og skolen sliter pr idag med å op prettholde tilbudet i Haugsbygd.

Den andre naboen til tomten er Ole Jacob Aabel. Han ønsket å stå som medforfatter til denne
bekymringsmeldingen.

Med vennlig hilsen

Hogne Tennebø & Natalia Sadowski, Heggestubben 1, 3514 Hønefoss
Ole Jacob Aa bel, Heggestubben 3, 3514 Hønefoss





bfk.no Side 1 av 2

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no
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Nedre Klekkenhagen - Ringerike kommune - detaljregulering -
begrenset varsling om utvidet planområde - uttalelse om
kulturminner

Det vises til brev av 21.06.2018 angående varsel om utvidelse av planområdet på Nedre Klekkenhagen
i Ringerike kommune. Formålet med planutvidelsen er å etablere en trygg skolevei i området.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ingen merkander til den varslede planutvidelsen, men det er registrert to lokaliteter med
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (ID236333 og 236336). Vi viser til vår tidligere
uttalelse i saken i brev av 06.03.2018.

Dersom de automatisk fredete kulturminnelokalitetene vil komme i konflikt med planlagt utbygging
må de legges inn på plankartet som bestemmelsesområder. Kulturminnene vil da søkes frigitt gjennom
offentlig høring av reguleringsplanen.

Dersom kulturminnene blir liggende i områder der arealformålet er forenelig med vern, ber vi om at
de blir båndlagt etter kulturminneloven, underlagt en hensynssone H730. Vi ber om at følgende
bestemmelse brukses til hensynssonen:

"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fredete kulturminner (Id ?, ?). Det må ikkje forekomme noen form for inngrep i
grunnen eller andre tiltak innenfor disse sonene utan tillatelse frå kulturminnemyndigheten".

Med vennlig hilsen

Ringerike kommune
Att. Linda Engstrøm
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 06.08.2018 Vår referanse: 2017/13940 - 11 Vår saksbehandler:
Deres dato: 21.06.2018 Deres referanse: 16/5443-39 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Lars Hovland
rådgiver arkeologi
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om utvidet planområdet
vedrørende reguleringsplanarbeidet for Nedre Klekkenhagen

Vi viser til brev av 21. juni 2018 hvor det varsles om utvidet planområdet vedrørende det
pågående planarbeidet ved å tilrettelegg for boliger ved Nedre Klekkenhagen ved Haugsbygd.

Fylkesmannen har i brev av 15. juni 2018 kommet med høringsuttalelse til det varslede
planarbeidet.

Det går frem av kunngjøringen at utvidelsen av planområdet har til hensikt å legge til rette for
trygg skolevei langs Klekkenveien. Fylkesmannen mener det er positivt at planområdet er
utvidet for å legge til rette for dette.

Tilrettelegging for gange og sykkel er i tråd med flere nasjonale føringer for
arealplanleggingen. I tillegg til trafikksikkerhet er det positivt ut fra et folkehelseperspektiv
og for å redusere klimagassutslippene ved å få flere til å gå og sykle fremfor å ta bilen.

Både Nedre Klekkenvei og Klekkenveien grenser til landbruksarealer med dyrka mark. Hvis
det er behov for å ta i bruk noe av dette arealet, ber vi at kvaliteten på matjorda vurderes. Hvis
matjorda er av god kvalitet, ber vi om at det settes krav om at matjorda blir tatt vare på. Vi
viser til nasjonale jordvernføringer.

Med hilsen

Geir Sørmoen
fung. fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/70454 - 7 Linda Engstrøm 05.07.201 8

Svar - reguleringsplan 428 - Nedre Klekkenhaugen - vedrørende utvidet

planområde

Vi har mottatt deres varsel om utvidet planområde. Vi viser til vårt brev av 4. juni d.å. Det

bør planlegges en separat g/s - veg med 3 meter adskillelse til fylkesvegen.

Med hilsen

Statens vegvesen Buskerud

Plan og forvaltning

Anders O. Ha gerup

seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Ringerike kommune

Areal - og byplankontoret

postmottak@ringerike.kommune.no

Hønefoss, 22. juli 2018

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen – varsel om utvidet planområde –
saksnummer 1 6/5443 - 39

Vi viser til brev datert 21.6.2018 med varsel om utvidet planområde. Etter det vi forstår er
Boligpartner pålagt å sikre tr ygg gangforbindelse/skolevei langs fylkesveien fra Nedre Klekkenvei til
Øvre Klekkenvei.

Etter det opplyste er det så langt ikke avklart hvilken løsning som vil bli krevd. Det er derf o r hel l er
ikke klart hvor mye areal som vil gå med til tiltaket.

Vi reagerer imidler tid uansett på at den foreslåtte plangrense er trukket helt inn til bygningsmassen
på vår eiendom , gnr. 102 bnr. 130 . G rovt anslått utgjør dette et areal på 42x8 meter, dvs over 330
m2 . Dette e r et så betydelig inngrep i vår eiendom og opparbeidede hage at det vil innebære en
vesentlig forringelse av både bokvalitet og eiendomsverdi .

Vi for står behovet for trygg gangforbindelse, men kan vanskelig se at det er behov for vesentlig mye
mer areal enn det f elt et som i dag allerede er merket i veibanen for gående og syklende. Dette feltet
strekker seg fra Borgergata og helt ned til Vesterntoppen . Feltet kan e ventuelt heves til et forta u slik
det er gjort fra Vesterntoppen og ned til Vesternkrysset. Fra Borgergata og opp til
krysse t/bussholdeplassen Øvre Klekkenvei er det allerede opparbeidet fortau frem til fotgjengerfelt .

Uansett hvilken løsning som velges , forutsetter vi at tiltakshaver sørger for avbøtende tiltak, blant
annet i form av støyskjerm /innsynsskjerming langs vår eiendomsgrense. I den grad tiltaket innebærer
at vi må avgi areal , forutsette s at dette begrenses til et minimum og at det gis tilstrekkelig
kompensasjon til at vi kan forhandle med vår nabo om kjøp av tilleggsareal ( tidligere vei beliggende
mellom vår eiendom og gnr. 102 bnr . 2.)

H ilsen

Kristin Bjerkestrand E id og Tor Eid
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