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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  STRATEGI OG PLAN 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  20.11.2019  

Tid:   11:00  

 

Dagsplan 

 

11:00 - 11:05 Opprop og møteinnkalling 

11:05 - 11:35 Orientering vedrørende utvidelse av Scandic Hønefoss v/Solberg og   

                       Tronrud. 

11:35 - 11:50 Pause 

11:50 - 12:20 Dialog/orientering v/ Ulf Lervik, distriktssekretær for LO Viken   

                       Oslo og Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo.  

12:20 - 13:00 Lunsj 

13:00 - 15:00 Orienteringer v/Terje Dahlen, ass. rådmann, Inger Kammerud,   

                       byplansjef, Harriet Slaaen, næringssjef og Bente E. Anfinnsen, klima-   

                       og miljøsjef. 

 

 Status planstrategi, arealstrategi og kommuneplan 

 Status for planarbeidet i kommunen 

 Status samferdselsprosjekter 

 Gjennomføring av byplanen 

 Orientering – parkeringsstrategi 

 Status og prosess – handlingsplan for næring 

 

15:00 - 15:10 Pause 

15:10              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.: 18/313-30   Arkiv: PLN 444  

 

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

30/19 Strategi og plan 20.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 

 

 

 
  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eksisterende fjellanlegg til nærings- og 

lagerformål. Fjellanlegget skal ikke benyttes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det er i 

reguleringsbestemmelsene satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk. 

Planforslaget tillater ikke at fjellanlegget utvides i areal utover eksisterende anlegg som er 

på 3000 m2. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget.  

 

Fjellanlegget ble etablert mellom 1973 og 1982 og består av to underjordiskse tunneler. 

Anlegg har tidligere vært brukt av Sivilforsvaret og NVE. Anlegget har stått tomt siden det 

ble kjøpt av tiltakshaver i 2012.  

 

Planforslaget slik det foreligger vil ikke være til hinder for utnyttelse av sand-, grus- og pukk 

forekomstene i området.  

 

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

 

 

Bakgrunn 
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Planarbeidet startet opp fordi forslagstiller Vault AS ønsker å tilrettelegge for lager/industri i 

eksisterende fjellanlegg. Planområdet ligger i et industriområde, hvor nærliggende arealer 

er avsatt til både råstoffutvinning og næringsformål i gjeldende kommuneplan.  

 

Planområdet er delt inn i to vertikale nivå. Vertikalt nivå 1 omfatter fjellanlegget under 

bakkenivå. Vertikalt nivå 2 omfatter området over fjellanlegget og parkeringsplass/vei. Se 

plankart vedlegg 2 og 3.  

 

 
Bilde 1: Planområdet er vist med rosa omriss. Planområdet er ca. 5 km nordvest for Hønefoss, på 
Kilemoen.  

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Vault AS/ Gaute Solheim   
      
Fagkyndig  Feste Nordøst AS/Petter Hermansen og Helge 

Bakke  
  

      
Eieropplysninger Asle Oppen 

Landbrukseiendom – skogbruk  

 
Vault AS 
Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for 
fjellhallen  
 
Asle Oppen 
Tekniske anlegg for fjellhallen 
 

Gnr. 52, bnr. 4 
 
 

Gnr. 52, bnr. 8 

 

 

Gnr. 52, bnr. 10, 
11 og 12.  
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Buskerud fylkeskommune/Statens vegvesen 
fv. 2872 (tidligere fv. 172) – Vestre Ådal 

Gnr. 2172, bnr. 1.  
 

      
Arealstørrelse  130,4 daa   
      
Arealformål  Kombinert formål – industri/lager (vertikalnivå 1) 

Kombinert formål – industri/lager/energianlegg 
(vertikalnivå 2) 
Veg – privat  
Veg – offentlig  
Annen veigrunn 
Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm 
LNF – skogbruk  

59,5 daa 
4,4 daa 
 
0,5 daa 
1,6 daa 
1,2 daa 
14,3 daa 
48,9 daa 
 

Parkering  
 
 
Arbeidsplasser  
 

Bil – 0,2 parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal 
(BRA) 
 
Planlegges for 4 arbeidsplasser 

  

Plantype  Detaljregulering    
      
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er merket 

1. gangsbehandling, og består av:  
  

   Plankart målestokk 1:2000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

  

      

 
Bilde 2: Viser tunnelåpningen. Det er kun en inngang som leder inn til begge tunellene.  

 

 

Gjeldene reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 308 Vestsiden Pukkverk, vedtatt 

15.12.2005. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til spesialområde – 

sivilforsvarsanlegg og landbruksområde. Gjeldende reguleringsplan omfatter ikke delen av 

sivilforsvarsanlegget som ligger inne fjellet, dvs. under bakkenivå (vertikalnivå 1). 

 

Overordnede planer 
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Samfunnsdelen  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har som visjon at Ringerike skal være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Vi skal tilrettelegge for befolkningsvekst, og nye 

arbeidsplasser. Planforslaget bygger opp under ett av hovedmålene i samfunnsdelen som 

er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Det vises til følgende mål «økt verdiskaping og 

produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde». 

 

Arealdel  

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er planområdet avsatt til arealformålet LNF 

(landbruks, natur- og friluftsområde). Dette formålet er i hovedsak i tråd med gjeldende 

reguleringsplan fra 2005 (Vestsiden Pukkverk), med unntak av et mindre område regulert til 

spesialområde - sivilforsvarsanlegg. 

 

Planforslaget avviker fra gjeldene reguleringsplan ved at delen av fjellanlegget som ligger 

under bakken nå blir regulert, og at delen som har vært regulert til sivilforsvarsanlegg på 

bakkenivå (vertikalnivå 2) endres til byggeområder for industri/lager.  

Arealet over fjellanlegget blir opprettholdt som LNF-område, i samsvar med gjeldende 

reguleringsplan. 

 

 

  
Figur 3: Kartutsnittet til venstre er fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.19, planområdet er vist 
med en rød sirkel. Kartutsnittet til høyre fra gjeldene reguleringsplan for Vestsiden pukkverk, vedtatt 
15.12.05.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken da forslaget for det 

meste er i tråd med kommuneplan. Forslaget har vært sendt på oppstartshøring i perioden 

23.04.18 – 20.05.18.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 annonsert i 

Ringerikes Blad 23.04.18 og på kommunens nettside. Varsel om oppstart ble sendt ut til 

offentlige instanser, grunneiere og andre berørte i brev 19.04.18. Det kom inn totalt seks 

uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

vedlegg 6. 

 

Varsel om innsigelse 
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Statens vegvesen varslet innsigelse i brev sendt 28.05.18. Her vises det til innsigelse i 

forbindelse med områderegulering for Follummoen hvor det er krav om planskilt kryss 

mellom fv. 2872 (tidligere fv. 172) og E16. Dette begrunnes med at planforslaget vil 

generere trafikk i et allerede belastet og trafikkfarlig kryss. Det har vært dialog med 

vegvesenet underveis planutarbeidelsen. Planforslag med trafikkanalyse ble oversendt til 

vegvesenet 05.10.18. I brev datert 28.11.18 opprettholder vegvesenet varselet om at det 

kan bli aktuelt med innsigelse. Se vedlegg 11 og 13 for full uttalelse.   

 

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 til dels i strid med 

kommuneplanen og legges fram for strategi og plan med innstilling fra HMA, jf. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven  

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Planforslaget 

legger kun opp til en formålsendring av eksisterende fjellanlegg, og arealbruken på 

terrengoverflaten blir ikke endret, med unntak av et mindre område foran inngangen til 

anlegget. Det er foretatt en sjekk av hvilke naturverdier som finnes i influensområdet til 

planområdet. Det er ikke registrert spesielt sårbare eller verneverdige naturverdier innenfor 

planområdet eller planområdets influensområde, jfr. søk i naturbase og artskart. Det 

konkluderes med at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, og at planforslaget ikke vil føre til 

miljøforringelse.  

 

Økonomiske forhold  

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Mineralressurser – Vestsiden pukkverk og Kilemoen sanduttak 

Både den nasjonalt viktige grusressursen på Kilemoen og den regionalt viktige 

pukkressursen på Vestsiden er sikret for råstoffutvinning, så langt det lar seg gjøre i forhold 

til andre samfunnshensyn, gjennom eksisterende reguleringsplaner: Vestsiden pukkverk 

(15.12.05) og Kilemoen sanduttak (06.04.17). I disse planprosessene er de mineralske 

ressursene beskrevet og vurdert.  

 

Eksisterende reguleringsplan åpner opp for masseuttak så nært fjellanlegget det er mulig å 

gå uten å innløse fjellanlegget. Terrenget over anlegget er regulert til LNF-formål. 

Eksisterende reguleringsplan sikrer dermed uttak av pukkressursen så langt det lar seg 

gjøre. 

 

Ettersom planforslaget ikke medfører andre virkninger for sand-, grus og pukkforekomstene 

i området enn hva som allerede følger av vedtatt reguleringsplan, er det vurdert at det ikke 

er nødvendig å beskrive ressursene på nytt. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener planforslaget legger opp til riktig bruk av fjellanlegget, som er plassert i 

et område benyttet til industri og råstoffutvinning. Rådmannen er positiv til å tillate et 

kombinert arealformål (industri/næring) for fjellanlegget. Dette for å skape en fremtidsrettet 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  30/19 

 Side 8 av 18   

 

plan som kan tilpasse bruken av fjellanlegget til ulike aktører. Planforslaget åpner opp for at 

det det kan etableres datalager i fjellanlegget, men er ikke låst til dette formålet ettersom 

det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en aktør. Planforslaget setter begrensinger for 

trafikk, hva som er lov å oppføre av bygg/installasjoner i tilknytning til fjellanlegget, 

arealbegrensing og grenser for tillatt støynivåer.  

 

Innkommende uttalelser 

Omfanget av merknader er beskjedent, men det har blitt spilt inn viktige momenter i forhold 

til infrastruktur, friluftsområder og råstoffressurser, som omtales videre i vedlegg 6.  

 

Forholdet til overordna planer 

Rådmannen mener at planforslaget langt på vei er i tråd med kommunens overordna 

planer. Dagens LNF- formål vil bli videreført og det vil bli en regulering av eksisterende 

fjellanlegg som per i dag er uregulert. Det vises også til samfunnsdelen som har en visjon 

om at Ringerike skal rigges for befolkningsvekst og arbeidsplassvekst, ved å blant annet 

utvikle nye framtidsrettede arbeidsplasser. En mulig etablering av datalager innebærer å 

legge til rette for langsiktig vekst innenfor nytt næringsliv og industri, hvilket er i tråd med 

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Utredningsplikt 

Rådmannen mener at utredningsplikten er oppfylt, og at planbeskrivelsen i nødvendig grad 

gjør rede for planforslagets virkninger for samfunn og miljø, jf. generelt krav i plan- og 

bygningslovens § 4-2. For planbeskrivelse med tilhørende ROS- analyse se vedlegg 5.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) etter gjeldene rundskriv 

fra Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap. Det har blitt identifisert 9 aktuelle 

hendelser som har ulik risiko etter å blitt vurdert med hensyn til sannsynlighet og 

konsekvens. Fire mulige hendelser med akseptabel risiko (grønn kategori) og fem mulige 

hendelser hvor det må vurderes tiltak (gul kategori). Det er ikke identifisert hendelser med 

uakseptabel risiko (rød kategori). ROS- analysen konkluderer med at mulige farlige forhold 

og uønskede hendelser er mulige å kontrollere og forebygge. Dett er ivaretatt ved at 

tiltakshaver utarbeider beredskapsplan/internkontroll for å forhindre og begrense brann, 

forurensning og potensiell sabotasje. Planbestemmelsene setter begrensninger hva som er 

tillatt av trafikkøkning (ÅDT) og støynivå. Det er også inkludert en henssynssone for 

høyspentlinje.  

 

Rådmannen mener at ROS-analysen har vurdert de temaene som er relevante, og har 

ingen merknader til de vurderingene som er gjort i analysen. Analysen vurderes å 

tilfredsstille de kravene som plan- og bygningsloven stiller til en slik analyse. 

 

Støy 

Ettersom industri- eller lagervirksomheten normalt sett vil foregå inne i fjellhallen vurderes 

støybelastningen på området som liten. Det er sikret i reguleringsplanbestemmelsene § 

2.3.2 at støy fra døgnkontinuerlig virksomhet ikke skal overstige 45 dB. Videre at støy fra 

framtidige installasjoner skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016, at det 

skal utarbeides støysonekart før støyende, tekniske anlegg blir etablert, og at støynivået 

skal verifiseres i første del av driftsperioden. 

 

Trafikk 
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I reguleringsbestemmelse § 3.1.1 er det satt en øvre grense på 9 ÅDT for den 

trafikkmengden som ny virksomhet i fjellanlegget har lov til å generere. Det er i vedlagte 

trafikkanalyse beregnet at dette tilsvarer en virksomhet med maksimalt 4 arbeidsplasser. 

 

Samlet vurdering 

Ut i fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene av fjellanlegget. 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor 

planområdet, som vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

arbeidsplasser, og framtidig lokal og regional utvikling.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen, medsaksbehandler: Halvard Fiskevold  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, vertikalnivå 1 

3. Forslag til plankart, vertikalnivå 2 

4. Forslag til reguleringsbestemmelser  

5. Forslag til planbeskrivelse, med ROS- analyse 

6. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

7. Uttalelse - Direktoratet for mineralforvaltning 

8. Uttalelse - Norges vassdrags- og energidirektorat 

9. Uttalelse - Buskerud fylkeskommune 

10. Uttalelse - Fylkesmannen i Oslo og Viken, tidligere fylkesmannen i Buskerud  

11. Uttalelse - Statens vegvesen, Region sør 

12. Uttalelse - Ringerike kommune, kommuneoverlegen - miljørettet helsevern 

13. Brev fra Statens vegvesen  

14. Trafikkanalyse 

15. Utsnitt avkjørsel fv. 2872 

16. Prospekt fjellanlegg 
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Arkivsaksnr.: 18/2469-20   Arkiv: PLN 999  

 

448 Detaljregulering Haug nærsenter - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

31/19 Strategi og plan 20.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Haug nærsenter sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12.10. 

 

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

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 448 Haug nærsenter: 

a. 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

- 310 Fløytingen,11.11.2004   

-  

4. Det skal tas høyde for at det skal kunne fremføres gang- og sykkelvei forbi 
planområdet lang fylkesveien 

 
 

 

  

Sammendrag  

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for et nytt nærsenter og en 

oppgradering av sentrumsområdet i Haugsbygd. Eksisterende nærsenter skal rives.  

 

Nytt nærsenter vil legges vest på eiendommen, bort fra eksisterende bebyggelse.  

Ny gang og sykkelveg vil bli fysisk adskilt fra innkjøring og parkeringsarealer. 

Detaljreguleringen legger opp til opprydding av rotete og farlig trafikksituasjon ved 

eksisterende parkering og gang-/sykkelveg. 

 

Boenhetene som ble varslet ved oppstart er tatt ut av planen. Reguleringen vil derfor 

videreføre dagens bruk av eiendommen.  
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Rådmannen stiller seg positiv til detaljreguleringen, og mener at nytt nærsenter vil bli 

et estetisk løft for Haugsbygd som lokalsentrum.  

 

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

Bakgrunn  

Området reguleres for å erstatte en eldre reguleringsplan. Hensikten med 

planarbeidet er å tilrettelegge for nybygg av nytt nærsenter, som skal være en 

oppgradering av eksisterende senter. Eksisterende nærsenter skal rives, 

beliggenheten av nytt bygg blir sør-vest på eiendommen.  

 

Planen legger også opp til en bedre trafikkmessig løsning for gang- /sykkelvei og 

parkering enn dagens situasjon. Det nye senteret plasseres mot vest på 

eiendommen og vil derfor skape en større avstand til kirken enn i dag.  

 

Planen er i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om å bygge oppunder 

Haugsbygd som et prioritert lokalsamfunn.  
 

Beskrivelse av saken (planforslaget)  

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller AKA AS v/Rolf Hammerengen og Christine 

Mathiesen (Advokatfirma Buttingsrud) 

  

      
Fagkyndig  Halvorsen og Reine AS v/Aina Lian og Helge 

Martens  

  

    Gbnr. 

Eieropplysninger Klekken Butikkeiendom AS c/o AKA AS 

Ringerike kommune  

Buskerud fylkeskommune/SVV 

Mona Haug  

136/23 

136/27,29,28 

2167/1 

136/1 

      
Arealformål  Forretning/tjenesteyting   

Kjøreveg  

Gang-/sykkelveg 

Annen veggrunn/teknisk anlegg  

Naturområde  

2 942 m2 

 

      
Bygningstype Nærsenter; matbutikk, legesenter, frisør etc.    
      
Høyde  Kote +218 moh, tilsvarende 6,0 meter over 

dagens høyde ved innkjøring.  

  

      
Parkering  Minstekrav er en plass pr 100 m2 bruksareal 

for bil, og to plasser for sykkel.  

Prosjektet vil få ca 50 plasser for bil og 18 for 

sykkel. 1/3 av sykkelparkering blir under tak. 

  

      
Arbeidsplasser  20-30 ansatte   
      
Plantype  Detaljregulering    
      
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er   
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merket 1. gangsbehandling, og består av:  

   Plankart målestokk 1:100 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

  

 

 
Illustrasjon av mulig utforming av bygg, bygget vil få ulik gesims (Halvorsen og Reine AS).  

 

Forslagstiller ønsker å holde deler av butikklokalene i drift under byggeperioden, 

deler av eksisterende bygg må rives for å gjøre plass til nytt bygg, resten av 

bygningsmassen rives når nybygg er ferdig. Dette vil føre til drift i et nedskalert 

senter. Under anleggsfase vil blant annet gang- og sykkelvei gå via Toppveien.  

Plan for gjennomføring av dette vil utarbeides og varsles sammen med 

byggesøknaden. 

 

Forslag om boliger er tatt ut av planen etter varsel om oppstart.  

For øvrig informasjon om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse og øvrige 

utredninger.  
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Tidligere behandlinger og vedtak  

27.06.2018 Oppstartsmøte  

18.08.2018  Oppstart varslet i brev til naboer og interessenter og annonsert i 

  Ringblad. Frist for innspill 18.09.2018 

29.08.2019 Informasjonsmøte på Klekken hotell  

 

Medvirkning  

Det ble avholdt informasjonsmøte under oppstartsvarslingen, alle naboer og andre 

interessenter ble invitert i varsel om oppstart.  

 

Under møtet, og i innspill fra naboer oppleves det stort fokus på trafikksituasjonen i 

både Øvre Klekken vei og Fløytingen. Veiene er fylkesveier og forvaltes av 

Buskerud fylkeskommune/Statens vegvesen. På bakgrunn av videreføring av 

eksisterende bruk, og at boligene er tatt ut av planen, vil forhold vedrørende disse 

veiene ikke pålegges utvikler av denne eiendommen direkte.  

 

Kommunen vil ved rullering av ny Kommuneplan vurdere å legge inn forslag til ny 

gang- og sykkelvei langs Fløytingen, samt spille den inn ved ny rullering av 

handlingsplan for fylkesveier.  

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg; 

merknadsbehandling. 

 

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. 

 

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. 

 

Innenfor planområdet er det gjort observasjoner av blomsten Dragehode, som er 

vurdert som en sårbar art i den nasjonale rødlista. Dragehodeblomsten blir ivaretatt 

med egen hensynssone i planen (H450). 

 

Økonomiske forhold  

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

drift, infrastruktur.  

 

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

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering  
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Rådmannen opplever at de er et stort engasjement for trafikksituasjonen i Fløytingen 

og Øvre Klekkenvei. Forholdet anses også å være knyttet opp ved eventuell annen 

bruk av eiendommen, dette da planen ble varslet med en boligdel i oppstarten. 

Boligandelen er tatt ut, og bruken av eiendommen blir derfor ikke endret 

nevneverdig.  

De trafikale forholdene må følges videre opp på et overordnet nivå, og bør ikke 

knyttes direkte til denne planen.  

 

Rådmannen vil påpeke at planen rydder opp i dagens uryddige gang- og sykkelveg 

mot skolen, øst på eiendommen. Dette vil bli en betraktelig forbedring fra dagens 

farlige situasjon der varelevering, parkering, kjøreveg og gangveg er blandet. Ny 

plan vil resultere i klare skiller mellom disse formålene.    

 

Etablering av møtested utenfor inngangsparti vil gi nærsenteret et naturlig 

samlingssted for innbygger, samt et hyggelig sted å oppholde seg. Et viktig og riktig 

løft for Haugsbygd som lokalsenter.  

 

Samlet vurdering og konklusjon  

Rådmannen anser nytt nærsenter som et viktig og riktig grep for Haug som 

lokalsenter. Matbutikken vil få betraktelig større lokaler, bedre tilgjengelighet, slik at 

en større brukergruppe kan benytte seg av et lokalt tilbud istedenfor å alternativt 

bruke bilen for å kjøre til matbutikk andre steder i kommunen.  

 



  Sak 31/19 

 

 Side 15 av 18   

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Plankart  

2. Planbestemmelser  

3. Planbeskrivelse  

4. ROS-analyse  

5. Trafikkrapport, elfa  

6. Støyvurdering, elfa  

7. Fagrapport vann og avløp(overvann), elfa 

8. Merknadsbehandling  

1. Fylkesmannen i Buskerud 

2. Buskerud fylkeskommune 

3. Statens vegvesen 

4. Brakar AS 

5. Den norske kirke 

6. FAU Vang skole  

7. Benedicte og Lars Haugom, Fløytingen 33 

8. Bjørn Rishovd 

9. Astrid Marie Gulsvik Eikeland og Christian Hølland Eikeland 

10. Helene Preus 

11. Solveig og Harald S. Hollerud 

12. Ingela Grov og Rikard Strømsodd 

13. Irmelin M. Kårbø 

14. Ivar Marius Nerby 

15. Iver Nerby 

16. Harald Gudim og Guro Michaelsen 

17. Mona Haug 

18. Knut og Runa Olberg 

19. Haakon Saga 

20. Siri Thorsen og Jan Erik Aspunvik 

21. Tove og Stein Asle Løkken 

22. Tone og Morten Bråten-Ellingsen 

23. Kommuneoverlegen  

24. Torunn Klækken 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 
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saksbehandler: Åshild Lie 
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Arkivsaksnr.: 19/4295-6   Arkiv: 223  

 

Tour of Norway 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/19 Strategi og plan 20.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune bevilger kr 300 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 2020. 

Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.  

Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss sentrum. 

Det er en forutsetning at det opplyses om i markedsføringsmateriell og lignende at tiltaket er 

støttet av Ringerike kommune. Rapport og regnskap for tiltaket sendes kommunen etter 

gjennomført og revidert arrangement. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn  

Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av 

tidligere sykkelløp som har blitt arrangert i flere 10-år.  

 

Ringerike kommune har støttet arrangementene, senest med kr 400.000 i 2019 og kr 200.000 i 

2018. I tillegg har Rådet for Ringeriksregionen støttet arrangementet med kr 125.000 i tre år 

fra 2017 til 2019. 

 

Tour of Norway søker i år om 500.000 kroner til planlegging og gjennomføring. 

 

Beskrivelse av saken  

Tour of Norway er i gang med planleggingen av rittet som vil gjennomføres 26.-31.mai 2020.  

 

Rittet vil starte i Haugesund, og ha målgang sentralt på Østlandet. Ifølge søknaden er Hønefoss 

meget aktuelt som sted for målgang, ved Hønefoss Bru. 

 

Arrangøren skriver: 

 «I 2019 ble avslutningen i Hønefoss en stor suksess med mange tilskuere, og en flott 

ramme rundt rittet. Vi opplevde stort lokalt engasjement fra folk flest, og av lokalt 

næringsliv, ikke minst takket være engasjementet til Tour of Norway - festivalen. Vi 

hadde også et godt samarbeide med kommunen.»  
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Fjorårets arrangement, med sidearrangementer og folkefest, ble en stor begivenhet i regionen. 

Både frivillige aktører, næringsaktører og Ringerike Utvikling var med på å skape en rekke 

gode arrangementer.  

 

Kommunens innsats 

Også kommunen bidro til gjennomføringene, ikke bare i form av tilskudd til Tour of Norway, 

men også praktisk gjennomføring. 

 

Kommunikasjonsavdelingen deltar i planlegging og gjennomføring, og bidrar med sin 

kompetanse. Stipulert til omtrent 55-75 timer. 

Vei, Park og idrett stenger gater, låser opp strømskap, og setter opp skilter etc. 

Stipulert til en verdi av ca. 50.000 kroner. 

 

Regionalt arrangement 

Massiv medieomtale og TV-dekning av rittet har tidligere ført til en flott promotering av 

Ringeriksregionen og Ringerike kommune, både nasjonalt og internasjonalt. Økt deltagelse vil 

og føre til enda større interesse, og med målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum, vil dette 

i 2020 gi muligheter for en svært god presentasjon av både landskap, kultur, og folkeliv i 

regionen. 

  

Økonomi  

Budsjettet totalt var på 35 millioner koner i 2019, og arrangøren melder om tilsvarende 

budsjett i år. Av dette ønsker de å dekke opp 1.500.000 kroner lokalt, og søker Ringerike 

kommune om 500.000 kroner.  

 

Rådmannens vurdering  

Målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum vil gi en unik markedsføring av regionen og 

kommunen på en svært positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt.  

Rådmannen anbefaler derfor Formannskapet å bevilge kr 300 000 i støtte til arrangementet i 

2020.  

 

 

 

Vedlegg 

 

Søknad Tour of Norway 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/313-33  Arkiv: PLN 444  

 

Sak: 73/19 

 

Saksprotokoll - 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/313-30   Arkiv: PLN 444  

 
 

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eksisterende fjellanlegg til nærings- og 

lagerformål. Fjellanlegget skal ikke benyttes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det er i 

reguleringsbestemmelsene satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk. 

Planforslaget tillater ikke at fjellanlegget utvides i areal utover eksisterende anlegg som er 

på 3000 m2. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget.  

 

Fjellanlegget ble etablert mellom 1973 og 1982 og består av to underjordiskse tunneler. 

Anlegg har tidligere vært brukt av Sivilforsvaret og NVE. Anlegget har stått tomt siden det 

ble kjøpt av tiltakshaver i 2012.  

 

Planforslaget slik det foreligger vil ikke være til hinder for utnyttelse av sand-, grus- og pukk 

forekomstene i området.  

 

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

 

 

Bakgrunn 

Planarbeidet startet opp fordi forslagstiller Vault AS ønsker å tilrettelegge for lager/industri i 

eksisterende fjellanlegg. Planområdet ligger i et industriområde, hvor nærliggende arealer 

er avsatt til både råstoffutvinning og næringsformål i gjeldende kommuneplan.  



- 

 

Planområdet er delt inn i to vertikale nivå. Vertikalt nivå 1 omfatter fjellanlegget under 

bakkenivå. Vertikalt nivå 2 omfatter området over fjellanlegget og parkeringsplass/vei. Se 

plankart vedlegg 2 og 3.  

 

 
Bilde 1: Planområdet er vist med rosa omriss. Planområdet er ca. 5 km nordvest for Hønefoss, på 
Kilemoen.  

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Vault AS/ Gaute Solheim  
   
Fagkyndig  Feste Nordøst AS/Petter Hermansen og Helge 

Bakke  
 

   
Eieropplysninger Asle Oppen 

Landbrukseiendom – skogbruk  

 
Vault AS 
Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for 
fjellhallen  
 
Asle Oppen 
Tekniske anlegg for fjellhallen 
 
Buskerud fylkeskommune/Statens vegvesen 
fv. 2872 (tidligere fv. 172) – Vestre Ådal 

Gnr. 52, bnr. 4 
 
 

Gnr. 52, bnr. 8 

 

 

Gnr. 52, bnr. 10, 
11 og 12.  

 
Gnr. 2172, bnr. 1.  
 

   
Arealstørrelse  130,4 daa  
   



- 

Arealformål  Kombinert formål – industri/lager (vertikalnivå 1) 
Kombinert formål – industri/lager/energianlegg 
(vertikalnivå 2) 
Veg – privat  
Veg – offentlig  
Annen veigrunn 
Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm 
LNF – skogbruk  

59,5 daa 
4,4 daa 
 
0,5 daa 
1,6 daa 
1,2 daa 
14,3 daa 
48,9 daa 
 

Parkering  
 
 
Arbeidsplasser  
 

Bil – 0,2 parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal 
(BRA) 
 
Planlegges for 4 arbeidsplasser 

 

Plantype  Detaljregulering   
   
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er merket 

1. gangsbehandling, og består av:  
 

  Plankart målestokk 1:2000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

   

 
Bilde 2: Viser tunnelåpningen. Det er kun en inngang som leder inn til begge tunellene.  

 

 

Gjeldene reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 308 Vestsiden Pukkverk, vedtatt 

15.12.2005. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til spesialområde – 

sivilforsvarsanlegg og landbruksområde. Gjeldende reguleringsplan omfatter ikke delen av 

sivilforsvarsanlegget som ligger inne fjellet, dvs. under bakkenivå (vertikalnivå 1). 

 

Overordnede planer 

Samfunnsdelen  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har som visjon at Ringerike skal være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Vi skal tilrettelegge for befolkningsvekst, og nye 

arbeidsplasser. Planforslaget bygger opp under ett av hovedmålene i samfunnsdelen som 

er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Det vises til følgende mål «økt verdiskaping og 

produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde». 

 



- 

Arealdel  

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er planområdet avsatt til arealformålet LNF 

(landbruks, natur- og friluftsområde). Dette formålet er i hovedsak i tråd med gjeldende 

reguleringsplan fra 2005 (Vestsiden Pukkverk), med unntak av et mindre område regulert til 

spesialområde - sivilforsvarsanlegg. 

 

Planforslaget avviker fra gjeldene reguleringsplan ved at delen av fjellanlegget som ligger 

under bakken nå blir regulert, og at delen som har vært regulert til sivilforsvarsanlegg på 

bakkenivå (vertikalnivå 2) endres til byggeområder for industri/lager.  

Arealet over fjellanlegget blir opprettholdt som LNF-område, i samsvar med gjeldende 

reguleringsplan. 

 

 

  
Figur 3: Kartutsnittet til venstre er fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.19, planområdet er vist 
med en rød sirkel. Kartutsnittet til høyre fra gjeldene reguleringsplan for Vestsiden pukkverk, vedtatt 
15.12.05.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken da forslaget for det 

meste er i tråd med kommuneplan. Forslaget har vært sendt på oppstartshøring i perioden 

23.04.18 – 20.05.18.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 annonsert i 

Ringerikes Blad 23.04.18 og på kommunens nettside. Varsel om oppstart ble sendt ut til 

offentlige instanser, grunneiere og andre berørte i brev 19.04.18. Det kom inn totalt seks 

uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

vedlegg 6. 

 

Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen varslet innsigelse i brev sendt 28.05.18. Her vises det til innsigelse i 

forbindelse med områderegulering for Follummoen hvor det er krav om planskilt kryss 

mellom fv. 2872 (tidligere fv. 172) og E16. Dette begrunnes med at planforslaget vil 

generere trafikk i et allerede belastet og trafikkfarlig kryss. Det har vært dialog med 

vegvesenet underveis planutarbeidelsen. Planforslag med trafikkanalyse ble oversendt til 

vegvesenet 05.10.18. I brev datert 28.11.18 opprettholder vegvesenet varselet om at det 

kan bli aktuelt med innsigelse. Se vedlegg 11 og 13 for full uttalelse.   

 

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 til dels i strid med 

kommuneplanen og legges fram for strategi og plan med innstilling fra HMA, jf. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven  

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Planforslaget 

legger kun opp til en formålsendring av eksisterende fjellanlegg, og arealbruken på 

terrengoverflaten blir ikke endret, med unntak av et mindre område foran inngangen til 

anlegget. Det er foretatt en sjekk av hvilke naturverdier som finnes i influensområdet til 

planområdet. Det er ikke registrert spesielt sårbare eller verneverdige naturverdier innenfor 

planområdet eller planområdets influensområde, jfr. søk i naturbase og artskart. Det 

konkluderes med at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, og at planforslaget ikke vil føre til 

miljøforringelse.  

 

Økonomiske forhold  

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Mineralressurser – Vestsiden pukkverk og Kilemoen sanduttak 

Både den nasjonalt viktige grusressursen på Kilemoen og den regionalt viktige 

pukkressursen på Vestsiden er sikret for råstoffutvinning, så langt det lar seg gjøre i forhold 

til andre samfunnshensyn, gjennom eksisterende reguleringsplaner: Vestsiden pukkverk 

(15.12.05) og Kilemoen sanduttak (06.04.17). I disse planprosessene er de mineralske 

ressursene beskrevet og vurdert.  

 

Eksisterende reguleringsplan åpner opp for masseuttak så nært fjellanlegget det er mulig å 

gå uten å innløse fjellanlegget. Terrenget over anlegget er regulert til LNF-formål. 

Eksisterende reguleringsplan sikrer dermed uttak av pukkressursen så langt det lar seg 

gjøre. 

 

Ettersom planforslaget ikke medfører andre virkninger for sand-, grus og pukkforekomstene 

i området enn hva som allerede følger av vedtatt reguleringsplan, er det vurdert at det ikke 

er nødvendig å beskrive ressursene på nytt. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener planforslaget legger opp til riktig bruk av fjellanlegget, som er plassert i 

et område benyttet til industri og råstoffutvinning. Rådmannen er positiv til å tillate et 

kombinert arealformål (industri/næring) for fjellanlegget. Dette for å skape en fremtidsrettet 

plan som kan tilpasse bruken av fjellanlegget til ulike aktører. Planforslaget åpner opp for at 

det det kan etableres datalager i fjellanlegget, men er ikke låst til dette formålet ettersom 

det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en aktør. Planforslaget setter begrensinger for 

trafikk, hva som er lov å oppføre av bygg/installasjoner i tilknytning til fjellanlegget, 

arealbegrensing og grenser for tillatt støynivåer.  

 

Innkommende uttalelser 

Omfanget av merknader er beskjedent, men det har blitt spilt inn viktige momenter i forhold 

til infrastruktur, friluftsområder og råstoffressurser, som omtales videre i vedlegg 6.  

 

Forholdet til overordna planer 



- 

Rådmannen mener at planforslaget langt på vei er i tråd med kommunens overordna 

planer. Dagens LNF- formål vil bli videreført og det vil bli en regulering av eksisterende 

fjellanlegg som per i dag er uregulert. Det vises også til samfunnsdelen som har en visjon 

om at Ringerike skal rigges for befolkningsvekst og arbeidsplassvekst, ved å blant annet 

utvikle nye framtidsrettede arbeidsplasser. En mulig etablering av datalager innebærer å 

legge til rette for langsiktig vekst innenfor nytt næringsliv og industri, hvilket er i tråd med 

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Utredningsplikt 

Rådmannen mener at utredningsplikten er oppfylt, og at planbeskrivelsen i nødvendig grad 

gjør rede for planforslagets virkninger for samfunn og miljø, jf. generelt krav i plan- og 

bygningslovens § 4-2. For planbeskrivelse med tilhørende ROS- analyse se vedlegg 5.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) etter gjeldene rundskriv 

fra Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap. Det har blitt identifisert 9 aktuelle 

hendelser som har ulik risiko etter å blitt vurdert med hensyn til sannsynlighet og 

konsekvens. Fire mulige hendelser med akseptabel risiko (grønn kategori) og fem mulige 

hendelser hvor det må vurderes tiltak (gul kategori). Det er ikke identifisert hendelser med 

uakseptabel risiko (rød kategori). ROS- analysen konkluderer med at mulige farlige forhold 

og uønskede hendelser er mulige å kontrollere og forebygge. Dett er ivaretatt ved at 

tiltakshaver utarbeider beredskapsplan/internkontroll for å forhindre og begrense brann, 

forurensning og potensiell sabotasje. Planbestemmelsene setter begrensninger hva som er 

tillatt av trafikkøkning (ÅDT) og støynivå. Det er også inkludert en henssynssone for 

høyspentlinje.  

 

Rådmannen mener at ROS-analysen har vurdert de temaene som er relevante, og har 

ingen merknader til de vurderingene som er gjort i analysen. Analysen vurderes å 

tilfredsstille de kravene som plan- og bygningsloven stiller til en slik analyse. 

 

Støy 

Ettersom industri- eller lagervirksomheten normalt sett vil foregå inne i fjellhallen vurderes 

støybelastningen på området som liten. Det er sikret i reguleringsplanbestemmelsene § 

2.3.2 at støy fra døgnkontinuerlig virksomhet ikke skal overstige 45 dB. Videre at støy fra 

framtidige installasjoner skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016, at det 

skal utarbeides støysonekart før støyende, tekniske anlegg blir etablert, og at støynivået 

skal verifiseres i første del av driftsperioden. 

 

Trafikk 

I reguleringsbestemmelse § 3.1.1 er det satt en øvre grense på 9 ÅDT for den 

trafikkmengden som ny virksomhet i fjellanlegget har lov til å generere. Det er i vedlagte 

trafikkanalyse beregnet at dette tilsvarer en virksomhet med maksimalt 4 arbeidsplasser. 

 

Samlet vurdering 

Ut i fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene av fjellanlegget. 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor 

planområdet, som vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

arbeidsplasser, og framtidig lokal og regional utvikling.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 



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

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

1. Bebyggelse og anlegg .

- Kombinert formål industri / lager (I/L 1)

- Kombinert formål industri / lager / energianlegg (I/L/E 1)

2. Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur

- Veg, offentlig (o_ S KV1)

- Veg, privat ( SK V1)

- Annen veggrunn

3. Grønnstruktur

- Veg etasjonsskjerm ( G V1)

4. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrif t

- Skogbruk (LSK1)

Området reguleres til følgende h ensynssoner , jf. pbl. §§ 12 - 6 og 11 - 8:

- Sikringssone - frisikt ( H140_1 )

- Faresone – Høyspentanlegg (H370_1 - 2)
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

§ 1.1 Før rammetillatelse (§ 12 - 7 nr. 10)
Før det gis ramme tillatelse for bruksendring og ombygging av fjellanlegget til industri - og
lagerformål, skal det være gjennomført en teknisk vurdering av eksisterende anlegg og en
tilsta ndsvurdering av eksisterende VA - anlegg.

§ 1.2 Før anlegg / bebyggelse tas i bruk (§ 12 - 7 nr. 10)
Før det gis tillatelse til å ta fjellanlegget i bruk til nytt formål, skal nø dvendig og tilstrekkelig
infrastruktur i form av vannforsyning, avløp og elektrisitet v ære etablert.

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 Verneverdier kulturmiljø (§ 12 - 7 nr. 6)

§ 2.1.1 Arkeologiske kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid blir funnet kulturminner som ikke er tidligere kjent, skal
arbeidet straks stanses hvis arbeidet berører kulturminnet eller sikringssonen på 5 meter.
Det er viktig at også de som utfører anleggs arbeidet gjøres kjent med denne
bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes til kulturminnemyndigheten i Buskerud
fylkeskommune, som skal gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres
og eventuelt vilkårene for dette , jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 2.2 Funksjon s - og kvalitetskrav (§ 12 - 7 nr.4)

§ 2.2.1 Overvannshåndtering
Overvann i planområdet skal håndteres lokalt ved infiltrasjon i grunnen, jf.
vannressurslovens §7 annet ledd og TEK 17 § 1 5 - 8 . Løsninger for håndtering av overvann
skal beskrives i søknad om tillatelse til tiltak , herunder gjøres rede for om overvann fra
energianlegg må ledes gjennom oljeutskiller før det infiltreres.

§ 2.2.2 Inngjerding
Det tillates etablert flettverksgjerde i høyde inntil 3 m i område I/L/E 1 og
bestemmelsesområdene #1 - 6 . Plassering og utforming av gjerde skal beskrives i søknad
om tillatelse til tiltak.

§ 2.2.3 Brannsikkerhet
Anlegget må utformes med tilstrekkelig krav til brannsikkerhet, herunder krav til
tilgjengelighet og slokkevann , jf. TEK kap. 11. Brannsikkerhet skal beskrives i søknad om
tillatelse til tiltak.

§ 2.3 Miljøkvalitet (§ 12 - 7 nr. 3)

§ 2.3.1 Radon
For vesentlig ombygging, endring eller istandsetting av eksisterende anlegg, skal det
dokumenteres at radonkonsentrasjonen ikke overstiger kravene i TEK 17 § 13 - 5.

§ 2.3.2 Støy
Støybelastning fra anlegget skal ikke overstige 45 dB for døgnkontinuerlig virksomhet. Ved
virksomhet som ikke er døgnkontinuerlig skal støybelastningen oppfylle enhver tids
gjeldende støykrav for øvrig industri i retningslinj e T - 1442, tabell 3. Før det etableres
støyende tekniske anlegg må det utarbeides støysonekart jf. T - 1442, kapittel 2.2. Beregnet
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støybelastning for omgivelsene verifiseres av kompetent støykonsulent innledningsvis i
driftsperioden, senest 3 måneder fra dri ften er igangsatt og dersom driftsmønsteret endres
vesentlig sammenliknet med hva som ble lagt til grunn ved gjennomførte støyberegninger.
Støy fra anlegget skal til enhver tid tilstrebes å holdes på lavest mulig nivå så lenge dette
kan gjennomføres uten u rimelige kostnader.

§ 2.3.3 Restriksjoner i anleggsperioden
I søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at støy fra bygge - og
anleggsvirksomhet ikke overskrider gjeldende grenseverdier, jf. retningslinje T - 1442,
kap.4.

Avvikling av tungtrafikk i anle ggsperioden skal beskrives i søknad om tiltak.

§ 3 Bebyggelse og anlegg (§ 1 2 - 5 nr. 1 )

§ 3.1 Bebyggelse og anlegg

§ 3.1.1 Kombinert formål industri/lager (I/L1)
Innenfor området kan det etableres anlegg for kraftkrevende industri, begrenset til
datalager, og/eller lagerv irksomhet som genererer lite trafikk (arkivlager, etc.) . D et kan
etableres tilhørende service - og støttefunksjoner som for eksempel kontor , tekniske
installasjoner, etc .

Formålet er begrenset til datalager og/eller lager som maksimalt kan medføre en trafi kk på
9 ÅDT. Det kan tillates lagervirksomhet som nevnt i første ledd som generere større trafikk
enn 9 ÅDT når krysset fv. 2872 x E16 er utbedret.

Innenfor område t tillates etablert maksimalt 3000 m2 bruksareal (BRA), innenfor volumet
av eksisterende fjellanlegg. Utvidelse av eksisterende fjellanlegg er ikke tillatt .

§ 3.1.2 Kombinert formål industri/lager/energianlegg (I/L /E 1)
Innenfor område I/L /E 1 kan det kun etableres service - og støttefunksjoner som er knyttet
til virksomheten i område I/L1, som for eksempel parkering , avløpsanlegg og øvrige
tekniske installasjoner. I tillegg kan det etableres transformatorstasjon eller annet anlegg
for energiforsyning til drift av virksomheten i område I/L1.

Området sk al til enhver tid holdes ryddig. Eventuelle installasjoner , bygninger og
terrenginngrep skal utføres på en slik måte at graden av eksponering er lavest mulig.

Det kan tillates bygninger og/eller bygningstekniske installasjoner som takoverbygg,
levegg, etc . som er nødvendige for beskyttelse eller skjerming av energianlegg og tekniske
installasjoner . Slike bygninger er begrenset oppad til 100 m2 bebygd areal (BYA),
gesimshøyde 3,3 meter og mønehøyde 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Området sk al opparbeides med et dekke som muliggjør infiltrasjon av overvann i grunnen.

§ 3.1.3 Parkering
Det skal settes av 0,2 parkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal (BRA) til industri/lager
innenfor delområde I/L 1 . Parkeringsplassene skal anlegges innenfor delområde I/L /E 1.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 1 2 - 5 nr. 2)

§ 4.1 Kjøreveg (o_ S KV1 )
Kjøreveg merket o_ S KV1 er eksisterende fylkesvei 28 72 (Vestre Ådal). o _ S KV1 tillates utbedret
med større svingradier i avkjørsel til SK V1.

§ 4.2 Kjøreveg ( SK V1 )
Kjøreveg merket SK V1 er eksisterende, privat atkomstvei til fjellanlegget. SK V1 tillates utbedret
med større svingradier i avkjørsel til o_ S KV1 (fv. 28 72).
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§ 4.3 Annen veggrunn
A nnen veggrunn er sideareal til fv. 28 72 og SK V1, og kan benyttes til grøfter, skjæring, fylling
og snøopplag.

§ 5 Grønnstruktur (§ 1 2 - 5 nr.3)

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm ( G V1)
Vegetasjonen i skjermingsbeltet skal pleies slik at denne gir en best mulig skjermingseffekt mot
tilgrensende pukkverk (Vestsiden pukkverk). Uttak av hogstmoden skog kan skje ved
plukkhogst. Etter avsluttet uttak i pukkverket skal skjermingsbeltet ( G V1) gå over til LNF - formål,
skogbruk.

§ 6 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift (§ 1 2 - 5 nr.5)

§ 6.1 Skogbruk (LSK1 )
I områdene regulert til landbruksformål – skogbruk tillates arealbruk og tiltak som er i samsvar
med arealbruksformålet LNF.

§ 7 Hensynssoner (§§ 1 2 - 6 og 1 1 - 8)

§ 7.1 Sikringssone , frisikt (H1 40_1)
Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindringer som er høy ere enn 0,5 m over
kjørebanenivå. Enkeltelementer som oppstammede trær, stolper eller lignende, med diameter
mindre enn 0,15 m, kan tillates.

§ 7.2 Faresone for høyspenningsanlegg (H370_1 - 2)
H370_1 omfatter fareområdet langs eksisterende 300 kV høyspentlinje. H3 70_2 omfatter
fareområdet langs eksisterende 22 kV høyspentlinje. Innenfor faresonene tillates ikke etablering
av bebyggelse for permanent eller varig opphold. Ved flytting av høyspentlinjen, eller omlegging
til jordkabel, skal faresonen fastsettes av linj e - eier.

§ 8 Bestemmelser til bestemmelsesområder

§ 8.1 Tekniske anlegg (#1 - 6 )
I nnenfor område #1 tillates mast med høyde inntil 20 meter og tilhørende fundament.
Innenfor område #2 tillates mast med høyde inntil 30 meter og tilhørende fundament.
Innenfor område #3 og område #4 tillates rør / anlegg for eksosutslipp med høyde inntil 4 meter.
Innenfor område #5 tillates nødutgang.
Innenfor område # 6 tillates etablert vannforsyningsanlegg med eventuelt pumpehus inntil 4
meter total bygningshøyde og bebygd areal (BYA) på 10m2.

Samtlige bestemmelsesområder kan gjerdes inn, jf. bestemmelse § 2.2.2.
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1. I N N LEDNI N G

1.1. Bakgrunn og f ormål
Fjellanlegget ble oppført mellom 1973 og 1982 og var tidligere brukt som anlegg for Sivilforsvaret og NVE.
Anlegget har stått tomt siden det ble kjøpt av tiltakshaver i 2012. Formålet med planarbeidet er en
omregulering for å kunne benyt te fjellanlegget til nærings - og lagerformål , dvs. datalager og/eller arkivlager.
Det vil ikke bli lagt til rette for at anlegget kan brukes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det vil gjennom
reguleringsbestemmelsene bli satt begrensninger for lager v irksomhet som genererer mye trafikk.

1.2. I nnhold og detaljeringsgrad i planarbeidet
Det er gjennomført oppstartsmøte med Ringerike kommune den 2 1 . 0 3 .201 8 .
Det er i oppstartsmøtet avklart at det ikke er nødvendig med utarbeidelse av konsekvensutredning eller
planprogram, men planens virkninger skal vurderes og gjøres rede for gjennom planbeskrivelsen . Relevante
vurderingstemaer er identifisert i oppstartsmøtet.

P lanforslaget er delvis og langt på vei i tråd med gjeldende, overordnede arealplaner. I kommuneplanens
arealdel 2018 - 2030 , vedtatt 3 1.01 .19, er planområdet avsatt til arealbruksformålet LNF (landbruks, natur - og
friluftsformål). Dette formålet er i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplan fra 2005 (Vestsiden
Pukkverk), med unntak av et mindre område regulert til spesialområde - sivilforsvarsanlegg . Gjeldende
reguleringsplan omfatter ikke delen av sivilforsvarsanlegget som ligger inne fjellet, dvs. under bakkenivå
(vertikalnivå 1) . Detaljreg u leringsplanen avviker fra gjeldende reguleringsplan ved at delen av fjellanlegget som
ligger under bakken nå blir regulert nå blir regulert og at formålet på delen på bakken (vertikalnivå 2) blir
endret fra spesialområde – sivilforsvarsanlegg til byggeomr åder for industri / lager. Arealet over fjellanlegget
blir opprettholdt som LNF - område, i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Dette er det gjort nærmere rede
for i kap. 2.3.

P lanbeskrivelsen vil i nødvendig grad gjøre red e for planforslagets virkninge r for samfunn og miljø , jf. generelt
krav i plan - og bygningslovens § 4 - 2 . Ferdig plan omfatter plankart , bestemmelser og planbeskrivelse med ROS -
analyse. Plan forslaget er utarbeide t som en detaljregulering s plan , jf. plan - og bygningslovens § 12 - 3.

1.3. Forslagsstiller /tiltakshaver
Vault as, Frydenbergveien 48, 0575 OSLO.

1.4. Planlegger/konsulent
Feste NordØst as, postboks 33, 2540 T OLGA .
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2. BESKRI VELSE AV OM RÅDET

2.1. Beliggenhet
Pla nområdet ligger 5 km nordvest for Hønefoss, langs fv. 28 72 – Vestre Ådal (tidligere benevnt fv. 172) , i et
område hvor det det er avsatt areal til både råstoffutvinning og næringsformål i gjeldende kommuneplan.

2.2. Eiendomsforhold
Plano mrådet omfatter følgende eiendommer:

- Gnr. 52, bnr. 4. Landbrukseiendom – skogbruk.
- Gnr. 52, bnr. 8. Atkomstvei, parkering splass og tunnelåpning for fjellhallen.
- Gnr. 52, bnr. 10, 11 og 12. Tekniske anlegg for fjellhallen.
- Gnr. 2172, bnr. 1. f v. 28 72 – Vestre Ådal.

2.3. Plangrunnlaget
I gjeldende arealdel av kommuneplanen, vedtatt 3 1 .0 1 .20 19 , er planområdet avsatt til arealformålet LNF
(landbruks, natur - og friluftsområde) .

For det aktuelle masseuttaksområdet finnes en gjeldende reguleringsplan, Vestsiden Pukkverk, Plan ID 308,
vedtatt 15.12.2005. Reguleringsplanen utdyper og konkretiserer masseuttaksområdet i arealde len, og er
dermed gjeldende arealplan for området. Dette i henhold til kommuneplanbestemmelse § 7.

Figur nr. 2.1 :
P lan områdets
beliggenhet (rød
sirkel) i forhold til
Hønefoss
sentrum.
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I gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert til spesialområde – sivilforsvars anlegg og
landbruksområde. Arealet over d elen av fjellanlegget som ligger under bakkenivå er regulert til
landbruksområde, mens atkomst og parkeringsplass er regulert til spesialområde – sivilforsvarsanlegg.

Figur nr.2 .2 :
Utsnitt fra
kommuneplanens arealdel
2018 - 2030 , vedtatt
3 1 .0 1 .20 19 . Planområdet,
markert med rød sirkel, er
avsatt som LNF - område .

Figur nr. 2.3 :
Utsnitt fra
gjeldende
reguleringsplan
for Vestsiden
Pukkverk, vedtatt
15.12.2005.
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Øst for planområdet og f v. 28 72 ligger Kilemoen sandtak. Sandtaket er regulert til råst offutvinning gjennom
områdereguleringsplan vedtatt 06.04.17 .

Figur nr. 2.4 :
Utsnitt fra
tilgrensende
reguleringsplan i
øst, område -
regulering for
Kilemoen
Sanduttak,
vedtatt 06.04.17.
Beliggenhet for
Vestsiden
fjellanlegg vist
med rød sirkel.
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3. PLAN PROSESS OG M EDVI RKNI N G

3.1. Kunngjøring av igangsatt planarbeid
Naboer og offentlige myndigheter ble varslet direkte ved brev datert 19.0 4 .18. I tillegg ble planarbeidet varslet
ved annonse i Ringerikes Blad man dag 2 3 .0 4 .18, samt på hjemmesiden til Ringerike kommune og Feste
NordØst as. Det har innen høringsfristen 2 1 .0 5 .18 kommet inn følgende høringsuttalelser:

3.2. Sammendrag av forhåndsuttal elser med forslagsstillers kommentar

Offentlige myndigheter:

Direktoratet for mineralforvaltning , brev datert 1 1 .0 5 .2018
Planområdet ligger mellom sand - og grusforekomsten på Kilemoen og pukkforekomsten Vestsiden Pukkverk.
Forekomstene har nasjonal og regional betydning. Reguleringen må ikke bli til hinder for utnyttelse av
grusressursene i området i henhold til vedtatte pla ner. Planforslagets virkning for grusressursene må vurderes i
planbeskrivelsen og forholdet til eventuell konsekvensutredning må begrunnes nærmere.

Forslagsstillers kommentar:
Planforslaget vil ikke bli til hinder for at grusressursene i området kan utn yttes i henhold til gjeldende
planer. Planforslaget utarbeides i tett dialog med driver av Vestsiden Pukkverk. Aktuelt tiltak er ny bruk av
en eksisterende fjellhall, og det er foretatt målinger av rystning / vibrasjon i fjellhallen ved salver på
grensen t il regulert skjermingsbelte sør og vest for hallen. Disse vurderingene vil bli nærmere utdypet og
beskrevet i planbeskrivelsen.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) , brev datert 16 .01.2018
NVE gjør rede for sine ansvarsområder og viser til sitt ge nerelle veiledningsmateriell. Dersom planen kommer i
berøring med energiinteresser, bør berørt energiselskap involveres tidlig.

Forslagsstillers kommentar:
Planområdet ligger ikke i nærheten av vassdrag, endrer ikke grunnvannsnivået, og er i ingen eller liten
grad utsatt for flom, erosjon og skred. Ringeriks - Kraft a/s er varslet om oppstart av planarbeidet.

Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen , brev datert 2 1 .0 5 .2018
Uttalelsen omhandler kulturminner. Fylkeskommunen har ingen merknader til oppstartsvarselet når det gjelder
automatisk fredete kulturminner, eller bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til orientering .

Fylkesmannen i Buskerud , brev datert 22 .0 5 .2018
Planarbeidet har som formål å ta i bruk et eksisterende anlegg. Med utgangspunkt i dette har fylkesmannen
ingen spesielle merknader til saken. Det vises til fylkesmannens generelle ansvar for samordnet areal - og
transportplanlegging, naturmangfold og samfu nnssikkerhet.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Det vil ikke bli lagt opp til noen form for handels - eller kontorvirksomhet i
planforslaget. Som del av planbeskrivelsen vil det blir utført en ROS - analyse, samt nødvendige
vurderi nger i forhold til naturmangfold.
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Statens vegvesen , Region sør, brev datert 28 .0 5 .2018
De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere gjennom en trafikkanalyse, der også
forholdet til kollektivtrafikk og myke trafikanter inngår. Nødvendig e endringer på riks - og fylkesvegnettet må
gjennomføres før tiltaket kan iverksettes, og det må inngås gjennomføringsavtale med vegvesenet. Jf. krav om
planskilt kryss fv. 28 72 x E16, framsatt i forbindelse med områdereguleringsplan for Follummoen.

3 m utenfor vegkant fv. 28 72 må reguleres til «annen veggrunn», det må angis tilfredsstillende løsninger for
håndtering av overvann, nødvendige kryssinger av riks - og fylkesveg, og byggegrenser må fastsettes i henhold
til fylkesdelplan. Norma lt oversendes teknisk detaljplan til forhåndsvurdering før planforslaget ferdigstilles. Ved
regulerings av støyømfintlig bebyggelse kreves støyforholdene vurdert.

Innsigelse kan måtte påregnes.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning. Som del av planbeskrivelsen vil det bli utarbeidet trafikkanalyse som
forespurt. På grunnlag av analysen vil det blir tatt kontakt med vegvesenet for å avklare hvilke tiltak som
er nødvendig å gjennomføre før tiltaket kan i verksettes.

Plangrensen mot øst er satt for å kunne regulere nødvendige frisiktsoner og eventuell utbedring av
eksisterende avkjørsel fra fv. 28 72, på en slik måte at den sammenfaller med plangrensen for tilliggende
reguleringsplan i øst, Kilemoen Sandut tak av 2017. Regulering av avkjørsel, frisiktsoner, byggegrenser og
vegareal vil gjøres i henhold til vegnormalene og etter krav fra statens vegvesen. Det legges opp til å
oversende vegvesenet en teknisk skisse som viser utforming av avkjørselen og øvrige vegtekniske forhold
før planforslaget ferdigstilles.

Planforslaget vil ikke åpne for støyømfintlig bebygge lse.

Kommunale instanser :

Ringerike kommune, kommunelegen – miljørettet helsevern datert 12.04.2018
Fjellanlegget ligger i et mye brukt område for helårlig friluftsliv nært opp til industri - og næringsvirksomhet.
Friluftslivet har flere partier som er lett tilgjengelig uten å være tilrettelagt. Støy og luftforurensning må holdes
på et minimum slik at kva litetene ved friluftslivet ivaretas.

Forslagsstillers kommentar:
Områdets bruk og verdi for friluftsliv vil bli gjort rede for i planbeskrivelsen. Et betydelig, tilgrensende
område i vest er regulert for pukkverksvirksomhet. Tiltak det åpnes for i planfo rslaget vil i liten grad
medføre forurensning eller trafikk. Støy fra eventuelle vifter eller tekniske anlegg er omtalt i kap. 5.4 i
plan beskrivelsen .

3.3. Medvirkning under planutarbeidelsen

Underveis i planutarbeidelsen har det vært en dialog med statens vegvesen. Planforslaget med trafikkanalyse
ble oversendt vegvesenet i e - post av 05.10.18. Dette på bakgrunn av at vegvesenet i oppstartsvars e let har
signalisert mulig innsigelse til planforsl aget på grunn av trafikksituasjonen i Follumkrysset. I brev datert
28.11.18 opprettholder vegvesenet varselet om at det kan bli aktuelt med innsigelse . Vegvesenets brev følger
som vedlegg nr. 4.
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4. BESKRI VELSE AV PLAN FORSLAGET

4.1. Reguleringsformål
Formålet me d planarbeidet er som nevnt tidligere å legge til rette for ny bruk av et tidligere fjellanlegg brukt av
Sivilforsvaret og NVE. I gjeldende reguleringsplan fra 2005 er delen av fjellanlegget som ligger i dagen, dvs.
atkomstveien og parkeringsplassen, regul ert til spesialområde – sivilforsvarsanlegg. Resten av arealet på
bakkenivå over anlegget er regulert til LNF - formål.

Planforslaget medfører en endring av gjeldende reguleringsplan. Endringen innebærer en formålsendring fra
sivilforsvarsanlegg til kombin ert formål industri/lager, regulering i to vertikalnivåer, samt mer detaljert
regulering av atkomsten fra f v. 28 72. Utover dette er det valgt i størst mulig grad å følge gjeldende
reguleringsplan, bla. ved å opprettholde LNF - formålet.

Planomr ådets totale størrelse e r ca. 7 0 da a. I samråd med Ringerike kommune har man kommet fram til en
planavgrensning der hele landbruksområdet i gjeldende reguleringsplan, fram til regulert skjermingsbelte mot
masseuttaksområde i nordvest, medtas. Videre medtas deler av skjermingsbelte mot sør (under
høyspentledningen), samt atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning. Mot fv. 28 72 er plangrensen satt slik at
det kan legges inn hensynssoner for frisikt .

Figur nr. 4.1 : Utsnitt av reguleringsplankartet , vertikalnivå 2.
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Kombinert formål industri / lager (I/L 1) :
Område for eksisterende fjellanlegg , inkl. plassen foran inngangen, er regulert til kombinert formål for industri
og lager. Formålet er begrenset til datalager og/eller arkivlager som genererer lite transport , jf.
reguleringsbestemmelse § 3.1.1. Handel og kontorvirksomhet er ikke omfattet av formål et, og er ikke tillatt.

Figur nr. 4.2 : Utsnitt av reguleringsplankartet, vertikalnivå 1 .

Kombinert formål industri / lager / energianlegg (I/L/E 1) :
Området foran inngangen på fjellanlegget er regulert til kombinert formål for industri, lager og energianlegg. Jf.
reguleringsbestemmelse § 3.1.2. Med unntak av atkomstveien i østre del, sammenfaller området I/L/E 1 med
grensene for eiendommen gnr.52, bnr. 8. Eiendommen har samme eier som fjellanlegget. Innenfor området kan
det kun tillates service – og støttefunksjoner tilknyttet industri - og lagervirksomheten inne i fjellanlegget (I/L 1),
samt energianlegg til drift av fjellanlegget.

Samferdselsanlegg – offentlig veg (o_ S KV1) :
Reguleringsplangrensa er lagt slik at den omfatter hele kjørefeltet for fv. 28 72 . Dette er valgt framfor å legge
plangrensa inntil reguleringsplanen for Kilemoen sanduttak i øst, som følger en unøyaktig eiendomsgrense og
går delvi s inn i fylkesvegens kjørefelt. Plangrensa er videre lagt sl ik at det kan reguleres inn nødvendige
frisiktsoner i avkjørselen fra f v. 28 72.

På vestre kant av fylkesvegen er det i hovedsak eksisterende veisituasjon som er regulert. Grensa mellom
kjøreveg og annet veiareal følger veikant i grunnlagskartet. Yttergrensa for annet veiareal følger eksisterende
eiendomsgrense mot veien, med unntak av et parti på hver side av avkjørselen der eiendomsgrensa går helt inn
mot veikant. Her er annet veiareal lagt noe ut fra veikant, slik at det sammenfalle r med areal som medgår til
veigrøft. Avkjørselen fra V1 er dimensjonert med svingradier for lastebil. Det innebærer at reguleringsplanen
gir en mulighet til å utbedre dagens avkjørsel dersom det viser seg at den er f or trang (jf. vedlegg nr.3).
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Samferdselsanlegg – privat veg ( SK V1):
SK V1 er regulert i samsvar med 5 meter kjørefeltbredde . Annet veiareal langs SK V1 følger eiendomsgrenser.

Vegetasjonsskjerm ( G V1) :
Deler av vegetasjonsbeltet i gjeldende reguleringsplan fra 2005 er lagt inn i planforslaget. Vegetasjonsbeltets
funksjon er å skjerme Vestsiden Pukkverk mot omkringliggende områder. Vegetasjonsbeltet har samme
formålsgrense mot LNF - området i nord som i gjeldende plan. Avgrensningen mot s ør er bestemt av
fjell anleggets og planens utstrekning.

LNF – skogbruk (LSK1) :
Arealene over fjellanlegget reguleres, som i gjeldende reguleringsplan fra 2005, til LNF - formål. Området er
kledt med barskog av middels bonitet. Det er fra grunneiers side ønskelig å kunne drive skogen på vanlig måte.
Derfor reguleres området til LNF - underformål skogbruk. Tekniske anlegg i dagen tilknyttet fjellanlegget er
begrenset til enkelte og få punkter, og blir sikret som egne bestemmelsesområder og gjennom privatrettslig
avtale med grunneier .

Frisiktsoner (H 140_1) :
Det er lagt på sikringssone for frisikt i avkjør selen til f v. 28 72 i henhol d til gjeldende krav i håndbok N100 – Veg -
og gateutforming fra S tatens vegvesen (vegnormalene) , med størrelse 6 x 11 0 meter. For beregnin g av
stoppsikt er det tatt utgangspunkt i at f v. 28 72 kan kategoriseres som «Øvrig hovedveg, ÅDT>1500 og
fartsgrense 8 0 km/t. ÅDT på strekningen forbi avkjørselen er 800 kjøretøy.

Faresoner – høyspenningsanlegg (H370_1 - 2) :
Det er lagt faresoner på eksisterende høyspentlinjer i samsvar med regler i elektrisitetslovgivningen. H370_1
gjelder to hovedlinjer mellom landsdeler, hver på 300 kV (Nes kraftverk – Sogn og Hemsil 2 – Sogn), eid av
Statnett SF. Linja Hemsil 2 – Sogn ligg er nærmest planområdet. H370_2 er en lokal/regional linje på 22 kV eid
av Ringerikskraft.

D etaljert oversikt over reguleringsformål og hensynssoner framgår av tabellen under :

Figur 4. 3 : Reguleringsformål i planforslaget
Hovedformål Underformål Benevnelse SOSI -

kode
Areal

Bebyggelse - og anlegg Kombinert formål –
industri/lager (vertikalnivå 1)

I/L 1 1 826 59 , 5 daa

Kombinert formål –
Industri/lager /energianlegg
(vertikalnivå 2)

I/L /E 1 1826 4,4 daa

Sum (vertikalnivå 2) 4,4 daa

Samferdselsanlegg og tekn. infrastr. Veg - privat SK V 1 201 1 0, 5 daa

Veg - offentlig o_ S KV 1 2011 1, 6 daa

Annen veigrun n 201 9 1 , 2 daa

Sum 3 , 3 daa

Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm G V 1 30 60 1 4 , 3 daa

Sum 14,3 daa

LNF Skogbruk LSK 1 5112 4 8 , 9 daa
SUM 4 8 , 9 daa

Samlet areal (vertikalnivå 2) 70 , 9 daa
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Figur 4. 4 : Hensynssoner i planforslaget

Hensynssone Benevnelse SOSI -
kode

Areal

Sone a.1) Sikringssone Frisikt (mot kjøreveg ) H140_1 140

Sum

Sone a. 3 ) Faresone Høyspenningsanlegg H 370 _1 - 2 370

Sum

Samlet areal

Bestemmelsesområder (# 1 - 6) :
Det er lagt inn 6 bestemmelsesområder i planforslaget, som tilsvarer 6 punkter / områder hvor det er
eksisterende tekniske anlegg som er til knyttet fjellanlegget. 3 av disse områdene er skilt ut som egne
eiendommer. Med unntak av område #6, er bestemmelses områdene tilpasset eksisterende anlegg og
eiendomsgrenser. I område #6 er området noe utvidet for å gi mulighet for å etablere nytt
vannforsyningsanlegg.

Bestemmelsesområdene gjelder følgende anlegg:
#1 Mast med fundament, ca. 63 m2.
#2 Mast med fundam ent, ca. 270 m2.
#3 Eksosutslipp for nødagregat, ca. 130 m2.
#4 Eksosutslipp for nødagregat, ca. 30 m2.
#5 Nødutgang, ca. 30 m2.
#6 Vannforsyningsanlegg, ca. 280 m2.
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5. VI RKNIN GER FOR MILJØ OG SAMFUN N

5.1. Pukk - og grusforekomster
Planforslaget medfører ingen andre virkninger for nasjonalt og regionalt viktige grus - og pukkforekomster i
området enn hva som allerede følger av vedtatt reguleringsplan for Vestsiden pukkverk (15.12.05) og Kilemoen
sanduttak (06.04.17) . Se kapittel 2.3. Gjennom detaljreguleringsplanen for Vestsiden Pukkverk er over 800 daa
areal og nærmere 3 0 mill. m3 fast fjell sikret til råstoffutvinning. Fjellressursen er rangert som regio nalt viktig i
NGU`s pukk - og grusdatabase. Gjennom områdereguleringsplanen for Kilemoen er over 560 daa areal og 12
mill. m3 grus og sand sikret til råstoffutvinning. Kilemoen er rangert som nasjonalt viktig i NGU`s pukk - og
grusdatabase.

Det kan synes so m det foreligger noe ulike tolkninger av plansituasjonen. Gjeldende reguleringsplan fra 2005 er
i samsvar med kommuneplanens arealdel, og avklarer arealbruken på et mer detaljert nivå. Blant annet ved
avsetting av skjermingsbelter/parkbelter, faresoner for høyspentanlegg, etc.

Når det gjelder forholdet til fjellanlegget er situasjonen at eksisterende reguleringsplan åpner for masseuttak så
nært anlegget det er mulig å gå. Terrenget over anlegget, som det ikke er mulig å utnytte til masseuttak uten å
innlø se fjellanlegget, er regulert til LNF - formål. Eksisterende reguleringsplan sikrer dermed uttak av
pukkressursen så langt det lar seg gjøre.

Når det gjelder forholdet til pukkressursen, blir situasjonen uendret med det foreliggende planforslaget.
Regulert masseuttaksområde blir ikke redusert. Tilsvarende område som i gjeldende reguleringsplan blir
opprettholdt som LNF - område. Det er også avklart, i dialog mellom tiltakshaver og driver av Vestsiden
pukkverk, at den nye bruken av fjellanlegget ikke vil legge ytterligere restriksjoner på pukkverksdriften enn hva
eksisterende anlegg gjør. Det er foretatt målinger av rystning / vibrasjon i fjellhallen ved salver på grensen til
regulert skjermingsbelte sør og vest for hallen . Resultatet av målingene viser at nærh eten til pukkverket ikke er
problematisk for tiltenkt virksomhet i fjellhallen.

Etter hva tiltakshaver har oppfattet, er denne forståelsen av situasjonen i samsvar med kommunens forståelse.
Det vises til referat fra oppstartsmøtet .

Med bakgrunn i en slik forståelse av plansituasjonen er t iltakshaver s vurdering at ingen av vurderingskriteriene
som nevnes i veilederen til §10 i forskrift om konsekvensutredning utløser KU - plikt. Vår vurdering er:

• Planforslaget medfører ikke at det blir vanskelig å utnyt te mineralforekomster av nasjonal og regional
betydning. Forutsetningene for å utnytte ressursen vil bli tilsvarende som i gjeldende reguleringsplan.

• Planforslaget medfører ikke båndlegging av en ressurs der det er iverksatt uttak. Graden av
båndlegging v il være tilsvarende som i gjeldende reguleringsplan.

• Planforslaget (tiltaket) vil ikke påvirke framtidig utnyttelse av ressursen på noen annen måte enn i
gjeldende reguleringsplan.

Både den nasjonalt viktige grusressursen på Kilemoen og den regionalt vi ktige pukkressursen på Vestsiden er
sikret for råstoffutvinning, så langt det lar seg gjøre i forhold til andre samfunnshensyn, gjennom eksisterende
reguleringsplaner. I disse planprosessene er de mineralske ressursene beskrevet og vurdert. I en
regulering splanprosess som ikke vil ha endrede virkninger for de mineralske ressursene, ser vi det ikke som
relevant på nytt å beskrive ressursene.
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5.2. Trafikk
Det vises her til trafikkanalyse som følger som vedlegg nr. 2.

I reguleringsbestemmelse § 3.1.1 er det satt en øvre grense på 9 ÅDT for den trafikkmengden som ny
virksomhet i fjellanlegget har lov til å generere. Det er i vedlagte trafikkanalyse beregnet at dette tilsvarer en
virksomhet med maksimalt 4 arbeidsplasser.

En trafikkøkning på 9 ÅDT er marginal i forhold til både dagens trafikkmengde og i forhold til den generelle
trafikkøkningen fram til 2028, og vil i svært liten grad bidra til å øke ulykkesrisikoen på f v. 28 72 og i kryss
f v. 28 72 x E16.

5.3. Vann , avløp og overvannshåndtering

Vann - og avløp:
Fjellanlegget har egen vannforsyning fra brønn utenfor anlegget. Drikkevannet pumpes til vannbasseng inne i
anlegget. Dersom det er behov for å anlegge nytt vannforsyningsanlegg, kan dette etableres innenfor
bestemmelsesområde # 6 .

Det er et eldre, separat avløpsanlegg for fjellanlegget. Tilstanden på dette er ukjent. Det må gjøres en
tilstandsvurdering av anlegget, her under ledning, slamavskiller og infiltrasjonsgrøft. Anlegget må være
utformet i henhold til gjeldende regelverk og være dimensjonert for framtidig bruk av avløpsanlegget. Det må
søkes om utslippstillatelse dersom det ikke foreligger. Det er åpnet for å anl egge nytt avløpsanlegg innenfor
område I/L/E 1, dersom det blir nødvendig. Jf. bestemmelse § 3.1.2.

Krav om tilstandsvurdering av eksisterende VA - anlegg og eventuelt anleggelse av nye anlegg er sikret gjennom
reguleringsbestemmelse r § § 1.1 og 1.2 (rekkefølgebestemmelse r ) . N ødvendig teknisk infrastruktur må være
etablert før det kan gis tillatelse til bruksendring av fjellanlegget.

Overvannshåndtering :

Figur nr.5.1: Utsnitt fra
grus - og pukkdatabasen,
NGU. Kartet viser at
området I/L/E 1 ligger på
sikker grusforek omst.



Detaljreguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg. Planbeskrivelse

Ringerike kommune Feste NordØst AS

1 4

Mesteparten av planområdet består av en bratt, østvendt og skogkledt li (delområde LSK 1) med liten
overdekning av løsmasser og mye fjell i dagen. Dette området har liten kapasitet når det gjelder infiltrasjon av
overvann. Overv annet vil i hovedsak renne ned skråningen og treffe den flate grusmoen der område I/L/E 1
ligger. Grusmoen har stor infiltrasjonskapasitet.

Det viktigste tiltaket for å håndtere overvann, er å sørge for at vann som kommer ned skråningen fra vest blir
inf iltrert i grunnen. Dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelse §§ 2.2.1 og 3.1.2. I sistnevnte
bestemmelse er det satt krav om opparbeiding av dekke på område I/L/E 1 som ivaretar hensynet til infiltrasjon
av overvann. Bestemmelsen innebærer i praksis at hele eller deler av området må ha grusdekke.

5.4. Friluftsliv
I 2013 ble de bynære friluftsområdene i Ringerike kartlagt. Reguleringsp lanområdet ligger i østre kant av et
større område som er kategorisert som turområde og nærområde. Det avmerkede friluftsområdet er 12 km²
stort, med oppkjørte løyper på vi nterstid og stier på sommeren. Området er egnet for både kortere turer og
lengre dagsturer. I søndre del av området finnes en eksisterende lysløype. Området er ikke tilrettelagt for
funksjonshemmede. Området er klassifisert i kategori A.

Den mest benytte de og viktigste delen av friluftsområdet er Oppenåsen, vest og sør for planområdet.
Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområdene i Heradsbygda , og blir benyttet av beboere , skole og
barnehage. Oppenåsen er avsatt som nåværende friområde i gjeldend e arealdel til kommuneplanen, se figur
nr. 2.2 lenger fram i planbeskrivelsen. Det er også atkomst til friluftsområdet ved Tutanrud, nord for
planområdet. Herfra går det stier opp i åsen mot vest og sør.

Planområdet ligger i østre kant av friluftsområdet, delvis innenfor og delvis utenfor friluftsområdets
avgrensning . Planområdet ligger nært tekniske inngrep som eksisterende pukkverk, høyspentlinjer, veg og
grusuttak. Dette gjelder spesielt for delen av planområdet som medfører industri/lager på bakken (I/L /E 1 i
vertikalnivå 2). Det er ikke kartlagte stier innenfor planområdet, te rrenget er bratt og ulendt og det synes ikke å
være mye ferdsel i området. Videre er mesteparten av arealet på bakkenivå (vertikalnivå 2) som tidligere
regulert til LNF - formål.

Figur nr.5. 2 : Kartet viser
området i O ppenåsen o g
Heggen som i kommunens
friluftskartlegging er
kategorisert som A -
område.
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På bakgrunn av dette er vurderingen at planforslaget ikke vil redusere friluft livskvalitetene i området.

5.5. Støy
Normalt vil industri - eller lager virksomheten foregå inne i fjellhallen og ikke medføre støy. Det kan likevel bli
aktuelt med tekniske installasjoner på bakkenivå (område I/L /E 1). I reguleringsbestemmelse § 2.3.2 er det
s ikret at støy fra døgnkontinuerlig virksomhet ikke skal overstige 45 dB. Videre at støy fra framtidige
installasjoner skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje T - 1442/2016 , at det skal utarbeides støysonekart
før støyende, tekniske anlegg blir etablert, og at støynivået skal verifiseres i første del av driftsperioden.

Planområdet ligger i kanten av et større, registrert friluftsområde , jf. kap. 5.4 over. Da området ligger nært
tekniske inngrep (vei og pukkverk) vil det neppe være grunnlag for å klassifisere området som stille omr åde /
rekreasjonsområde, jf. støyforskriften. Det er derfor grenseverdier for nærmeste, støyømfintlig bebyggelse som
må legges til grunn ved event uelle installasjoner på bakkenivå . Det er over en km til nærmeste, støyømfintlige
bebyggelse.

5.6. Naturbasert sårbarhet .
Planområdet ligger ikke utsatt for skred (stein - og jordskred, snøskred) , flom eller kvikkleire , jf. aktsomhetskart
fra N VE. Planområdets aktsomhetsgrad for radon er moderat til lav , jf. aktsomhetskart fra NGU.
Dokumentasjon av radonkonsentrasjoner før etablering av virksomhet er sikret gjennom
reguleringsbestemmelse § 2. 3 . 1 . Etter et samlet vurdering er planområdet i kke utsatt for naturrisiko.

5.7. Naturmiljø og biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiel t sårbare eller verneverdige naturverdier innenfor planområdet eller planområdets
influensområde , jfr. søk i naturbase og artskart.

All e forslag til arealplaner etter plan - og bygningsloven skal inneholde en vurdering i henhold til
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, selv om planforslaget kun omfatter formålsendring av et eksisterende
fjellanlegg . Det er i dette tilfellet foretatt en sjekk av hvilke naturverdier som finnes i influensområdet til
planforslaget. På bakgrunn av dette kan vurderingen etter naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 oppsummeres som
følger:

Hjemmel Tema Vurdering
§ 8 Kunnskapsgrunnl aget Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig .

§ 9 Føre - var - prinsippet Ikke relevant, fordi kunnskapsgrunnlaget er
tilstrekkelig.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet
belastning

Ikke relevant. Planforslaget legger til rette for ny
bruk av et eksisterende fjellanlegg. Arealbruken på
terrengoverflaten blir ikke endret, med unntak av et
mindre område foran inngangen til anlegget.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal
bæres av t iltakshaver

Ikke releva nt. Ingen miljøforringelse.

§12 Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

Ikke relevant
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5.8. ROS - analyse

5.8.1. Metode og forutsetninger

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på gjeldende rundskriv fra DSB . Analysen er basert på
foreliggende planforslag, revidert 30 .0 8 .1 9 . I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante
kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke
planområd ets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis
konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

- Svært sannsynlig: kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.

- Meget sannsynlig: kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)

- Sannsynlig: kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år)

- Mindre sannsynlig: mindre enn en gang i løpet av 50 år

- Lite sannsynlig: Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjon/forhold, men det er en teoretisk sjanse.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:

Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning
med mer.

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig Få og små skader Ikke varig skade System settes midlertidig ut av

drift. Kan føre til mindre skader
dersom ikke det finnes
reservesystem.

3. Betydelig/ kritisk Behandlingskrevende
skader

Omfattende skader,
regionale konsekvenser
med restitusjonstid < 1 år

Driftsstans i fl ere døgn. Kan
medføre betydelig skade på
eiendom/økonomisk tap.

4. Alvorlig Alvorlige skader som
medfører varige mén/ en
død

Alvorlige skader, regionale
konsekvenser med
restitusjonstid > 1 år

Driftsstans over lengre tid;
alvorlig skade på eiendom/
stort økonomisk tap.

5. Svært alvorlig/
katastrofal

Mange skadd og/eller død Svært alvorlig og langvarige
skalder, uopprettelig
miljøskade

System settes varig ut av drift;
uopprettelig skade på eiendom
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i følgende tabell:

- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt

- Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
- Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som
begrenser konsekvensene.

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

4. Meget sannsynlig/
periodevis

3. Sannsynlig/ flere
enkelttilfeller

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller
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5.8.2. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Risikovurderingen
forutsetter at beskrevne tiltak/plangrep gjennomføres.

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

Natur - og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

1. Masseras/ - skred Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .
2. Snø - /isras Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .

3. Flomras Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .
4. Elveflom/bekkeflom Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .
5. Radongass Nei P lanområdet ligger i område med lav

til moderat radonfare, jf.
aktsomhetskart for radon
( www.ngu.no ).
Reguleringsbestemmelse 2. 1 .1 sikrer
dokumentasjon av
radonkonsentrasjon i hht. TEK 17.

Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen.
7. Nedbørutsatt Nei Generelt mer ekstremnedbør senere

år , men området er ikke spesielt
nedbørutsatt.

Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

8. Sårbar flora Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .
9. Sårbar fauna/fisk Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .

10. Verneområder Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .
11. Vassdragsområder Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .

12. Fornminner Nei
13. Kulturminne/ - miljø/ -

landskapsbilde
Nei

Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

14. Vei, bru, knutepunkt Nei

15. Havn, kaianlegg Nei
16. Sykehus/ - hjem, kirke Nei

17. Brann/politi/sivilforsvar Ja 2 4 Det vil være en viss risiko for brann i
anlegget, men ikke noen større risiko
enn det som er vanlig for
industrivirksomhet.

18. Kraftforsyning Nei

19. Vannforsyning Nei
20. Forsvarsområde Nei
21. Tilfluktsrom Nei

22. Område for idrett/lek Nei
23. Rekreasjonsområde Nei Jf. kap. 5.4 i planbeskrivelsen.
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24. Vannområde for friluftsliv Nei

Forurensningskilder . Berøres planområdet av:

25. Akutt forurensning Nei
26. Permanent forurensning Nei

27. Støv og støy; industri Ja 5 1 Støy fra Vestsiden Pukkverk.
28. Støv og støy; trafikk Nei
29. Støy; andre kilder Nei

30. Forurenset grunn Nei
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei

32. Høyspentlinje (stråling) Ja 5 1 To hovedlinjer mellom landsdeler på
300 kV og en regional linje på 22 kV,
sikret som hensynssone. Jf. kap. 4.1 i
planbeskrivelsen.

33. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver/olje/gass
/radioaktivitet)

Nei

34. Avfallsbehandling Nei
35. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:

36. Fare for akutt forurensning Ja 2 3 Det vil være en viss risiko for
forurensning fra delen av anlegget
som ligger utenfor fjellhallen, men
ikke større risiko enn det som er vanlig
for industrivirksomhet.

37. Støy og støv fra trafikk Nei

38. Støy og støv fra andre kilder Ja 3 1 Eventuell støy skal tilfredsstille
grenseverdiene i retningslinje T -
1442/2016 . Jf. kap. 5.5 i
planbeskrivelsen.

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver osv . )
Nei

Transport. Er det risiko for:

41. Ulykke med farlig gods Ja 1 4 En viss sannsynlighet for ulykker med
farlig gods på fv. 28 72, men ingen
kjente tilfeller.

42. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet

43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 3 Det vil være en viss fare for trafikk -
ulykker i avkjørselen til f v. 28 72
(Vestre Ådal).

44. Ulykke med gående/syklende Nei

45. Andre ulykkespunkter Nei
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Andre forhold

46. Er tiltaket i seg selv et sabotasje -
/terrormål?

Ja 1 3 Anlegget kan være et potensielt
terrormål.

47. Er det potensiell sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Ja 1 3 Eksisterende høyspentlinjer gjennom
planområdet .

48. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm

Nei

49. Naturlige terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup etc . )

Nei

50. Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc.

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

51. Ulykker ved
anleggsgjennomføring

Nei

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Nei

Endelig risikovurdering :

Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko. I tabellen under gis det en
samlet oppsummering.

Oppsummering:

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

27, 32

4. Meget sannsynlig/
periodevis

3. Sannsynlig/ flere
enkelttilfeller

38

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

36 17

1 Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

43, 46, 47 41

Gjennom ROS - analysen konkluderes det med at det er 9 aktuelle hendelser. Disse har u lik risiko etter å ha blitt
vurdert med hensyn til sannsynlighet og konsekvens. Slik d et framgår a v matrisen over, ligg er 4 mulige
hendelser innenfor grønn kategori (akseptabel risiko) . Fem mulig e hendelse r ligger i gul kategori (tiltak
vurderes) . Ingen hendelser ligger i rød ka tegori (uakseptabel risiko).

17 . Brann / politi / sivilforsvar :
Det vil være en viss risiko for brann i anlegget, men ikke noen større risiko enn det som er vanlig for
industrivirksomhet. Ved denne typen virksomhet er det viktig med tilstrekkelig kjøling både på
energiforsyningsanlegg og datalagringsenheter. Anlegget v il bli dimensjonert med tilstrekkelig kjøling, og
virksomheten vil ha rutiner for internkontroll som ivaretar brannsikkerhet.
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27 . Støv og støy, industri :
Planområdet er utsatt for støv og støy fra Vestsiden Pukkverk. Det er ikke støyømfintlig bebyggelse eller
virksomhet innenfor planområdet. Lagervirksomheten som det åpnes for gjennom planforslaget vil i hovedsak
foregå under bakken. Tiltak som reduserer konsekvensen av støv og støypåvirkningen er ikke vurdert som
nødvendig.

3 2 . Høyspentlinje (stråling ) :
Høyspentlinjene i planforslaget er sikret med hensynssone med tilhørende reguleringsbestemmelse (4.2).
Ytterligere tiltak er ikke vurdert som nødvendig.

3 6 . Fare for akutt forurensning :
Det vil være en viss risiko for forurensning fra delen av anlegget som ligger utenfor fjellhallen, men ikke større
risiko enn det som er vanlig for industrivirksomhet. Virksomheten vil ha et internkontrollsystem som sikrer
rutinemessig sjekk av utstyr og eventuelle lekkasjer av diesel, kjølevæske, etc.

3 8 . Støy og støv fra andre kilder :
Støy fra eventuelle, tekniske installasjoner utenfor fjellanlegget skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje
T - 1442/2016, eller senere versjoner av denne. Dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelse 2. 1 .2 . Tiltaket
vil dermed ikke medføre støy utover tillatte grenseverdier.

4 1 . Ulykke med farlig gods :
Det vil alltid være en viss sannsynlighet for ulykker med farlig gods på fv. 28 72, men det er ingen r egistrerte og
kjente tilfeller. Dermed vil sannsynligheten for en slik hendelse være svært lav. Konsekvensen av en ulykke med
farlig gods vil kunne være alvorlig. Konsekvensen vil være større i områder hvor det oppholder seg mye folk,
dvs. et område med bo ligbebyggelse og arbeidsplasser, enn på strekningen forbi planområdet . Planforslaget vil
ikke påvirke risikoen for ulykker med farlig gods, og risikoreduserende tiltak er ikke vurdert som nødvendig.

43. Ulykke i av - /påkjørsler:
Det er en viss risiko for trafikkulykker ved avkjørselen fra fv. 28 7 2 (Vestre Ådal), selv om siktforholdene er gode.
Avkjørselen er sikret med regulerte frisiktsoner. Det har ikke vært registrert ulykker i avkjørselen, jf. vegkart.no.
Registrerte ulykker på den aktuelle strekningen av fv. 28 7 2 er i hovedsak utforkjøringsulykker som ikke har
sammenheng med avkjørselen. Risiko for trafikkulykker i avkjørselen vurderes som akseptabel uten ytterligere
risikoreduserende tiltak. Økt trafikkbelastning i krysset fv. 28 7 2 x E16 er vurdert gjennom vedlagt
trafikkanalyse. Trafikkmengden som genereres av virksomheten det åpnes for i planforslaget er så marginal at
det ikke nevneverdig vil påvirke ulykkesrisikoen i krysset.

4 6 . Potensielt sabotasjemål :
Det er en viss mulighet for at tiltaket i seg selv kan være et sabotasjemål. Sannsynligheten for sabotasje er
imidlertid lav. Sikkerhet mot sabotasje vil inngå i tiltakshavers beredskapsrutiner.

4 7 . Potensielle sabotasjemål i nærheten :
Eksisterende høysp entlinjer gjennom planområdet er potensielle terrormål. Sikkerhet mot sabotasje inngår i
linje - eiers beredskapsrutiner.

Vedlegg nr.1: Kopi av uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid
Vedlegg nr.2: Trafikkanalyse
Vedlegg nr.3: Detaljutsnitt avkjørsel med sporingskurver
Vedlegg nr.4: Brev fra statens vegvesen datert 28.11.18



VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Plan ID: 0605_ 444

Detaljregulering for Vestsiden Fjellanlegg

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato

Offentlige myndigheter
1 Direktoratet for mineralforvaltning 11.05.18
2 Norges vassdra gs - og energidirektorat (NVE) 16.05.18
3 Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen 21.05.18
4 Fylkesmannen i Buskerud 22.05.18
5 Statens vegvesen, Region sør 28.05.18

Kommunale uttaleparter:
6 Ringerike kommune, kommuneoverlegen - miljørettet hel severn 15.05.18

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

Offentlige myndigheter:

1. Direktoratet for
mineralforvaltning, 11.05.18 :

Planområdet ligger mellom sand - og
grusforekomsten på Kilemoen og
pukkforekomsten Vest siden Pukkverk.
Forekomstene har nasjonal og regional
betydning. Reguleringen må ikke bli til
hinder for utnyttelse av grusressursene
i området i henhold til vedtatte planer.
Planforslagets virkning for
grusressursene må vurderes i
planbeskrivelsen og forh oldet til
eventuell konsekvensutredning må
begrunnes nærmere.

Planforslaget vil ikke bli til
hinder for at grusressursene i
området kan utnyttes i henhold til
gjeldende planer. Planforslaget
utarbeides i tett dialog med driver
av Vestsiden Pukkverk. Akt uelt
tiltak er ny bruk av en
eksisterende fjellhall, og det er
foretatt målinger av rystning /
vibrasjon i fjellhallen ved salver
på grensen til regulert
skjermingsbelte sør og vest for
hallen. Disse vurderingene vil bli
nærmere utdypet og beskrevet i
plan beskrivelsen.

Innspillet er
t ilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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2. Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE),
16.05.18:

NVE gjør rede for sine ansvarsområder
og viser til sitt generelle
veiledningsmateriell. Dersom planen
kommer i berøring med
e nergiinteresser, bør berørt
energiselskap involveres tidlig.

Planområdet ligger ikke i
nærheten av vassdrag, endrer
ikke grunnvannsnivået, og er i
ingen eller liten grad utsatt for
flom, erosjon og skred.

Ringeriks - Kraft a/s er varslet om
oppstart av p lanarbeidet.

Innspillet er
t ilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

3. Buskerud fylkeskommune,
utviklingsavdelingen, 21.05.18:

Uttalelsen omhandler kulturminner.
Fylkeskommunen har ingen merknader
til oppstartsvarselet når det gjelder
automatisk fredet e kulturminner, eller
bygningsvern og etterreformatoriske
kulturminner.

Uttalelsen tas til orientering. Innspillet er
t ilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

4. Fylkesmannen i Buskerud,
22.05.18:

Planarbeidet har som formål å ta i bruk
et eksisterend e anlegg. Med
utgangspunkt i dette har fylkesmannen
ingen spesielle merknader til saken.
Det vises til fylkesmannens generelle
ansvar for samordnet areal - og
transportplanlegging, naturmangfold
og samfunnssikkerhet.

Uttalelsen tas til orientering.

Det vil ikke bli lagt opp til noen
form for handels - eller
kontorvirksomhet i planforslaget.
Som del av planbeskrivelsen vil
det bli utført en ROS - analyse,
samt nødvendige vurderinger i
forhold til naturmangfold.

Innspillet er
t ilstrekkelig
kommentert av
fors lagstiller.

5. Statens vegvesen, Region sør,
28.05.18:

De trafikkmessige virkningene av
planen må dokumenteres nærmere
gjennom en trafikkanalyse, der også
forholdet til kollektivtrafikk og myke
trafikanter inngår. Nødvendige
endringer på riks - og fylkesvegn ettet
må gjennomføres før tiltaket kan
iverksettes , og det må inngås
gjennomføringsavtale med vegvesenet.
Jf. krav om planskilt kryss fv.172 x
E16, framsatt i forbindelse med

Uttalelsen tas til etterretning.
Som del av planbeskrivelsen vil
det bli utarbeidet trafikkanalyse
som forespurt. På grunnlag av
analysen vil det blir tatt kontakt
med vegvesenet for å avklare
hvilke tiltak som er nødvendig å
gjennomføre før tiltaket kan
iverksettes.

Plan grensen mot øst er satt for å
kunne regulere nødvendige
frisiktsoner og eventuell
utbedring av eks isterende

Det e r allerede
utfordringer i
krysset mellom
fv. 172 og E1 6
med dagens
situasjon.
Påvirkningen
planforslaget vil
ha på krysset vil
bli vurdert i
trafikkanalysen.

Det legges ikke
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områdereguleringsplan for
Follummoen.

3 m utenfor vegkant fv.172 må
reguleres t il «annen veggrunn», det må
angis tilfredsstillende løsninger for
håndtering av overvann, nødvendige
kryssinger av riks - og fylkesveg, og
byggegrenser må fastsettes i henhold
til fylkesdelplan. Normalt oversendes
teknisk detaljplan til forhåndsvurdering
fø r planforslaget ferdigstilles. Ved
regulerings av støyømfintlig
bebyggelse kreves støyforholdene
vurdert.

Innsigelse kan måtte påregnes.

avkjørsel fra fv.172, på en slik
måte at den sammenfaller med
plangrensen for tilliggende
reguleringsplan i øst, Kilemoen
Sanduttak av 2017. Regulering
av avkjørsel, frisiktsoner,
byggegrenser og vegareal vil
gjøres i henhold til vegnormalene
og etter krav fra statens
vegvesen. Det legges opp til å
oversende vegvesenet en teknisk
skisse som viser utforming av
avkjørselen og øvrige
vegtekniske forhold før
planforslaget ferdigstilles.

Planforslaget vil ikke åpne for
støyømfintlig bebyggelse.

opp til
støyømfintlige
formål i
området .
Eventuell støy
som genereres
fra planom rådet
vil måtte følge
enhver tids
gjeldende
støykrav, dette
vil bli s ik ret i
bestemmelsene.

Kommunale uttaleparter:

6. Ringerike kommune,
kommuneoverlegen –
miljørettet helsevern, 15.05.18:

Fjellanlegget ligger i et mye brukt
område for helårlig frilu ftsliv nært opp
til industri - og næringsvirksomhet.
Friluftslivet har flere partier som er lett
tilgjengelig uten å være tilrettelagt.
Støy og luftforurensning må holdes på
et minimum slik at kvalitetene ved
friluftslivet ivaretas.

Områdets bruk og verdi for
friluftsliv vil bli gjort rede for i
planbeskrivelsen. Et betydelig,
tilgrensende område i vest er
regulert for
pukkverksvirksomhet. Tiltak det
åpnes for i planforslaget vil i
liten grad medføre forurensning
eller trafikk.

Støy fra eventuelle vifter eller
tekniske anlegg vil bli utredet og
vurdert gjennom planarbeidet.

Planforslaget
legger kun opp
til at
nødvendige
tekniske
instillasjoner og
at asfaltert
området foran
fjellanlegget
(felt I/L/E1) kan
gjerdes inne.
Dette for å
unngå stengte
ferdselsåre r.
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for 
Vestsiden fjellanlegg i Ringerike kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 19. april 2018. 
 
Om planen 
Det skal legges til rette for utnyttelse av eksisterende Vestsiden fjellanlegg. Anlegget 
skal benyttes til nærings- og lagerformål. Området er avsatt til masseuttak i gjeldene 
kommuneplan. I gjeldene reguleringsplan er området som omslutter fjellanlegget 
avsatt til jord- og skogbruk og arealet som skal reguleres er område for forsvaret. Det 
er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
 
Uttalelse til planen 
Planområdet ligger mellom sand- og grusforekomsten på Kilemoen og 
pukkforekomsten Vestsiden pukkverk. Kilemoen har ifølge Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) nasjonal betydning som ressurs. Forekomsten Vestsiden pukkverk 
er vurdert til å ha regional betydning.  
 
DMF forutsetter at reguleringen slik den nå er foreslått ikke vil være til hinder for 
utnyttelsen av ressursene i området i henhold til vedtatte planer.  Tilstøtende plan 
både på Kilemoen og Vestsiden legger opp til uttak av ressursene i området.  Området 
som skal reguleres endres ikke ut over eksisterende avgrensing. 
 
Konsekvensutredning 
Veilederen til vurdering etter §10 i forskrift om konsekvensutredninger sier følgende: 
«Dersom en plan eller et tiltak medfører at det blir vanskelig eller umulig å utnytte en 
mineralforekomst av nasjonal og regional betydning, en tildelt utvinningsrett eller et 
prospekt, vil dette normalt utløse konsekvensutredning. Dersom en plan eller et tiltak 
innebærer omfattende båndlegging av en mineralressurs der det er iverksatt uttak av 
ressursen, bør det foretas en vurdering av betydningen av gjenstående del av 
mineralressursen. Dette gjelder også dersom mineralressursen er båndlagt av andre 
planer og tiltak av nyere dato. For planer og tiltak som ikke berører registrerte 
mineralressurser direkte, men som er lokalisert nært forekomster, utvinningsretter 
eller prospekter, vil det måtte gjøres en konkret vurdering av om og hvordan tiltaket vil 
kunne påvirke framtidig utnyttelse av ressursen.» 
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Når det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning forventer DMF 
at det i dette tilfellet begrunnes nærmere. Dersom konsekvensene for de berørte 
forekomstene er utredet i eksisterende planer må det likevel vurderes om krav om 
konsekvensutredning kan fravikes. DMF forventer uansett at de berørte forekomstene 
blir omtalt i planen. Planbeskrivelsen må også inneholde en vurdering av hvilken 
betydning tiltaket vil ha for ressursene i området som blir berørt.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hilde Marie Lingstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 

 
 
 

Mottakere: 

Feste NordØst AS Postboks 33 2540 TOLGA 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN 
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for
Vestsiden fjellanlegg, Ringerike kommune
Vi viser til brev av 19.4.2018.

Norges vassdrags - og energidi rektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og
bygningsloven.

Flom, erosjon og skred

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom - erosjon og skred.
Plan - og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På re guleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Vassdrag - og grunnvannstiltak

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er
ønskelig/behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at
dette kommer klart frem av oversendelsesbre v. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte
konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi - og vassdrags lovgivnin gen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.
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NVEs veileder 2/2017 Nasjonale o g vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom - og skredprosesser
som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er
vurdert og godt nok dokumentert.

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nv e.no/arealplan .

Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter s endes elektronisk til rs@nve.no .

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen .

Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker konkret
bistand til i den enkelte saken.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Ringerike kommune
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Vestsiden fjellanlegg - Ringerike kommune - detaljregulering -
varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 19.04.2018 angående varsel om oppstart av planarbeid for Vestsiden
fjellanlegg i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige innspill til
plananrbeidet.

Kort om planen
Formålet med planarbeidet er en omregulering for å kunne benytte fjellanlegget til nærings- og
lagerformål.

Kulturminnefaglige innspill
Vi har ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid når det gjelder automatisk fredete
kulturminner, eller bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

FESTE NORDØST AS
Att. Petter Hermansen
Postboks 33
2540 TOLGA

Vår dato:  21.05.2018  Vår referanse:  2018/7742 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato:  19.04.2018  Deres referanse:  38713/ph Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Feste NordØst  
Postboks 33 
2540  TOLGA  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Vestsiden Fjellanlegg 
 

Vi viser til brev av 19. april 2018 med varsel om oppstart av detaljregulering for Vestsiden 
Fjellanlegg. Planområdet ligger 5 km nordvest for Hønefoss, langs fylkesvei 72 - Vestre–
Ådal, gnr. 52/8 m.fl. 
 
Det aktuelle området omfattes av gjeldende reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk fra 2005 
hvor området er regulert til landbruksområde og spesialområde – sivilforsvarsanlegg. 
 
Det går frem av kunngjøringen at fjellanlegget ble oppført mellom 1973 og 1982 og at det 
tidligere har vært brukt av Sivilforsvaret og NVE. Anlegget har stått tomt siden det ble kjøpt 
opp av tiltakshaver. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at anlegget kan brukes 
til nærings- og lagerformål. Det er ønske om å kunne åpne opp for kontorer eller 
handelsvirksomhet. Gjennom reguleringsbestemmelsene vil det bli satt begrensninger for 
virksomheter som generer mye trafikk. 
 
Planforslaget vil bli utarbeidet i to nivåer. På bakkenivå vil det meste av arealet bli regulert til 
landbruksområde og grønnstruktur. Undere bakkenivå vil arealet bli regulert til byggeområde 
for næring og lager. 
 
Med utgangspunkt i at planarbeidet har som formål å ta i bruk et eksisterende anlegg har vi i 
utgangspunktet ingen spesielle merknader ut fra nasjonale og viktige regionale interesser med 
hensyn til arealdisponeringen. 
 
Selv om det går frem av kunngjøringen at det vil bli lagt vekt på å begrense virksomheter som 
generer mye trafikk, vil vi likevel fremheve viktigheten av at det ikke åpnes opp for nærings- 
og forretningsvirksomhet som er arbeidsplassintensiv eller som har mange besøkende. Vi 
viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 
26. september 2014 og regional plan for areal og transport i Buskerud, vedtatt 15. februar 
2018. Hvis det skal åpnes opp for noe handel innenfor dette området, ber vi om at dette 
begrenses til plasskrevende varehandel. 
 
Videre viser vi til Lov om forvaltning av naturens mangfold (natur-mangfoldloven) av 19. 
juni 2009 der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler blant 
annet sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper som skal legges 
til grunn for arealplanleggingen. Det må derfor som en del av planarbeidet redegjøres for 
hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
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Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Vi 
viser til DSB sin nye veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 som 
nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og 
at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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Svar - Vestsiden fjellanlegg - Ringerike kommune - reguleringsplan - varsel

om oppstart av detaljregulering

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 transport planlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del) plan. Forslaget er ikke i tråd med gjeldende og foreslått

kommuneplan.

Trafikk analyse

Regulering av ny virksomhet medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler , og de

trafikkmessige virkningene a v planen må dokumenteres nærmere i en trafikkanalyse .

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er)

må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og

trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer

må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk , og det må inngås

gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.

Det vises til krav vi har framsatt i fbm. områderegulerings Follummoen hvor vi krever

planskilt kryss mellom fv. 1 72 og E1 6.

Detaljplan

Langs riks - og fylkesveger kreves minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen

veggrunn – teknisk anlegg» .
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Det må også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive

nødvendige kryssinger av riks - og fylkesveg.

Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og

eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for

forhåndsvurdering før endelig planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

Gjennomføringsavtale

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 fastsette 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. ”Fylkesdel plan 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 innsigelse fra Statens vegvesen mot eventu elt 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 Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 201 4 , 31 03 TØNSBERG

Nordre Buskerud politidistrikt, Postboks 505, Sentrum, 3504 HØNEFOSS

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØN EFOSS



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no  

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

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

15.05.2018 

 

Vår ref.: 2018/313 

  

Uttalelse til oppstart av planarbeid Vestsiden fjellanlegg 

  

Det vises til deres brev av 20.4.2018 vedrørende intern oppstart av planarbeid for Vestsiden 

fjellanlegg. 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Vestsiden fjellanlegg ligger i et mye brukt område for helårlig friluftsliv nært opp til industri- 

og næringsvirksomhet. Friluftsområdet har flere partier som er lett tilgjengelig for folk flest 

uten å være tilrettelagt. Støy og luftforurensing må holdes på et minimum slik at kvalitetene 

ved friluftslivet må ivaretas.  

 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

 



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap
Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 981 5 Vadsø

Feste NordØst AS

Postbboks 33

2540 TOLGA

Petter Hermansen

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :
Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342
1 8/89281 - 6 Petter Hermansen 28.1 1 .201 8

Forhåndsvurdering av r eguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg - Ringerike

kom mune

Vi viser til motta tt materiale for overnevnte pla n.

Det er uklart for oss hva slags virksomhet som skal etablere seg i fjellhallen. Det står

produksjonsvirksomhet for industri og drift av lager. Det er også beskrevet

datalagervirksomhet . I trafikkanalysen er det forutsatt 4 ansatte. Dette synes lite.

Dere er sikkert kjent med at det planlegges datalagervi r ksomhet på Follummoen i en

områdereguleringsplan. For dette området har vi fremmet en innsigelse med bak grunn i at

det vil generere t rafikk i en allerede belastet og trafikkfarlig kryss E1 6 / fv. 1 72. Det er derfor

framsatt krav om planskilt kryss mellom E1 6 og fv. 1 72 . Det samme har vi uttalt ved

oppstart til deres reguleringsplan .

Vi kan ikke vurdere dere annerledes enn plan for Foll ummoen.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

Senioringeniør
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1 Innledning

Feste NordØst as har på oppdrag fra Vault as igangsatt om regulering av det eksisterende
fjellanlegget til Sivilforsvaret og NVE for å legge til rette for ny bruk.
Fjellanleg get ligger like nord for Vestsiden pukkverk.

Denne trafikkvurderingen er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplanen.

2 Trafikksituasjonen

T rafikk til og fra fjellanlegget vil benytte eksisterende avkjørsel fra fv.172 Vestre Ådal,
ca. 2 . 2 km nord for krysset med E 16 - Follumkrysset . Avkjørselen ligger på en
oversiktlig rettstrekning med hastighet 80 km/t . Eksisterende avkjørsel er eneste
atkomstmulighet til fjellanlegget .

Fv. 1 7 2 Vestre Ådal , er en lokalvei som blir trafikkert av beboere og bedrift e r på
vestsiden av Begnavassdraget fra Hønefoss til Hallingby. Vegen går gjennom områder
med spredt bebyggelse med fartsgrense 80 km/t.

Trafikkmengde r (Årsdøgntrafikk, ÅDT) er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og
er oppgitt for 201 7 .

Europaveg 16 har en ÅDT på 6800 med en andel på 15% lange kjøretøy nord for
Follumkrysset . Sør for krysset er ÅDT på 8200 med 14% lange kjøretøy.
Trafikkmengden i krysset med fv. 172 Vestre Ådal, er på 400 kjøretøy/døgn . og har en
andel lange kjøretøy p å 5 %. Fv. 172 passerer under E 16 med en ÅDT på 1200 .

Fv. 172 har p å strekningen fra E 1 6 til krysset med Fv. 171 Kilealleen , e n ÅDT p å 1000 .
Fra krysset med Fv. 171 og videre forbi avkjøringen til fjellanlegget , er ÅDT på 800
kjøretøy/døgn . Hele strekningen har en andel av lange kjøretøy på 6%.

V egs trekningen har ikke fortau eller gang - og sykkelveg og benyttes i liten grad som
skoleveg, da det er etablert skoleskyssordning for elever som er bosatt etter vegen.
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Av de som ikke omfattes av sk oleskyssordning, bor de fleste langs Fv.171 og disse
benytter denne vegen som skoleveg til Veien skole. Vegen er i liten grad benyttet i
frilufts sammen hen g av fotgjengere og syklister.

Bilde 1 Aktuelt vegnett med adkomst veg og trafikkdata
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3 Ulykkessituasjonen

På fylkesveg 172, fra Follumkrysset til litt forbi avkjøringen til Vestsiden Pukkverk , er
det sju politirapporterte ulykker med personskade r fra 1995 til 20 15 . Seks av ulykkene
er bilulykker og en er sykkelulykke. To av u lykkene, herav sykkelulykken, er ulykke r
med dyr involvert . T re av ulykke ne er utforkjøring med enslig kjøretøy. Seks av
ulykkene er med lettere skade, en med alvorlig skade.

Ca. 1,5 km nord for avkjøringen til fjellanlegget , ved Tutanrud, er det tre
poli tirapporterte ulykker i perioden 2006 - 2015 . To utforkjøringsulykker med enslig
kjøretøy og en møteulykke i kurve. To av ulykkene er med lettere skade, for den tredje
ulykken er skadegrad ikke registrert.

I Follumkrysset hvor f v. 172 tar av fra E16, er d et 7 politirapporterte ulykker med
personskade r fra 199 2 til 201 3. I alle ulykkene var det to kjøretøy involvert. Totalt har
ulykkene medført 9 lettere skadet og to drepte. Dødsulykkene var i 2008 og 2013, den
ene MC ulykke. I 2014 ble krysset skiltet med full stopp , og det er ingen registrerte
ulykker etter dette.

Bilde 2 Trafikkulykker på aktuell strekning
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TØI har utviklet ulykkesmodeller som beregner normalt antall personskadeulykker, lett
skadde, hardt skadde og drepte på veier med ulik standard og trafikkmengde for riks - og
fylkesveinettet i Norge. En gjennomsnittsøkning av trafikkmengden med 10 % fører til
9,8 % økning av antall person skadeulykker , og 8 % økning av antall drepte eller hardt
skadde ved en trafikkmengde på 2 000 kjt/d. Med en trafikkmengde på 10 000 kjt/d vil
økningen være på henholdsvis 9,3 og 5,6 %.

4 Framskriving av trafikktall 201 7 - 202 8

Vi har benyttet TØI (Transport økonomisk institutt) sine framskrivninger for
persontransport og godstransport (TØI rapport 1554/2017 og 1555/2017 ) for å
beregne trafikktall for 202 8 . Det er benyttet tall for Buskerud fylke .

Prognosene viser at p erioden fram til 2022 får en vekst på personbiltrafikk på 1,5 % og
godstrafikk på veg øker med 1,7 % pr. år. Fra 2022 til 2030 regnes det med en vekst på
1,13 % og 2,2 % på henholdsvis personbiltrafikk og godstrafikk på veg .

Ved å benytte vekstprognosene på årsdøgntrafikk og andel lange kjøret øy fra NVDB får
vi følgende tall for 202 8 .

Framskriving av årsdøgntrafikk fra Nasjonal vegdatabank 11 år, 201 7 - 202 8
Grunnprognoser for Nasjonal transportplan 2016 - 2050, tall for Buskerud
Årsdøgntrafikk Andel lange/tunge kjøretøy

Veg parsell ÅDT -
201 7

Årlig
vekst

ÅDT -
2022

Årlig
vekst

ÅDT -
202 8

% -
201 7

Årlig
vekst

% -
2022

Årlig
vekst % - 202 8

Ev16, sør for
Follumkrysset

8200 1,50 % 8 834 1,13 % 94 50 14 % 1,7 % 15, 2 % 2,2 % 17, 4 %

Ev16, nord for
Follumkrysset

6800 1,50 % 74 26 1,13 % 78 36 15 % 1,7 % 16, 3 % 2,2 % 18, 6 %

Fv172,
mellom E16 og Fv171 1000 1,50 % 10 77 1,13 % 11 79 6 % 1,7 % 6, 5 % 2,2 % 7,4 %

Fv172, nord for Fv171 800 1,50 % 8 62 1,13 % 9 43 6 % 1,7 % 6, 5 % 2,2 % 7,4 %
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5 Fremtidig trafikk til og fra fjellanlegget

Fjellanlegget foreslås omregulert til kombinert formål industri / lag er , der lager er det
primære formålet. Industrivirksomhet er begrenset til produksjon som naturl ig hører til
eller er nødvendig for drift av lagervirksomheten , jf. reguleringsbestemmelse 3.1.1.

Lagervirksomheten er i samme reguleringsbestemmels e begrenset til datalager og/eller
arkivlager. Dette er virksomhet som ikke genererer stort transportbehov , og det er satt
et øvre tak for ÅDT på 9 i bestemmelsen .

Grunnlaget for ÅDT - tallet er følgende forutsetninger:
- Maksimalt 4 ansatte ved tillatt virksomhet i fjellanlegget.
- Maksimalt 1 varelevering pr. uke.

Med støtte i Statens vegvesen sin håndbok V713, «Trafikkberegninger», er det her lagt
til grunn at en ansatt i fjellanlegget vil generere 3, 5 turer med bil pr. døgn (jf. tabell på
s.55). Det er da lagt til grunn reise til jobb med bil , reise fra jobb med bil, at det a v og til
blir nødvendig å foreta reise i arbeidstiden , samt at det i noen grad vil være besøkende
til de ansatte. På grunn av fjellanleggets beliggenhet er det ikke lagt til grunn at det vil
genereres personturer, dvs. turer til fots eller med sykkel.

Summ en av ansattes reiser gir 1 4 turer pr. døgn.
Varetransport gir 0,4 turer pr. døgn.
Totalt 1 4 ,4 turer pr. døgn.

Når turene skal omregnes til ÅDT legges det til grunn 220 arbeidsdager i et år og 365
døgn pr. år. 14,4 turer pr. døgn gir ut fra dette en ÅDT på 8,68. På grunn av at det er
vanskelig å sette forutsetninger som vil gjenspeile det faktiske transportarbeidet på de
virksomhetene som måtte komme, er maksimaltallet for ÅDT rundet opp til 9 .

Et øvre tak på 9 ÅDT vil være en maksimalsituasjon, sett i forhold til den type
virksomheter som vil kunne tillates innenfor reguleringsbestemmelsene. Mest
sannsynlig vil det bli etablert en type lagervirksomhet som vil være fjernstyrt og derfor
ha et betydelig lavere tra nsportbehov.

En økning i ÅDT på 9 kjøretøy utgjør en prosentvis svært lav trafikkøkning , sett i forhold
til dagens trafikkmengder . På fv.172 ved avkjørselen til fjellanlegget, hvor ÅDT er 800,
vil økningen være på 1.125%. På E16 sør for Follokrysset, hvor ÅDT er 8200, vil
økningen være på 0,11 %.

En økning i ÅDT på 9 kjøretøy vil inngå i den generelle framskrivingen av trafikktall
fram til 2028 i kapittel 4. Økningen utgjør også en liten prosentandel av den generelle
trafikkøkningen fram til 2028.
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6 Konk lusjon

Den maksimale trafikkmengden som kan generes av ny virksomhet i fjellanlegget,
innenfor foreliggende forslag til reguleringsbestemmelser, er marginal og vil i svært
liten grad bidra til økning i ulykkesrisikoen på Fv.172 og i kryss Fv.172 x E16.

Se tt i denne sammenheng er det også positivt at Fv. 172 i liten grad benyttes av
fotgjengere og syklister , samt at det er innført full stopp i krysset med E16.
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2469-22  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 74/19 

 

Saksprotokoll - 448 Detaljregulering Haug nærsenter - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Haug nærsenter sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12.10. 

 

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

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 448 Haug nærsenter: 

a. 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

- 310 Fløytingen,11.11.2004   

-  
4. Det skal tas høyde for at det skal kunne fremføres gang- og sykkelvei forbi 

planområdet lang fylkesveien 

 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 

«Det skal tas høyde for at det skal kunne fremføres gang- og sykkelvei forbi planområdet lang 

fylkesveien». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

HMA 

Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2469-20   Arkiv: PLN 999  

 
 

448 Detaljregulering Haug nærsenter - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Haug nærsenter sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12.10. 

 

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

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 448 Haug nærsenter: 

 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

 310 Fløytingen,11.11.2004   

 

 

  

Sammendrag  

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for et nytt nærsenter og en 

oppgradering av sentrumsområdet i Haugsbygd. Eksisterende nærsenter skal rives.  

 

Nytt nærsenter vil legges vest på eiendommen, bort fra eksisterende bebyggelse.  

Ny gang og sykkelveg vil bli fysisk adskilt fra innkjøring og parkeringsarealer. 

Detaljreguleringen legger opp til opprydding av rotete og farlig trafikksituasjon ved 

eksisterende parkering og gang-/sykkelveg. 

 

Boenhetene som ble varslet ved oppstart er tatt ut av planen. Reguleringen vil derfor 

videreføre dagens bruk av eiendommen.  

 

Rådmannen stiller seg positiv til detaljreguleringen, og mener at nytt nærsenter vil bli 

et estetisk løft for Haugsbygd som lokalsentrum.  

 

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

Bakgrunn  



- 

Området reguleres for å erstatte en eldre reguleringsplan. Hensikten med 

planarbeidet er å tilrettelegge for nybygg av nytt nærsenter, som skal være en 

oppgradering av eksisterende senter. Eksisterende nærsenter skal rives, 

beliggenheten av nytt bygg blir sør-vest på eiendommen.  

 

Planen legger også opp til en bedre trafikkmessig løsning for gang- /sykkelvei og 

parkering enn dagens situasjon. Det nye senteret plasseres mot vest på 

eiendommen og vil derfor skape en større avstand til kirken enn i dag.  

 

Planen er i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om å bygge oppunder 

Haugsbygd som et prioritert lokalsamfunn.  
 

Beskrivelse av saken (planforslaget)  

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller AKA AS v/Rolf Hammerengen og Christine 

Mathiesen (Advokatfirma Buttingsrud) 

 

   

Fagkyndig  Halvorsen og Reine AS v/Aina Lian og Helge 

Martens  

 

  Gbnr. 

Eieropplysninger Klekken Butikkeiendom AS c/o AKA AS 

Ringerike kommune  

Buskerud fylkeskommune/SVV 

Mona Haug  

136/23 

136/27,29,28 

2167/1 

136/1 

   

Arealformål  Forretning/tjenesteyting   

Kjøreveg  

Gang-/sykkelveg 

Annen veggrunn/teknisk anlegg  

Naturområde  

2 942 m2 

 

   

Bygningstype Nærsenter; matbutikk, legesenter, frisør etc.   

   

Høyde  Kote +218 moh, tilsvarende 6,0 meter over 

dagens høyde ved innkjøring.  

 

   

Parkering  Minstekrav er en plass pr 100 m2 bruksareal 

for bil, og to plasser for sykkel.  

Prosjektet vil få ca 50 plasser for bil og 18 for 

sykkel. 1/3 av sykkelparkering blir under tak. 

 

   

Arbeidsplasser  20-30 ansatte  

   

Plantype  Detaljregulering   

   

Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart målestokk 1:100 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  
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Illustrasjon av mulig utforming av bygg, bygget vil få ulik gesims (Halvorsen og Reine AS).  

 

Forslagstiller ønsker å holde deler av butikklokalene i drift under byggeperioden, 

deler av eksisterende bygg må rives for å gjøre plass til nytt bygg, resten av 

bygningsmassen rives når nybygg er ferdig. Dette vil føre til drift i et nedskalert 

senter. Under anleggsfase vil blant annet gang- og sykkelvei gå via Toppveien.  

Plan for gjennomføring av dette vil utarbeides og varsles sammen med 

byggesøknaden. 

 

Forslag om boliger er tatt ut av planen etter varsel om oppstart.  

For øvrig informasjon om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse og øvrige 

utredninger.  
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Tidligere behandlinger og vedtak  

27.06.2018 Oppstartsmøte  

18.08.2018  Oppstart varslet i brev til naboer og interessenter og annonsert i 

  Ringblad. Frist for innspill 18.09.2018 

29.08.2019 Informasjonsmøte på Klekken hotell  

 

Medvirkning  

Det ble avholdt informasjonsmøte under oppstartsvarslingen, alle naboer og andre 

interessenter ble invitert i varsel om oppstart.  

 

Under møtet, og i innspill fra naboer oppleves det stort fokus på trafikksituasjonen i 

både Øvre Klekken vei og Fløytingen. Veiene er fylkesveier og forvaltes av 

Buskerud fylkeskommune/Statens vegvesen. På bakgrunn av videreføring av 

eksisterende bruk, og at boligene er tatt ut av planen, vil forhold vedrørende disse 

veiene ikke pålegges utvikler av denne eiendommen direkte.  

 

Kommunen vil ved rullering av ny Kommuneplan vurdere å legge inn forslag til ny 

gang- og sykkelvei langs Fløytingen, samt spille den inn ved ny rullering av 

handlingsplan for fylkesveier.  

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg; 

merknadsbehandling. 

 

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. 

 

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. 

 

Innenfor planområdet er det gjort observasjoner av blomsten Dragehode, som er 

vurdert som en sårbar art i den nasjonale rødlista. Dragehodeblomsten blir ivaretatt 

med egen hensynssone i planen (H450). 

 

Økonomiske forhold  

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

drift, infrastruktur.  

 

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

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen opplever at de er et stort engasjement for trafikksituasjonen i Fløytingen 

og Øvre Klekkenvei. Forholdet anses også å være knyttet opp ved eventuell annen 
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bruk av eiendommen, dette da planen ble varslet med en boligdel i oppstarten. 

Boligandelen er tatt ut, og bruken av eiendommen blir derfor ikke endret 

nevneverdig.  

De trafikale forholdene må følges videre opp på et overordnet nivå, og bør ikke 

knyttes direkte til denne planen.  

 

Rådmannen vil påpeke at planen rydder opp i dagens uryddige gang- og sykkelveg 

mot skolen, øst på eiendommen. Dette vil bli en betraktelig forbedring fra dagens 

farlige situasjon der varelevering, parkering, kjøreveg og gangveg er blandet. Ny 

plan vil resultere i klare skiller mellom disse formålene.    

 

Etablering av møtested utenfor inngangsparti vil gi nærsenteret et naturlig 

samlingssted for innbygger, samt et hyggelig sted å oppholde seg. Et viktig og riktig 

løft for Haugsbygd som lokalsenter.  

 

Samlet vurdering og konklusjon  

Rådmannen anser nytt nærsenter som et viktig og riktig grep for Haug som 

lokalsenter. Matbutikken vil få betraktelig større lokaler, bedre tilgjengelighet, slik at 

en større brukergruppe kan benytte seg av et lokalt tilbud istedenfor å alternativt 

bruke bilen for å kjøre til matbutikk andre steder i kommunen.  

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Plankart  

2. Planbestemmelser  

3. Planbeskrivelse  

4. ROS-analyse  

5. Trafikkrapport, elfa  

6. Støyvurdering, elfa  

7. Fagrapport vann og avløp(overvann), elfa 

8. Merknadsbehandling  

1. Fylkesmannen i Buskerud 

2. Buskerud fylkeskommune 

3. Statens vegvesen 

4. Brakar AS 

5. Den norske kirke 

6. FAU Vang skole  

7. Benedicte og Lars Haugom, Fløytingen 33 

8. Bjørn Rishovd 

9. Astrid Marie Gulsvik Eikeland og Christian Hølland Eikeland 

10. Helene Preus 

11. Solveig og Harald S. Hollerud 

12. Ingela Grov og Rikard Strømsodd 

13. Irmelin M. Kårbø 

14. Ivar Marius Nerby 

15. Iver Nerby 

16. Harald Gudim og Guro Michaelsen 
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17. Mona Haug 

18. Knut og Runa Olberg 

19. Haakon Saga 

20. Siri Thorsen og Jan Erik Aspunvik 

21. Tove og Stein Asle Løkken 

22. Tone og Morten Bråten-Ellingsen 

23. Kommuneoverlegen  

24. Torunn Klækken 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Åshild Lie 
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1. Bebyggelse og anlegg

- Forretning/tjenesteyting BKB
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- Gang - / sykkelveg SGS1 - 2
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Eierform

o_ = Offentlig
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Bestemmel ser om rekkefølge, endring og dokumentasjons krav

§ 1 Dokumentasjonskrav

§ 1.1 Plan - og dokumentasjonskrav
Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak skal det foreligge utomhusplan for
utomhusarealer, vei og gang - / sykkelvei i målestokk 1:500 som viser :

• Arealer for uteområder, gangveier, varelevering, vegetasjon, bil - og sykkelparkering.
• Tilgjengelighet for mennesker med funskjonsnedsettelser /universell utforming
• Håndtering av overvann
• Overganger mot tilliggende fortaus - og gatearealer, samt tilliggende bebyggelse for å

si kre helhetlig terrengtilpasning
• Eksisterende og fremtidig terreng
• Møblering, vegetasjon, belysning , skilting og materialbruk
• Gangsoner fra parkering og gangvei, til inngangsparti og møteplass
• Møteplass ved inngangsparti

§ 1.1.1 Miljøoppfølgingsplan
Før det gis kan igangsettingstillatelse til tiltak skal det foreligge Miljøoppfølgingsplan som
redegjør for:

Aktuelle transportveier i anleggsperioder og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak,
herunder midlertidig omlegging av gang og sykkelvei via Toppveien
Hvordan st øy og støvplager sk al forebygges i anleggsperioden
Håndtering av overvann, lensevann , miljøfarlige kjemikaler etc. i anleggspe rioden
Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplass en som kan gi informasjon
om byggeforløp, og avklare eventuelle klage r
Gjennomføring av nødvendige tiltak for å sike at anleggsgjennomføring ikke
medfører uakseptabel helse - og miljørisiko eller unødvendige ulempe/plager for
omgivelsene.

§ 1.1.2 Utbyggingsplan
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak, skal det foreligge godkjente planer for de ulike
rive - og utbyggingstrinn som redegjør for:

Adkomster, anleggstrafikk, rigg og driftsområde, gangveier, bil - og
sykkelparkering.

Ombygging/flytting av funksjoner i eksisterende senter, samt sikring av disse med
tilhørende uteom råder.

§ 1.1.3 Byggegrunn
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet, s kal det være gjennomført
verifiserte geotekniske undersøkelser. Dokumentasjon om byggegrunn og g eoteknis k e
anbefalinger skal følge søknad om tiltak.

§ 2 Rekkefølgebestemme lser

§ 2.1 Etappevis utbygging
Før det gis igang settingstillatelse til tiltak innenfor felt BKB , skal rivearbeider som berører
eksisterende bygning være utført i tråd med utbyggingsplan i § 1.1.2.

§ 2.2 Før brukstillatelse

§ 2.2.1 Tjenesteyting
Før det gis brukstillatelse for tjenesteyting , skal tilhørende p - plasser i tråd med
utomhusplan være tilgjengelig og adko mstforhold skal være forsvarlig.
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§ 2.2.2 Forretning
Før det kan gis brukstillatelse for forretning skal o_SGS2, f_SKV3, SPA, løsning for
overvannshåndtering samt belysning ved fartshump i Fløytingen være ferdig opparbeidet.
Grøntarbeider kan avsluttes i påfølgende vekstsesong.

§ 2.3 Før ferdigattest
Før det gis ferdigattest ti l bygninger in nenfor felt BKB skal felt SPA være opparbeidet i samsvar
med utomhusplan og bygninger på feltet revet.

Formålsbestemmelser

§ 3 Fellesbestemmelser

§ 3.1 Universell utforming
Prinsippet om universell utforming skal tilstrebes ved planlegging og etablering av bebyggelse
og anlegg slik at planområdet i så stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker
på en likestilt måte. Uteområdet skal arronderes med større flate pa rtier enn i dag for å sikre
god tilgjengelighet, s langt det terrengmessig lar seg gjøre. Min 5 % av parkeringsplasser for
sykkel og bil i utbyggingsområdet skal utformes og plasseres i nærheten av bebyggelsens
inngangsparti for kunder/besøkende, slik at hensynet til bevegelseshemmede ivaretas.

Beplantning skal bestå av giftfrie og allergivennlige plantesorter.

Utforming av gangarealer må være minimum 2,5 meter . Stigningsforhold og svingradius må
være tilpasset bruk av rullende hjelpemidler. Nedsenket kan tstein skal beskyttes i overganger
mellom gangfelt og fortauskant. Tverrfall på gang - /sykkelveier må ikke overstige 2%.

§ 3.2 Støy
Viftestøy fra ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner:
Lydniv p uteoppholdsarealer og utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning og i
annen bygning skal ikke overstige følgende niv :

- Støyniv p Lnatt 35 , Lkveld 40 og Ldag 45 dB.

Støyniv et fra andre støykilder skal ikke overstige følgende støyn iv er ved nærmeste boliger:

- Lden 55dB p uteoppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruksform l.

- L5AF 70 dB utenfor soverom, natt 23.00 - 07.00.

Grenseverdiene tilsvarer gul støysone i retningslinje T - 1442/2016.

§ 3.3 Kulturminner
Dersom det ved gjennomføring av tiltak forekommer automatisk fredete kulturminner, skal
arbeidet stanses umiddelbart i den utstrekning det berører kulturminnet. Fylkeskommunen skal
varsles umiddelbart, jf. Kulturminneloven §§ 8, andre ledd og 25.

§ 3.4 Byggegrenser
B yggegrenser er angitt på plankart. Der hvor det ikke er angitt byggegrense , er byggegrense lik
formålsgrense. Det kan oppføres mindre tiltak som lave gjerder, skilt, flaggstenger, hekk og
busker utenfor byggegrense, forutsatt at det ikke kommer i konfl ikt med frisiktlinjer og – soner jf.
§ 7 .1.

§ 3.5 Overvann
Overflatevann/ takvann/ drensvann skal behandles etter prinsippet om lokal
overvannshåndtering, inkl. intern fordrøying/infiltrasjon. Både overvann og drensvann skal
behandles på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper.
Vegetasjonsområder i formål SPA, og GN bør benyttes til fordrøying. Valgte løsninger for
overvann skal fremgå av situasjonsplan og utomhusplan, jf. §1.2. 1.
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§ 3.6 Forurensing
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal alt arbeid stanses, og
forurensningsmyndigheten varsles jf. forurensningsforskriften § 2 - 10. Ved akutt forurensning
eller fare for akutt forurensning, skal nærmeste politimyndighet varsles jf. forurensningslov en §
39.

§ 3.7 Renovasjon
Løsning for renovasjon skal være i samsvar med den til enhver tids gjeldende
renovasjonsforskrift for Ringerike kommune, og være integrert i bygningsmassen ved
varemottak.

§ 3.8 Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur skal prosjekteres o g opparbeides i samsvar med norm - og forskriftskrav
gitt av Ringerike kommune, jf. § 5.1.2. Løsning for el - forsyning, inkl. omlegging av eksisterende
nett skal avklares med Ringerikskraft.

§ 3.9 Gangforbindelser
Fra gang - /sykkelvei på østsiden av senteret, skal det legges til rette for sikker og god kryssing
av SKV/SPA, til møteplass og inngangsparti. Kryssing skal fremgå av utomhusplan jf. § 1.1.

§ 4 Bebyggelse og anlegg

§ 4.1 Bebyggelse og anlegg – forretning/tjenesteyting, BKB (§ 12 - 7)

§ 4.1.1 Form ål (§ 12 - 7 første ledd nr. 1)
Området skal benyttes til nærsenter med forretninger og tjenesteyting med tilhørende
parkering, møtested og varemottak. Om det anses formålstjenlig , kan noen av
parkeringsplassene for bil og/eller sykkel jf. § 4.5 etableres innenfor BKB.

§ 4.1.2 Utnyttings grad (§ 12 - 7 første ledd nr. 5)
Maksimalt tillatt BRA er 1800 m2. For beregning av BRA, skal det ikke legges inn tenkte
plan ved etasjehøyder over 3 m.

§ 4.1.3 Høyde (§ 12 - 7 første ledd nr. 1)
Maksimal gesims - /mønehøyde er kote 218.

§ 4.1.4 Estetikk og materialbruk
Nærsenteret skal være et estetisk løft fra dagens senter. Bebyggelse og uteanlegg skal gis
et variert formspråk og utformes med arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Materialbruk
og farger skal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele. Re novasjon og
varelevering skal være en integrert del av bygningsmassen. Inngangsparti skal være
markert og synlig og gesimshøydene på senteret skal variere.

§ 4.1.5 Møteplass
Det skal etablere s en utvendig møteplass ved inngangen til forretningene. Møteplassen
skal ha sitteplasser, samt strømuttak for ulike arrangementer. Møteplassen skal markeres i
dekket, så den avgrenses fra trafikkareal, sykkelparkering etc.

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 5.1 Kjøreveg, SKV
Områdene o_SKV1, o_SKV2 og SKV4 benyttes som kjø reveg. Området f_SKV3 skal benyttes
som felles avkjørsel for Haug nærsenter og naboer. Tiltak som berører offentlig kjøreveg skal
være godkjent av vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.

§ 5.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT
Annet vegareal o_SVT1 - 3 omfatter vegens vedlikeholdssoner som bl.a. skråninger, grøfter,
snøopplag og tekniske installasjoner
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§ 5.3 Gang - /sykkelveg, SGS
Omfatter eksisterende regulert gang - /sykkelveg langs Fløytingen (o_SGS1). Omfatter også
eksisterende gang - /sy kkelveg i nord - sydretning (o_SGS2), som flyttes østover. O_SGS2 skal
flyttes for å øke trafikksikkerheten, da den i dag går over parkeringsplassen. Tiltak på offentlige
gangveg skal være godkjent av vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.

§ 5.4 Kollektivholdeplass, SKH
Omfatter eksisterende bussholdeplass langs Fløytingen (o_SKH1). Tiltak på offentlig
kollektivholdeplass skal være godkjent av vegmyndigheten før det kan gis
igangsettingstillatelse.

§ 5.5 Parkering, SPA
Omfatter parkering for nærsenteret i felt BKB. Krav til parkeringsdekning for bil er minimum 1
plass pr 100m2 BRA for alle formål innenfor BKB. Minimum 5% av parkeringsplassene skal
være universelt utformet.

For sykkel gjelder krav til minimum 1 plass pr 100m2 BRA for alle formål innenfor BKB.
Minimum 1/3 av p - plasser for sykkel skal være overbygget.

Parkeringsplassen skal ha flere innslag av vegetasjon. Denne vegetasjonen bør utnyttes i
forbindelse fordrøying av overvann.

Om det anses formålstjenlig , kan noen av parkeringsplassene for bil og/eller sykkel etableres
innenfor BKB.

§ 6 Grønnstruktur (§ 1 2 - 5 nr. 3)
Alle naturområder skal være tilgjengelige for allmennheten og kan benyttes til fordrøying.

§ 7 Hensynssoner (§ 1 2 - 6)

§ 7.1 Frisikt (H140)
I frisiktsonene H140_1 - 6 tillates ikke sikthindrende elementer mellom 0,5m og 3,5m over
tilstøtende veiers planum. Eventuelle trær eller søylers diameter skal ikke overstige 30cm, og
det tillates ikke fler e enn to i hver frisiktsone.

§ 7.2 Grønnstruktur (H540)
I hensynssonen sk al planten Dragehode tas hensyn til. Om eksisterende forekomst av planten
er i veien for ny trase for gangveien, naturområdet eller parkering, kan den flyttes til et egnet
sted innenfor hensynssonen.
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RI N G E RI KE KO M M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

PLAN BESKRI VELSE
0605_ 448

Detaljregulering for
Haug Nærsenter

Utarbeidet av Halvorsen og Reine AS , 25.09.2019

Sammendrag
Planforslaget vil bidra til en oppgradering av Nærsenteret , samt en forbedring av
gangveiløsningen over parkeringsplassen. En økning av grøntarealer vil bedre forholdene for
barn og unge. Utbyggingen vil medføre en forbedring av overvannsløsningen og gi om rådet et
estetisk løft.

Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen
Området reguleres for å erstatte og oppgradere en eldre reguleringsplan. Hensikten med
planarbeidet er å tilrettelegge for nybygg av nytt nærsenter , som skal være en oppgradering av
eksisterende senter. Planen legger også opp til en bedre trafikkmessig løsning for gang -
/sykkelvei og parkering enn dagens situasjon. Det nye s enteret plasse res mot vest på
eiendommen og vil derfor skape en større avstand til kirken enn i dag.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Forslagstiller: Klekken Butikkeiendom AS, c/o AKA AS

Plankonsulent: Halvorsen & Reine AS

Trafikk, VA og støyrapport er utført av Efla AS

Eierforhold: Klekken Butikkeiendom AS, c/o AKA AS

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke gjort noen vedtak i saken før 1. gangsbehandling.

2.4 Utbyggingsavtaler
Det ble varslet oppstart av forhandling om utbyggingsavtale ved varsel om oppstart av
planarbeidet .

2.5 Krav om konsekvensutredning
Planområdet er avsatt som byggeområde i gjeldende kommuneplan og planarbeidet omfattes
ikke av tiltak som etter KU - forskriftens vedlegg I alltid utløser utredningsplikt, ref. FOR - 2017 - 06 -
21 - 854. Ringerike kommune har vurdert planarbeidet i tråd med overord net plan og i samsvar
med gjeldende kommuneplan jf. referat fra oppstartmøte. Planlagt utvikling er ikke vurdert å gi
vesentlig virkning for miljø og samfunn, og utløser derved heller ikke utredningsplikt etter
forskriftens § 8 og vedlegg II.
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Planprosesse n

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Oppstart av p lan arbeidet ble varslet med brev til naboer og interessenter og annonsert i
Ringerikes Blad den 18.08.2018.

Det ble avholdt et informasjonsmøte på Klekken hotell den 29.08.2018.

Det kom 2 4 innspill til planen som er oppsummert i eget dokument . S e vedl a g t
merknadsdokument.

Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordn a rammer og føringer
Statlige planretningslinje for samordnet areal og transportplanlegging og Regional plan for areal
og transport i Buskerud 2018 - 2035 forutsetter at utbyggingsmønster og transportsystem
samordnes slik at transportbehovet begrenses. Planarbeidet er i samsvar med sentrumsformål i
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kommuneplan for Ringerike og er derved vurdert i samsvar med overordna r ammer og føringer
mht. areal og transport.

4.2 Kommuneplanen for Ringerike
4.2.1 Kommuneplanen s samfunnsdel 2015 - 2030

Gjeldende samfunnsdel er vedtatt 30.04.15 og har som hovedmålsetting 70 % vekst i
Hønefoss - området og 30% i utvalgte lokalsamfunn , deriblant Haug sbygd. Planen vil dermed
bygge opp under samfunnsdelens ønske om utvikling av kommunens senterområder .

4.2.2 Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 20 19 - 20 30 , vedtatt 3 1 .0 1 .20 19 . Planområdet er avsatt til
eksisterende og fremtidig senterområde i kommuneplanen. Gjeldende planbestemmelser
§6.3: «.. Arealbruken innenfor senterområder i kommunens tettsteder skal bygge opp under
tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels - , service - og kulturtilbud skal
lokaliseres til områder a vsatt til sen trumsformål ... »

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel



3

4.3 Gjeldende reguleringsplaner
78 - 03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 (forretning)

4.4 Tilgrense nde planer
310 Fløytingen

56 - 03 Haugsbygd felt A - B

4.5 Temaplaner
Vi kan ikke se at planen er i konflikt med kommunens ulike temaplaner.
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B eskrivelse av pl anområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i sydenden av Haug sentrum, ved krysset mellom fylkesvei 168 og fylkesvei
181 , ca. 4km fra Hønefoss.

Planområdet er ca. 10,5 mål og planen går til midt i vei i tilliggende fylkesveier mot syd og vest .
Mot nordøst tar planen med seg gangveien med tilliggende eiendomsg renser .

GBNR som inngår i planarbeidet – helt eller delvis, er som følger:

• Del av: 136/27 (F168 – Øvre Klekkenvei)

• 136/29 (skråning mot vei)

• 136/23 (Nærsenter)

• 136/28 (Grønnstruktur)

• Del av 136/1 (Haug gård – pga . gangvei og grønnstruktur)

• Del av 2167/1 (F 1 81 – Fløytingen)

Siden varsel om oppstart, så er planområdet innskrenket noe, ved at det er lagt i midtlinje vei.
Det er også gjort en mindre justering mot øst, for å ta med seg noe mer grønnstruktur.
Gjeldende planavgrensning er angitt med nedenstående ill ustrasjon.
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Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Forretning/tjenesteytingBKB

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

KjørevegSKV

Gang-/sykkelvegSGS

Annen veggrunn - tekniske anleggSVT

KollektivholdeplassSKH

ParkeringSPA

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

NaturområdeGN

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt H140

Hensyn grønnstrukturH540

Linjesymbol
RpGrense

RpFormålGrense

Byggegrense

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Frisiktlinje
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Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:
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Ekvidistanse:
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1:1000

Ringerike kommune

21.06.2018
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NN2000

0 25 50.m
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Arealplan-ID:

Forslagsstiller:

SAKS-
NR

DATO SIGN

TEGNNR. DATO SIGN.

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Dato

Dato

Dato

Revisjon

Revisjon

Revisjon

Kommunestyret sitt vedtak

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av BekreftDato PLANSJEFNAVN
Plansjef

0605_448

Klekken butikkeiendom ASRingerike
kommune

Detaljregulering

Haug Nærsenter

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Ny 2. gang behandling

Offentlig ettersyn fra ....... til ......

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra ........ til .........

1. gangs behandling

Kunngjøring av oppstart av planarbeid 13.10.2018

Oppstartsmøte 30.08.2018
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5.2 D agens arealbruk og tilstøtende arealbr uk
Området brukes til nærsenter med en gang - /sykkelvei mot skolen . I nærområdet er det boliger,
jordbruksarealer, samt skole, barnehage og kirke.

5.3 Stedets karakter
Området preges av store åpne arealer. Strukturen på bebyggelsen er klar og tydelig. Bolighus
ligger som de minste frittliggende enhetene. Gårdsbrukene er litt større, mens offentlige
funksjoner er i enda større bygningsformer. Bygningene ligger fritt organ isert i landskapet.

5.4 Landskap
Landskapet preges av åpenhet, men med relativt kupert terreng. Haug kirke ligger på en kolle
litt nordøst for planområdet og er et kulturminne som med sin plassering er godt synli g .
Solforholdene i området er gode og det er fo rholdsvis lite vindutsatt. Hovedvindretningen i
området er fra nord - nordvest.
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Innenfor planområdet er det ikke noen kulturminner. Litt nord for planområdet ligger
middelalderkirken Haug kirke som er automatisk fredet.

5.6 Naturv erdier
Innenfor planområdet er det observasjoner av blomsten Dragehode, som er vurdert som en
sårbar art i den nasjonale rødl i st a .
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Rødlista har ulike kategorier som er som følger:

Dragehode er vurdert som sårbar (VU), markert med gult over her.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteo mråder
Det er i dag et grøntområde i nordenden av planområdet. Det er ikke i bruk og svært gjengrodd.

5.8 Landbruk
Det er ikke no en jord - /landbrukso mråde r i nnenfor planområdet.
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5.9 Trafikkforhold

Planområdet har kjøreadkomst i syd fra Øvre Klekkenveien ( Fv. 168). Langs eiendommen i
nordvest ligger Fløytingen ( Fv. 181). I planområdets østre side ligger en gang - /sykkelvei i nord -
syd - retning. Parkeringsplassen til senteret er dessverre litt utflytende m ot denne gang -
/sykkelveien, noe som reduserer trafikksikkerheten. I nordenden av planområdet ligger det
bussholdeplass.

Det er registrert to ulykker i området de siste 10 år i NVDB. Begge er registrert som ulykker med
lettere skade. Den ene ulykken (2013) er fotgjengerulykke i Fløytingen nord for krysset med
Vangstunet. Den andre (2008) er sykkelulykke i Øvre Klekkenveien litt sør for planområdet.
Området fremstår ikke som spesielt ulykkesbelastet .

5.1 0 Barns interess er
Barn og unges interesser er ikke godt iv aretatt i dag. Gang - /sykkelveien som går i nord - syd -
retning mot skolen har ikke optimal trafikksikkerhet forbi parkeringsplassen. Grøntarealet i nord
er lite i bruk.

5.1 1 Sosial infrastruktur
Det er sosial infrastruktur , som kirke, skole, barnehage og idrettsanlegg rett i nærheten av
Nærsenteret .

5.1 2 Universell tilgjengeligh et
Dagens bygg er gammelt, og det er gjort tiltak for at bygget best mu lig skal tilfredsstille krav til
tilgjengelighet.

5.1 3 Teknisk infrastruktur
Dagens nærsenter har tilstrekkelig med teknisk in frastruktur. Dagens overvannsløsning er ikke
optimal da en del vann havner hos nabo.
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5.14 Grunnforhold
Grunnforholdene består av løsmasser, forvitringsmateriale. Det er ikke rasfare i området.

5.15 Støyforhold
Det er forholdsvis lite støy i området i dag.

5.16 Luftforurensing
Området er ikke utsatt for vesentlig luftforurensing.

5.17 Risiko - og sårbarhet (eksist erende situasjon)
Det er utarbeidet ROS - analyse til planen , og denne er vedlagt planmaterialet . Planarbeidet har
ikke avdekket særskilt forhold angående dett e, ut over at håndtering av overvann må ivaretas.



1 1

Planområdet har mange harde flater, og ved ekstrem nedbør må man sørge for at vannet
håndteres slik at det ikke medfører skade på ny bebyggelse eller får konsekvenser for nabo.

5.18 Næring
Dagens senter består av dagligvare, legekontor og frisør.

5.19 Analyser/ utredninger
Det er utarbeidet tre fagrapporter som følger planforslaget; s tøy , trafikk og VA.

Beskrivelse av planfors laget

6.1 Planlagt arealbruk
6.1.1 Reguleringsformål

Planområdets arealbruk vil ikke endres vesentlig fra dagens situasjon. Endringen er byggets
plassering, samt en oppgradering av trafikksikkerheten i forhold til gang - /sykkelvei og
parkering. Formålene det reguleres til er: Forretning/tjenesteyting (BKB), kjøreveg (SKV), gang -
/syk kelvei (SGS), annen veigrunn – tekniske anlegg (SVT), parkering (SPA), naturområde (GN)
og hensynsone grønnstruktur (H 5 40).

6.2 Gjennomgan g av aktuelle reguleringsformål

Plankartet

Plankartet



1 2

6.2.1 Reguleringsformål 1

- Forretning/tjenesteyting SOSI - kode: 1814 Feltnavn: BKB
(2942,1m2)

Reguleringsformålet legger til rette for etablering av nærsenter lenger vest enn dagens
senter. Innenfor feltet tillates etablert nybygg for et eller flere av formålene
forretning/tjenesteyting. Byggegrensene følge formålsgrensen, bortsett fra mot fylkesveiene
hvor det er lagt inn byggegrenser med 12 ,5m til midtlinje vei som i eksisterende plan.
St atens v egvesen har i si n merknad bedt om en byggegrense på 15m , men siden området
er e t sentrumsområde i kommuneplanen og eksisterende plan har byggegrense på 12,5m er
det pla nlagt med 12 ,5m . Med større byggegrense vil det bli mindre plass til senteret og
tilhørende funksjoner. Tomten ligger også mye høyere enn fylkesveiene og er således ikke
så b erørt av veiene.
Maksimal ut nytting av området er 1800m2 BRA o g høyde be grensningen er satt til ko te 218.
kote 218 er 6m over dagens høyde ve d inn kjøringen. Denne høydebegrensning en
imøtekommer ønsket fra Fylkeskommunen og kirken om at senteret må underorden seg
kirken. Kirken ligger mye høyere enn dette med tårnet på ca. kote 242 , noe om er 24m over
maks høyde for denne planen.

Det er planlagt å drifte eksisterende senter samtidig som man bygger nytt senter. Planen er
å rive de sør vestligste delene av dagens senter for å få nok plass til å bygge nytt bygg. I den
sammenheng vil det bli noe ombygging i eksisterende senter. Deretter vi l det bli drift i et
nedskalert senter mens det bygges nytt senter. Det planlegges med at l egesenter og frisør
vil bli ferdigstilt først i nytt senter og de vil derfor kunne flyt t e inn først. Deretter blir det en
fase hvor butikken ikke er i drift, mens ma n ferdigstiller forretningen og river resten av
eksisterende senter.
Det er derf or lagt opp til at det kan gis brukstillatelse til frisør og lege før alt er ferdig, mens
alt skal være ferdi gstilt før forretningen åpner .

Vareleve ring og avfallshenting skal v ære integrert i bebyggelsen og er planlagt på s amme
sted for å effektivisere trafikkareal og dermed ha en mer trafikksikker løsning . Ved å
inte grere det i bygningen får vi også en bedre estetisk løsning enn med frittstående
containere. Kjøremønsteret for store biler er plan la gt med rygging på d et minst trafikkerte
området , som vist under her:
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Med en slik lø sning vil trafikksikkerheten f or myke trafikanter være så god som mulig .
Ved senterets inngangsparti skal det etableres en utvendig møteplass . Møteplassen skal
fungere som et sosialt samlingspunk t og det planlegges med sitteplasser og e t utvendig
strømuttak . Strømuttaket vil kunne ben yttes til vaffelsteking etc. Det er forventet at det vil bli
arrangert lodd salg fra lokale lag og foreninger, pol itiske arrangementer etc. i tilknytning til
møteplassen som vil gi et positivt tilskudd til lokalsamfunnet. Møteplassen skal markeres i
dekket, så den avgrenses fra trafikkareal, sykkelparkering etc .

6.2.2 Reguleringsformål 2

- Kjøreveg SOSI - kode: 2011 Feltnavn: SKV
(1221,1m2)

Eksisterende fylkesveger og avkjørsel reguleres til kjøreveg, som i eksisterende plan. All
trafikk til sentere t vil bruke samme innkjøring , noe som gi r oversiktlige trafikk forhold .

6.2.3 Reguleringsformål 3

- Gang - / sykkelveg SOSI - kode: 2015 Feltnavn: SGS
(1266,6m2)

Eksisterende gang - /sykkelveier i området opprettholdes, samt at gang - /sykkelvei i nord -
syd - retning legges litt om for å skape større avstand fra parkeringsplassen. Denne
gangveien benyttes til skolevei og en oppgradering vil sikre mer trafikksikker adkomst til
skolen for barna. Når det gjelder gangveien langs Fløy tingen s å opprettholdes tidligere
regulert gangveiform ål. Formålet er romslig regulert noe som gir plass for å vel ge ulike
løsninger med fortau eller gang - / sykkelvei , nå r det en gang skal utbedres.

6.2.4 Reguleringsformål 4

- Annen veggrunn – tekniske anlegg SOSI - kode: 2018 Feltnavn: SVT
(423,1m2)

I henhold til innspill fra Statens vegvesen reguleres 3m utenfor vegkant på fylkesveiene til
SVT. Dette for å sikre arealer til snøopplag, vedlikehold etc.

6.2.5 Reguleringsformål 5

- Kollektivholdeplass SOSI - kode: 20 73 Feltnavn: SKH
(120,2m2)

Eksisterende bussholdeplass reguleres til kollektivholdeplass. R egu lere s i form i henhold til
vei leder fra Sta t ens Vegvesen .
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6.2.6 R eguleringsformål 6

- Parkering SOSI - kode: 2080 Feltnavn: SPA
(2712,5m2)

Deler av arealene som i dagens plan er regulert til næring reguleres til parkering. Området vil
bli benyttet til bil - og sykkel parkering for Nærsenteret . Par keringen skal ha innslag av grønt
som kan benyttes til fordrøying. Bestemmelser for parkering er beskrev e t i punkt 6.4
Parkering.

6.2.7 Reguleringsformål 6

- Naturområde SOSI - kode: 3020 Feltnavn: GN
(1795,9m2)

Eksisterende friområde reguleres til naturområde. I tillegg reguleres nytt areal på østsiden av
gangveien til naturområde, samt at det reguleres til naturområder mellom parkering og gang -
/sykkelvei for å bedre trafikksikkerheten. Na turomr åde kan benyttes til fordrøy n ing.

6.2.8 Reguleringsformål hensynssoner

- Frisikt F eltnavn: H140

Område for å ivareta sikt/trafikksikkerhet i kryss og avkjørsler

- Hensynsone grønnstruktur Feltnavn: H540

Område for å ivareta planten Dragehode
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6.3 Bebyg gelsens plassering og utforming

Illustrasjon av en mulig løsning innenfor planen, sett ovenfra
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I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra syd

I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra sydvest
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I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra vest

I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra n ordvest
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I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra n ord

I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra n ord



1 9

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsens maksimale høyde er satt til kote 218.

6.3.2 Grad av utnytting
Iht. planbestemmelsene kan det bygges inntil 18 00m2 BRA innenfor arealet avsatt til BKB.

6.3.3 Antall arbeidspl asser, antall m² næringsarealer
Det kan bygges opp mot 18 00m2 næringsarealer. Med planlagte leietagere vil det medføre
mellom 20 - 30 ansatte.

6.4 Parkering
Iht . kommuneplanen skal forretning, allmennyttige og offentlige formål ha minimum 1
parkeringsplass i senterområde per 100m2 BRA. Med 18 00m2 BRA vil det medføre krav til
minimum 18 parkeringsplasser , hvorav m inimum 5% av parkeringsplassene skal være
universelt utformet. Parkeringskravet er regulert ihht kommuneplanens arealdel, og det
presiseres at dette er et minimumskrav. Planforslaget legge r opp til at virksomheten kan
definere eget behov for parkering, så lenge de tilfredsstiller minimumskravene.
Illustrasjonsmaterialet viser at det kan tilrettelegges for et vesentlig antall flere p - plasser enn
minimums kravet .

Når det gjelder sykkelparkerin g, skal det være 2 parkeringsplasser per 100m2 BRA. Med
1800m2 BRA vil det medføre behov for 36 sykkelparkeringsplasser. Vi foreslår at kravet til
sykkelparkeringsplasser reduseres noe i bestemmelse, da det virker overdimensjonert for dette
tiltaket. Vi f oreslår at både bil - og sykkelparkering skal ha 1 parkeringsplass per 100m2 BRA.
Parkeringsplassene vil bli liggende på nordsiden av Nærsenteret og minimum 1/3 av
sykkelparkeringsplasse ne skal legges under tak.

6.5 Tilknytning til infrastruktur
Eksisterende infrastruktur som dagens N ærsenter benytter vil videreføres til nytt nærsenter.

6.6 Traf ikkløsning
6.6.1 Kjørea d komst

Eksisterende adkomst fra fylkesvei 168 vil benyttes.

6.6.2 Utforming av veger
Det reguleres ingen nye veger. Statens vegvesen har påpekt at eksisterende fylkesvei 168
er for bratt ned mot krysset i henhold til dagens vegnormal. Om Statens vegvesen eventuelt
bygger om veien på et senere tidspunkt, vil det medføre en senkning av innkjørselen til
planområdet på opp mot 2m. Dette vil være uproblematisk for Nærsenteret . Eventuelle andre
k onsekvenser av senkning av vei, må i så fall utredes dersom dette blir aktuelt.

6.6.3 Varelevering
Varelevering vil bli under tak på byggets nordside. Vareleveringen skal utformes som en
i ntegrert del av bebyggelsen.

6.6.4 Tilgjen gelighet for gående og syklende

Butikken som ligger rett ved gang - /sykkelveien har en fin beliggenhet i forhold til
tilgjengelighet. Det vil bli etablert sykkelparkeringsplasser nært inngangspartiet.
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6.6.5 Felle s atkomstveg er, eiendomsforhold
Naboene på Haug og i Øvre Klekkenvei 51 har adkomst via Nærsenterets adkomst . Disse
adkomstene opprettholdes.

6.7 Planlagte offentli ge anlegg
Det er ikke behov for nye offentlige anlegg i forbindelse med reguleringsplanen.

6.8 Miljøoppfølging
Det er lagt inn bestemmelser om miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen som redegjør for:

• Aktuelle transportveier i anleggsperioder og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak,
herunder midlertidig omlegging av gang og sykkelvei via Toppveien.

• Hvordan støy og støvplager skal forebygges i anleggsperioden.
• Håndtering av overvann , lensevann etc. i anleggsperioden.

6.9 Universell utforming
Universell utforming vil bli gjennomført iht. TEK og Arbeidstilsynets krav.

6.1 0 Koll ektivtilbud
Det er kort vei ti l busstopp. Det er busstopp i Fløytingen i begge retninger. I nordlig retning
ligger busstoppet i planområdet. I sydlig retning ligger busstoppet drøyt 100m nordover ved
Haug kirke.

6.1 1 Kulturminner
Fylkeskommunen har i merknaden skrevet at det ikke forventes å finne automatiske fredede
kulturminner i planområdet. Haug kirke er et kulturminne som med sin plassering er godt synlig.
Planen har satt en makshøyde på bebyggelsen på kote 218. Kirken ligger mye høyere enn
dette med tårnet på ca. kote 242. Nærsenteret vil dermed ikke innvirke negativt på kulturminnet.

6.1 2 Sosial infrastruktur
Utbyggingen av Nærsenteret vil ikke påvirke sosial infrastruktur direkte.

6.1 3 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Eksisterende infrastruktur som dagens nærsenter b enytter vil videreføres til nytt nærsenter. Se
forøvrig vedlagt VA - rapport.

6.1 4 Pla n for avfallshenting/ søppelsug
Nærsenteret vil ha avfall shåndtering integrert med varemottaket. Avfallshenting og varemottak
vil dermed kunne benytte samme adkomstveier, noe som medfører arealeffektiv utnyttelse av
eiendommen.

6.1 5 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet ROS - analyse og overvann er avdekket som et område man må være
oppmerksom på.

6.1 6 Rekkefølgebestemmelser
Det er planlagt å drifte eksisterende senter samtidig som man bygger nytt senter. Planen er å
rive de vestligste delene av dagens senter for å få nok plass til å bygge nytt bygg. I den
sammenheng vil det bli noe ombygging i eksisterende senter. Deretter vi l det bli drift i et
nedskalert senter mens det bygges nytt senter. Det planlegges med at l egesenter og frisør vil bli
ferdigstilt først i nytt senter og de vil derfor kunne flyt t e inn først. Deretter blir det en fase hvor
butikken ikke er i drift, mens ma n ferdigstiller forretningen og river resten av eksisterende
senter.
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Rekkefølgebestemmelse ne er tilpasset denne planlagte fremdriften .

Konsekvensutredning
Kommunen har i forbindelse med oppstartsmøtet vurdert at det ikke er nødvendig med
k onsekvensutredn ing etter konsekvensutredningsforskriften , da plan området er lite og planforslaget vil
være er iht. til overordnet plan.

Virkninge r/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordn a planer
Planen passer godt inn i overordna planer. Nærsenteret vil styrke Haug sentr um i tråd med
kommunens strategier. Eksisterende forhold videreutvikles og trafikksikkerheten på gangveien
over parkeringsplassen oppgraderes.

8.2 Landskap
Planen medfører ikke vesentlige endringer for landskapet.

8.3 Stedets karakter
Planen medfører ikke store en dringer for stedets karakter, annet enn at nytt nærsenter vil være
en oppgradering av dagens senter.

8.4 Byform og estetikk
Nytt senter vil være mer moderne utformet enn dagens bygg og utgjøre et estetisk løft for
området. Gjennom bestemmelsen for e steti kk settes det krav om a t b ebyggelse og uteanlegg
skal gis et variert formspråk og utformes med arkitektonisk og materialmessig kvalitet.
Materialbruk og far ger skal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele. Det settes
også krav om at r enovasjon og varelevering skal være en integrert del av bygningsmassen. For
å gi området en bygningsform som ikke er en typisk kasse settes de også krav om at
gesimshøydene skal variere og at i nngangsparti skal være markert og synlig .

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. ver neverdi
Fylkeskommunen har i merknaden skrevet at det ikke forventes å finne automatiske fredede
kulturminner i planområdet. Haug kirke er et kulturminne som med sin plassering er godt synlig.
Planen har satt en makshøyde på bebyggelsen på kote 218. Kirken ligger mye høyere enn
dette med tårnet på ca. kote 242. Nærsenteret vil dermed ikke innvirke negativt på kulturminnet.

8.6 Forholdet til kravene i kap . II i Naturmangfoldloven
Innenfor planområdet er det observasjoner av blomsten Dragehode, som er vurdert som en
sårbar art i den nasjonale rødlista. Paragrafer i Naturmangfoldsloven kommenteres under her:

§8: kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig bruk.

Offentlige beslutninger som berør er 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 sake ns 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.
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Vurdering: Planområdet ligger svært sentralt i Haug , innenfor et eksisterende område. Det er
registrert funn av viktige arter, slik at tiltaket kommer i konflikt med sårbare arter.

§9: Føre - var - prinsippet.

Når det treffes en beslu tning 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,
ska l ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.

Vurdering: Det er svært lite vegetasjon på eiendommen i dag. At det foreligger registreringer av
arter indikerer at hele området er undersøkt. Det er derfor ingen forhold som tyder på at tiltak på
tomten vil føre til skade på naturmangfolde t utover arten Dragehode.

§10: Økosystemtilnærmingen.

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

Vurdering: Det er ingen forhold som tyder på at nye tiltak på eiendommen vil påvirke eller
belaste økosystemet i negativ grad , utover arten Dragehode.

§11: Kostnadene ved miljøforringelse

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: Om dagens forekomst av Dragehode forsvinner, vil det medføre en redusert bestand
av Dragehode. Kostnaden for dette er van skelig å beregne.

§12: Miljøforsvarlig 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: Det legges opp til normal anleggsdrift, bortsett fra hensyn til Dragehode.

Tiltaket er avveid i henhold til overnevnte paragrafer, og det foreslås å flytte arten Dragehode, hvis
gangveien , grøntområdet eller parkering kommer i konflikt med denne. Det anses formålstjenlig å
eventuelt flytte arten innenfor formålet GN2.

Hen s ynssone for grønnstruktur, vil sikre at dette blir ivaretatt i anleggsfasen .

8.7 Rekreas jonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Omleggingen av gangveien for å skille denne fra parkeringen vil medføre bedre sikkerhet for
myke trafikanter. Økningen av grøntarealer vil gi noe bedre forhold for rekreasjon. Forøvrig vil
ikke planen påvirke rekreasj onsbruken.

8.8 Uteområder
Planen vil medføre større grøntområder enn dagens plan.
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8.9 Trafikkforhold
Planen vil ikke medføre vesentlig endringer i trafikkmengde, trafikkforhold eller kollektivtrafikk.
Planen vil medføre at gang - og sykkelvei som i dag går som del av parkeringsarealet til
Nærsenteret , vil bli noe omlagt og man vil få et fysisk skille og en markering mellom atkomst ,
parkering og gang - og sykkelvei, noe som vil være med å forbedre forholdene for gående og
syklende vesentlig. Planforslaget legger også o pp til at det kan etableres belysning ved der hvor
det i dag er lagt opp til kryssing av Fløytingen. Ut over dette, er ikke omfanget av tiltaket av en
slik art at det utløser ytterligere krav til utbedring av tilliggende veianlegg. Som trafikkrapporten
ang ir, kan det være tiltak som kan bedre forholdene langs F løytingen, som eksempelvis en
oppgradering av bussholdeplassen eller utbedring av fortau e ller l ignende langs Fløytingen,
med dette er ikke tiltak som utløses av planforslaget.

8.1 0 Barns interesser
Planen vil gi de myke trafikantene noe bedre trafikksikkerhet forbi parkeringsplassen. I tillegg vil
økning i grøntarealer gi barn og unge større rekreasjonsarealer.

8.1 1 Sosial infrastruktur
Utbyggingen av Nærsenteret vil ikke påvirke sosial infrastruktur direkte.

8.1 2 Universell tilgjengelighet
Universell utforming vil bli gjennomført iht. TEK og Arbeidstilsynets krav.

8.1 3 Energibehov – energiforbruk
Det nye Nærsenteret vil være mer energieffektivt enn dagens senter, og vil dermed bidra til å
redusere energibruken.

8.1 4 ROS
ROS - analyse er gjennomført og det var et t tema man må være oppmerksom på i det videre
arbeidet. Temaet er overvann, noe som vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Det er utarbeidet et
VA - notat som følger planen og viser til ulike løsninger som vil utbedre situasjonen . Planen vil
dermed bidra til å bedre forholdene i forhold til overvann.

8.1 5 Jordressurser/landbr uk
Planen vil ikke medføre n oen endringer for jord - /landbruk.

8.1 6 Teknisk infrastruktur
Planen vil ikke medføre noen vesentlige endringer i teknisk infrastruktur.

8.1 7 Økono miske konsekvenser for kommunen
Planen vil ikke medføre noen vesentlige endringer i kommunens økonomi.

8.1 8 Kon sekvenser for næringsinteresser
Næringen vil få et bedre og mer tilpasset senter.

8.1 9 Interessemotset ninger
Naboer og interesseorganisasjoner i nærområdet er svært positive til utbyggingen av
planområdet, men er skeptiske til eksisterende trafikkforhold og frykter trafikksikkerheten ved
økt utbygging. Når merknadene fra naboene kom, var planen å bygge ca. 40 leiligheter i tillegg
til nærsenter. Dette er endret, og p lanen legger ikke opp til noen leiligheter og vil på den måten
komme naboene i møte i forhold til frykten for stor økning i trafikken.
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Trafiksikkerhetsoppgradering av gangveien forbi parkeringsplassen kan være i konflikt med
planten Dragehode. Hensynssonen med bestemmelser , vil sikre at dette blir ivaretatt i
anleggsfasen .

8.20 Avveining av virkninger
Positive virkninger:

Overvannsituasjonen vil bli forbedret

Gangveien , som er skolevei, vil få en trafikksikkerhetso ppgradering

Næringen vil få e t bedre og mer tilpasset senter

Senteret vil være mer energivennlig enn dagens senter

Nytt senter vil gi et estetisk løft

Mer grøntarealer vil gi mer rekreasjonsarealer for barn og unge

Negative virkninger:

Blomsten Dragehode kan bli påvirket.

Totalvurderingen tilsier at planen vil medføre mer positive enn negative endringer.

Innkomne innspill

9.1 Merknader
Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev til naboer og interessenter og annonsert i
Ringerikes Blad den 18.08.2018. I annonsen og brev til interessenter ble det invitert til
informasjonsmøte på Klekken hotell den 29.08.2018. I etterkant av dette fikk vi 22 merknader.

Størsteparten av merknadene omhandler eksisterende trafikkforhold på fylkesveiene utenfor
p lan området. Naboene frykter også en forverring av trafikksikkerheten ved utbygging av 40 nye
leiligheter. Planen legger ikke lenger opp til leiligheter og trafikkøkningen vil dermed bli minimal.

Se eget vedlegg med oppsummering av merknadene.

Avsluttende kommentar

1 0.1 Sammendrag
Planforslaget vil bidra til en oppgradering av Nærsenteret , samt en forbedring av
gangveiløsningen over parkeringsplassen. En økning av grøntarealer vil også bedre forholdene
for barn og unge. Utbyggingen vil også medføre en forbedring av overvannsløsningen og gi
området et estetisk løft.
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ROS - analyse Haug nærsenter

SAMMENDRAG

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for Nærsenter på Haug er det gjennomført en risiko - og
sårbarhetsanalyse (ROS - analyse). Denne er utført i tråd med DSBs veileder Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan - og bygningslovens krav om
ROS - analyser ved all planlegging (jf. plan - og bygningsloven §4 - 3).

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste:

• Urban flom/overvann

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt v ed bruk av en risikomatrise med kategoriene
grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for
hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder innebærer en
akseptabel risiko.
Resul tater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under , med forslag til risikoreduserende tiltak.

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende tiltak

Liv/ helse
Stabilitet

• Materielle
verdier

Urban flom
(overvann)

• Ved ekstrem nedbør skal overvann
fordrøyes . Spesielt viktig med gode
løsninger ved varemott a k og
inngangsparti, da de vil være
lavpunkter i forhold til nærliggende
terreng.

Hvis risikoreduserende tiltak følges er risikoen akseptabel.
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INNLEDNING

Hensikten med ROS - analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra
til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling
som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).

Det stilles krav til risiko - og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan - og bygningsloven,
jf. Pbl. §4 - 3. Denne ROS - analysen er utarbeidet av Halvorsen og Reine AS som en del av
planforslaget for Haug nærsenter .
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METODE

ROS - analysen omfatter:

• Risiko - og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet
• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet
• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder
• Endringer i risiko - og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging
• Risiko - og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når

det legges klimapåslag for relevante naturforhold
• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å v urdere risiko og sårbarhet, eller

om ROS - analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.

ROS - analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er
regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette
regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS - analysen med
mindre det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt
gjennom kravene i TEK17. Enkelt e virksomheter har krav til egen virksomhetsROS.

Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for ROS -
analyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er
presentert under.

Figur 1 : Trinnene i ROS - analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017).

Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et bakteppe for å identifisere mulige uønskede
hendelser . Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet gjennomgang av overordnet ROS -
analyse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige
terrengformasjoner med betydning for naturfarer, etc.

Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet,
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av de
aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og områdets/objektets
evne ti l motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av
kategoriene i tabellen under.

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (kap. 5)

Vurdere risiko og sårbarhet

Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Beskrive planområdet (kap. 3)
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Tabell 1 : Sannsynlighetsk ategorier

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL
SANNSYNLIGHET
PR. ÅR

Høy Oftere enn 1 gang i
løpet av 10 år

> 10 %

Middels 1 gang i løpet av 10 -
100 år

1 - 10 %

Lav Sjeldnere enn 1 gang i
løpet av 100 år

< 1%

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise:

Tabell 2 : Matrise for fastsetting av konsekvens

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Høy Middels Små

Liv og helse

Ulykke med dødsfall
eller personskade som
medfører varig mén;
mange skadd

Ulykke med
behandlingskrevende
skader

Ingen alvorlig/
få/små skader

Stabilitet System settes varig ut
av drift.

System settes ut av drift
over lengre tid

Systembrudd er
uvesentlig

Materielle verdier Uopprettelig skade på
eiendom

Alvorlig skade på
eiendom

Uvesentlig skade på
eiendom

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisen i tabell 3. For hendelser i røde
områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.

Tabell 3 : Risikomatrise

S
A
N
N
S
Y
N
LI
G
H
E
T

KONSEKVENSER

Små Middels Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1 - 10%)
Lav
(<1%)

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil
påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, in kludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av
klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til
framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er
beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser.

På bakgrunn av risiko - og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak . I tilfeller hvor
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplan en
(plankart og bestemmelser).

Risikovurdering av naturhendelser av typen  flom, stormflo og skred , er gitt spesielle regler gjennom
Byggteknisk forskrift (TEK17) , kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres
slik at det oppnås tilfre dsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.
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Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7 -
1).

Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVE sine
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og
løsmasseforhold tilsier skred - eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides
faresonekart av personer med dokumentert kompet anse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder
og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevise faresonekart forut for
reguleringsplanarbeidet.
TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik
sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Utbyggingsområdene deles inn i:

• Sikkerhetsklasse 1 – byggverk/område med lite personopphold og små økonomiske eller
andre samfunnsmessige konsekvenser, f.eks. garasjer, lagerbygg etc.

• Sikkerhetsklasse 2 – min dre byggeområder for normalt personopphold, f.eks. bolig,
fritidsbolig, skole, barnehage, kontor - /industribygg, etc. Inntil normalt opphold for 25 personer.

• Sikkerhetsklasse 3 – større byggeområder for normalt personopphold (>25 personer), samt
byggverk fo r særlig sårbare grupper av befolkningen (f.eks. sykehjem), beredskapsressurser
(f.eks. brannstasjon, politistasjon etc.), og avfallsdeponier som gir forurensningsfare ved
oversvømmelse.

Sikkerhetsklassen innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet m aksimalt kan plasseres
innenfor. For eksempel vil boliger kunne plasseres i faresone for 1000 - årsflom, men ikke i faresone for
200 - årsflom.

Tabell 4 : Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo
Sikkerhetsklasse Maksimalt tillatte

faresone - Flom/stormflo
Maksimalt tillatte faresone –
Skred

1 Utenfor 20 - årsflom Utenfor sone for 100 - årsskred
2 Utenfor 200 - årsflom Utenfor sone for 1000 - årsskred
3 Utenfor 1000 - årsflom Utenfor sone for 5000 - årsskred

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir
vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller
ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/ byggeformål som faller utenfor aktuell
faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko
etter en faglig vurdering.

Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synl iggjør risiko
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til
risikoreduserende tiltak oppsummeres.

Definisjoner av sentrale begreper i ROS - analysen

Eksisterende
barrierer

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en
uønsket hendelse. F.eks. flomvoll.

Konsekvens Følge av at en hendelse inntreffer

Risiko Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse

Risiko -
reduserende tiltak

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket
hendelse.

Sannsynlighet Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer.

Stabilitet Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på
grunn av svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av
behov hos befolkningen.
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System Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk
teknisk infrastruktur, varsling ssystemer og elektronisk infrastruktur.

Sårbarhet Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er
det motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann.

Usikkerhet Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS -
vurderingen.
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger i sydenden av Haug sentrum, ved krysset mellom fylkesvei 168 og fylkesvei 181.
Planområdet er ca. 10,5 mål og planen går til midt i vei i tilliggende fylkesveier mot syd og vest. Mot
nordøst tar planen med seg gangveien med tilliggende eiendomsgrenser.

Illustrasjonen viser planområdet i sin kontekst
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UØNSKEDE HENDELSER

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 1) er benyttet for identifisering av mulige uønskede
hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser som er relevante
for området.

Oversikt over hendelser som er vur dert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen under
med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen.
Tabell: Uønskede hendelser

Nr Hendelse Begrunnelse Kilde
1 Urban flom (overvann) Utbygging vil medføre større risiko for

urban flom.

Sjekkliste i vedlegg 1
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VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle er presentert ved bruk av skjema fra
DSBs veileder for ROS - analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i reguleringsplanen, eller
annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver hendelse.
Tabell: Analyseskjema for uønsket hendelse.

NR. 1 UØNSKET HENDELSE: URBAN FLOM
Beskrivelse Ved kraftig regn som overstiger overvannsnettets kapasitet vil overvann renne på

overflata.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Efla AS har utarbeidet VA - notat for området, og det er innhentet nødvendig
informasjon fra kartdata i kommune n s kartløsning.

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

X Ved nedbør som overgår
dimensjoneringskriteriene for overvannsnettet,
eller deler av overvannsnettet er ute av
funksjon, vil overvann renne på overflaten.

Vann søker nedover i terrenget mot nordvest .

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko

Liv og helse X Det er ikke snakk om vannmengder
som medfører risiko for liv og
helse.

Stabilitet X Det er ikke snakk om vannmengder
som vil medføre at stabilitet
reduseres.

Materielle verdier X Ved store overvannsmengder , så
kan det – dersom det ikke
planlegges /utføres riktig – medføre
en konsevens for materielle
verdier.

Risikoreduserende
tiltak

Det må etableres fordrøyningsløsninger i magasiner, grøntarealer og/eller blå tak
for å ivareta dimensjonerende regn. Hensyn til overvann på avveie ved
ekstremregn er sikra gjennom byggeforskriftene og h å ndteres i
byggesak.

I vann - og avløpsnotat som følger planmaterialet beskrives
overvannshåndteringen som håndterbar .
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OPPSUMMERING / DOKUMENTASJON AV RISIKO

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under for hver av
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser til
nummerering i tabellen på side 10 . Forslag til risikored userende tiltak er også oppsummert ved hver
tabell.

Risiko for liv og helse

Tabell: Oppsummering av risiko for liv og helse

S
A
N
N
S
Y
N
LI
G
H
E
T

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE

Små Middels Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1 - 10%) 1

Lav
(<1%)

Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak
1 Urban flom (overvann) Det må etableres fordrøyningsløsninger i magasiner,

grøntarealer og/eller blå tak for å ivareta dimensjonerende
regn. Hensyn til overvann på avveie ved ekstremregn er sikra
gjennom byggeforskriftene og h å ndteres i
byggesak.

I vann - og avløpsnotat som følger planmaterialet beskrives
overvannshåndteringen som håndterbar .

Risiko for stabilitet

Tabell: Oppsummering av risiko for stabilitet

S
A
N
N
S
Y
N
LI
G
H
E
T

KONSEKVENSER FOR STABILITET

Små Middels Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1 - 10%) 1

Lav
(<1%)

Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak
1 Urban flom (overvann) Det må etableres fordrøyningsløsninger i magasiner,

grøntarealer og/eller blå tak for å ivareta dimensjonerende
regn. Hensyn til overvann på avveie ved ekstremregn er sikra
gjennom byggeforskriftene og h å ndteres i
byggesak.

I vann - og avløpsnotat som følger planmaterialet beskrives
overvannshåndteringen som håndterbar .
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Risiko for materielle verdier

Tabell: Oppsummering av risiko for materielle verdier

Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak
1 Urban flom (overvann) Det må etableres fordrøyningsløsninger i magasiner,

grøntarealer og/eller blå tak for å ivareta dimensjonerende
regn. Hensyn til overvann på avveie ved ekstremregn er sikra
gjennom byggeforskriftene og h å ndteres i
byggesak.

I vann - og avløpsnotat som følger planmaterialet beskrives
overvannshåndteringen som håndterbar .

S
A
N
N
S
Y
N
LI
G
H
E
T

KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER

Små Middels Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1 - 10%) 1

Lav
(<1%)
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Vedlegg:
Sjekkliste ROS - analyse

Sjekklisten baserer seg på sjekkliste angitt som vedlegg 5 i DSBs veileder  Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging , og vil være utgangspunkt for videre risiko - og sårbarhetsanalyse.

Sjekklisten er en første identifisering av potensielle, uønskede hendelser som skal videre til ROS -
vurdering jmfr veilederens kap. 4.4. Sjekklisten kan også brukes til å e liminere det som ikke er aktuelt
å ta med videre, det er kun de hendelsene som er vurdert aktuelle for planområdet, som skal inn i
anlyseskjermaet. Alle valg som gjøres her, bør forklares/dokumenteres.

Konsekvenser for natur , miljø og kultur miljø er ikke tatt inn i sjekklisten, men bør vurderes i KU der det
er krav om dette, eller omtales i planbeskrivelsen. Det samme gjelder for forebygging av kriminalitet,
radonstråling, forurenset grunn, elektromagnetisk stråling og støy.

Veiledningstekst:
Sjekklisten er ikke uttømmende. Har man kjennskap til spesielle stedlige utfordringer som kan ha
betydning, må disse også alltid vurderes. Alle valg som gjøres på dette nivået, skal begrunnes og
vises i dokumentasjonen. Dette må gjøres for å sikre etterprøvbarhet av vurderingene. Hvis sjekkliste
er brukt, skal denne ligge ved som en del av ROS - analysen.

Eksempler på uønskede hendelser

Hendelsestyper Kategori Eksempler på
uønskede hendelser

Aktuelt for
planområdet

Dersom nei - begrunnes

Naturhendelser Ekstremvær Storm og orkan Nei Området er ikke særlig
vindutsatt. Ifølge
klimaprofil Buskerud er
det ikke forventet økning
av dette som følge av
klimaendringer.

Lyn og tordenvær Nei Området er ikke særskilt
utsatt. Kirketårnet er
høyere .

Flom Flom i sjø og
vassdrag

Nei Ingen nærliggende elver
som kan flomme over
området.

Urban flom/overvann Ja Planområdet ligger i en
helling og vil således ikke
være spesielt utsatt for
urban flom , men
varemottak vil være et
lavpunkt i planområdet.
Inngangsparti vil også
ligge noe lavere enn
nærliggende terreng på
østsiden.

Stormflo Nei Området er ikke innenfor
stormfloområdet. Ref
miljøstatus.no

Skred Skred (kvikkleire,
stein, jord, fjell, snø)
inkludert
sekundærvirkninger
(flodbølger)

Nei Området ligger ikke i et
fareområde for
kvikkleireskred.

Skog og lyngbrann Skogbrann Nei Området er ikke nært
skog, og dermed ikke
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potensielt utsatt for
skogbrann

Lyngbrann Nei Det er ikke lyngheier i
nærområdet.

Andre
uønskede
hendelser

Transport Større ulykker (veg,
bane, luft og sjø)

Nei Planforslaget medfører en
marginal økning i trafikk,
men vil ikke endre
t rafikksikkerheten på
veiene. Ny
gangveiløsning vil bedre
sikkerheten for myke
trafikanter i planområdet .

Næringsvirksomhet,
industri

Utslipp av farlige
stoffer

Nei F ormål et øker ikke risiko
for utslipp av farlige
stoffer.

Akutt forurensning Nei F ormål et øker ikke risiko
for akutt forurensing.

Brann, eksplosjon i
industri (tankanlegg,
oljeterminal, LNG -
anlegg, raffineri etc)

Nei Ikke aktuelt for
planområdet

Brann Brann i
transportmiddel (veg,
bane, luft og sjø)

Nei Ikke aktuelt for
planområdet

Brann i bygninger og
anlegg (sykehus,
sykehjem, skole,
barnehage,
idrettshaller,
tribuneanlegg,
asylmottak, fengsel,
arrest, hotell, store
arbeidsplasser,
verneverdig - fredet
kulturminne

Nei Brann vil selvsagt være
negativt, men bygningen
vil ikke være et særskilt
brannobjekt.

Eksplosjon Eksplosjon i
industrivirksomhet

Nei Ikke aktuelt for
planområdet

Eksplosjon i
tankanlegg

Nei Ikke aktuelt for
planområdet

Eksplosjon i
fyrverkeri - eller
eksplosivlager

Nei Ikke aktuelt for
planområdet

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner/
infrastrukturer

Dambrudd Nei Planområdet vil ikke bli
påvirket ved eventuelle
dambrudd.

Distribusjon av
forurenset
drikkevann

Nei Området vil ikke øke
risikoen for distribusjon
av forurenset drikkevann.
Brukere av området vil
selvsagt påvirkes hvis
drikkevannet blir
forurenset, men formålet
er ikke spesielt sårbart.

Bortfall av
energiforsyning

Nei Området vil ikke øke
risiko en for bortfall av
energiforsyning. Brukere
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av området vil selvsagt
påvirkes hvis
energiforsyningen
bortfaller, men formålet
er ikke spesielt sårbart.

Bortfall av telekom/
IKT

Nei Området vil ikke øke
risikoen for bortfall av
telekom/
IKT . Brukere av området
vil selvsagt påvirkes hvis
telekom/
IKT bortfaller, men
formålet er ikke spesielt
sårbart.

Svikt i vannforsyning Nei Området vil ikke øke
risikoen for svikt i
vannforsyningen . Brukere
av området vil selvsagt
påvirkes hvis
vannforsyningen svikter,
men formålet er ikke
spesielt sårbart.

Svikt i
avløpshåndtering/
o vervannshåndtering

Nei Området vil ikke øke
risikoen for svikt i
avløpshåndtering/
o vervannshåndtering .
Brukere av området vil
selvsagt påvirkes hvis
avløpshåndtering/
o vervannshåndtering
svikter, men formålet er
ikke spesielt sårbart.

Svikt i
fremkommelighet
for personer og varer

Nei Området vil ikke øke
risikoen for svikt i
fremkommelighet for
personer og varer .
Brukere av området vil
selvsagt påvirkes hvis
fremkommelighet for
personer og varer svikter,
men formålet er ikke
spesielt sårbart

Svikt i nød - og
redningstjeneste

Nei Områ det vil ikke øke
risikoen for svikt i nød - og
redningstjeneste . Brukere
av området kan selvsagt
påvirkes hvis nød - og
redningstjeneste svikter,
men formålet er ikke
spesielt sårbart
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NOTAT

PROSJEKT NR. PROSJEKT

77 11 - 001 Haug Nærsenter reguleringsplan

DATO OPPDRAGSGIVER

30.09.2019 Klekken Butikkeiendom AS

UTARBEIDET AV RAPPORT

Martin Jansson , Ewa Gadek , Arnar
Thor Stefansson

Trafikk vurdering

INNLEDNING/BAKGRUNN

EFLA er engasjert til å vurdere trafikk og evt. behov for avbøtende tiltak i forbindelse med reguleringsplan for Haug
Nærsenter, Gnr./Bnr. 136/23 m.fl. , i Ringerike kommune . Området ligger nært bydelssentrumet i tettstedet Haug, i
krysset mellom to hovedveger for området, Fløytin g en (Fv. 181) og Øvre Klekkenve i en (Fv. 168). Tomten ligger ca. 100
– 200 m eter fra Vang skole og Haug kirke, og ca. fire k ilo m eter fra Hønefoss .

FIGUR 1 : Kart av området (kilde: Norgeskart)
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FIGUR 2 : Kart av området rundt Klekken nærsenter med ve g navn

Oppdragsgiver ønsker å regulere eiendommen til forretning og tjenesteyting . Eiendommen er brukt som butikk i dag.
Det er også legekontor med to leger og frisør i bygget i dag. I tillegg skal det reguleres inn minimum en p - plass for bil og
sykkel per 100 m2 BRA , dvs . ca. 1 8 parkeringsplasser for bil og 1 8 parkeringsplasser for sykkel .

FIGUR 3 : Forslag til utbygging av Ha u g Nærsenter (kilde: Halvorsen & Reine arkitekter )

Øvre Klekkenveien
Fløytingen

Vangstunet
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DAGENS OG FREMTIDIGE TRAFIKKME NGDER

Trafikkmengder, andel lange kjøretøy og fartsgrense på Øvre Klekkenveien og Fløytingen er hentet fra Nasjonal
vegdatabank (NVDB).

• Trafikkmengder på ve g nettet i dag

Fløytin g en har gjennomsnittlig 9 00 ÅDT og 8% tungtrafikkandel i 2018. Øvre Klekkenve i en har 1360 ÅDT og 7%
tungtrafikkandel. Fremtidig generell trafikk økning er basert på fylkesprognosene for trafikk vekst (se Vedlegg 1) .

• N yskapt trafikk :

I dagens situasjon er området brukt til handel , f risør (ca. 50 m2) og legesenter med to leger (ca. 15 0 m2) . Dagens butikk
har et areal på estimert ca. 8 00 m2. Basert på dagens BRA er dagens trafikk estimert til ca. 54 0 kjt./døgn. Fremtidig
butikk vil utvide arealet noe i forhold til dagens situasjon (1 2 00 m2) . I tillegg foreslås det å åpne apotek (ca. 150 m2) i
nærsenteret. Tiltakshaver ønsker å regulere også 200 m2 som en buffer for tekniske arealer etc . Totalt vil det være opp
mot 1 8 00 m2. Planforslaget er vurdert til å generere følgende trafikk:

TABELL 1 Estimert trafikkmengde til og fra planområdet (dagens og framtidig situasjon ) .

PLANFORSLAG

Haug nærsenter forretning 1 2 00 60 720 122

o ffentlig/privat tjenesteyting 4 00 40 160 27

*tekniske arealer 200 2 1

SUM 1 8 00 88 2 15 0

DIFFERANSE –
Nyskapt trafikk

836 344 59

Total ÅDT fra det ny e sent eret , nyskapt trafikk, er estimert til ca. ÅDT = 350 , noe som vil gi en økning i trafikk på ca. 6 0
biler i dimensjonerende time . Turproduksjonstallene i TABELL 1 tar ikke høyde for trafikkreduksjon som følge av
turkjeder eller såkalte kombinerte turer . Det vil si at det ikke reduseres antall bilturer i beregningene på grunn av for
eksempel at en som har time hos fris ø r handler også i butikk. Likevel kan det forventes at trafikkmengden til og fra
butikk blir noe lavere enn det som er estimert.

TABELL 2 Minimum a ntall parkeringplasser

DAGENS
SITUASJON

FORMÅL
BRUKSAREAL

(M2)

BILTURER
PER 100

M2

BILTURER /
DØGN

DIM.TIME
(17%)

forretning 762 60 457 78

o ffentlig/privat tjenesteyting 2 02 40 81 14

SUM 964 538 91

TOTAL BRA (M2)
P - PLASS PER

100 M2 ANTALL BIL P - PLASS
ANTALL SYKKEL
P - PLASS

HC - PLASS

1 8 00 1 18 18 1
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FIGUR 4 Trafikkmengde 2 0 år etter utbygging av planområdet (generell trafikkvekst + nyskapt trafikk fra planområdet år 20 42 -
anslag ).

VURDERING AV AVKJØRSEL

I N100 er det følgende krav:

For avkjørsler med ÅDT > 50, eller med en stor andel lastebiler og vogntog, og ÅDT på primærvegen <2000, bør
hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkelkurve med radius R = 9 m. Disse avkjørslene bør bygges med samme krav til
vertikal linjeføring som kryss. Avkjørsler med ÅDT > 50 og ÅDT på primærveg en > 2 000 bør utformes som kryss.

FIGUR 5 Krav til sekundærvegens vertikale linjeføring i kryssområdet. N100, figur E.3.

Eksisterende avkjørsel til senteret har opptil 3 % på første 20 meter mot Fv. 168. Hjørneavrunding er 9 og 12 meter.
Frisikt i avkjørselen synes å være tilfredsstillende. Frisiktsone for 4 0 km/t bør markeres på plankartet. Stigning på
fylkesvegen er ca. 6 % i avkjørselsområdet. Eksisterende avkjørsel vurderes å ha tilfredsstillende utforming.

1 25 0 ÅDT

9% lange

1 25 0 ÅDT

9% lange 18 5 0 ÅDT

6% lange
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VURDERING AV KRYSS ØVRE KLEKKENVEIEN X FLØYTINGEN

VURDERING AV KAPASITET I KRYSS

Retningsfordeling og svingebevegelser er anslått basert på antakelser. Reell trafikk mengde i hver ve g arm kan avvike fra
anslaget. Det anslås at de fleste kjører mot sentrum i morgentrafikken, og fra sentrum i ettermiddagen.
Retningsfordeling er estimert til 6 0 % - 40 %.

Belastningsgraden i krysset beskriver avviklingskvaliteten. Belastningsgraden viser forholdet mellom trafikkmengden og
kapasiteten, og varierer fra 0 (ingen belastning) til over 1 (full kapasitetsutnyttelse i krysset). Noe kø kan oppstå ved
belastningsgrad på 0,6 - 0,7, og tiltak bør vurderes ved belastningsgrad over 0,8. En belastningsgrad på opp til 0,5 tilsvarer
høyest servicenivå , «A», med lite til ingen forsinkelser. Alle ve g arme ne og krysset her oppnår servicenivået «A» (se Figur
7 ) .

Krysset har tilst rekkelig kapasitet med foreslått utbygging av området . Trafikken er beregnet for dimensjonerende time
i morgen rush og ettermiddagsrush . Det er brukt konservative anslag for trafikkmengder (håndbok V713) . Tallene er
avrundet og det er satt minimum 10 kjøretøy for hver kjøreretning. Det er ingen merkbare beregnede forsinkelser i
dimensjonerende time og trafikkavviklingen i krysset er god.

FIGUR 6 Resultater fra Sidra beregninger: Kø (meter) – bilde til venstre og belastningsgrad – bilde til høyre . Avviklingskapasiteten er
god i krysset .

Det er generelt stor usikkerhet knyttet til beregning av fremtidig trafikk ved bruk av turproduksjonsfaktorer og
erfaringstall. Det ligger vesentlig usikkerhet knyttet til trafikktall, trafikkprognoser og fordeling av trafikk på adkomster
og svingeforhold i kryss. Det er gjort grove antakelser og forenklinger for å fordele trafikken i kryssene.



6 / 12

UTFORMING AV KRYSS

T - krysset har få konfliktpunkter og er generelt oversiktlig. Basert på trafikkmengder er det behov for hverken venstre -
eller høyresvingefelt ( se v edlegg 2 ). I dag er d et etablert deleøy i Øvre Klekkenve i en , Fv. 168.

Krysset mellom Fv. 181 og Fv. 168 er uregulert i dag. Det kan vurderes å vikepliktsregulere krysset for å ivareta
trafikksikkerheten (egen prosess og vedtak, uavhengig av planforslaget) .

SIKTFORHOLD

Objekter innenfor definert sikttrekant skal ha en makshøyde over bakken på 0,5 m. Dette bør innarbeides som egen
plan bestemmelse. Siktlinjer skal tegnes på plankartet. Ivaretakelse av s iktlinjene vil kunne medføre at vegetasjon og
evt. terreng må ryddes .

Stoppsiktkrav langs primærvegen er gitt i håndbok N100 Veg - og gateutforming. I håndbok V121, Geometrisk utforming
av veg - og gatekryss, står det følgende:

Trafikk fra sekundærvegen ha r vikeplikt for trafikk fra høyre på primærvegen. Sikttrekantens høyre del blir derfor som
for forkjørsregulerte T - kryss, dvs. verdi for L2 hentes fra Tabell 1. Trafikk på hovedvegen fra venstre har vikeplikt for
trafikk fra sekundærvegen. Sikttrekantens v enstre del skal derfor utformes med stoppsikt både langs primærvegen og
sekundærvegen. Langs sekundærvegen er stoppsikt satt til 20 m eter . Dette tilsvarer stoppsikt for 30 km/t, som anses å
være sannsynlig fart for trafikk på sekundærvegen inn mot krysset.

TABELL 3 Siktkrav i uregulerte T - kryss og forkjørsregulerte T - og X - kryss, L2 [m] . Statens vegvesen hb V121.

FIGUR 7 Siktkrav i uregulerte T - kryss , skisse fra N100, Statens vegvesen , med tall tilpasset til kryss ved Haug senteret.
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STIGNINGSFORHOLD

Veg ene rund t planområdet er relativt flate, med unntak av strekningen på Øvre Klekkenvei mellom adkomst til
nærsenteret og krysset med Fløytingen. Den ca. 90 m eter l ang e strekningen har en stignin g på ca. 6 – 8 % . De siste 20

meter n e inn til krysset med Fv. 181 har ca. 4 % fall/stigning. Stigningsforhold er det vanskelig å forbedre , med mindre
det gjennomføres større terrenginngrep, eller krysset flytte s . Begge anses som for store tiltak og derfor ikke
hensiktsmessige i dette prosjektet som utgjør lite trafikkøkning . Det er ikke registrert noen ulykker i forbindelse med
stigning på fylkesvegen (Vegkart , Figur 10 ) . Forkjørsregulering av krysset og redusering av fartsgrense til 40 km/t på Fv.
168 mot krysset kan vurder es som trafikksikkerhetstiltak , uavhengig av planforslaget .

I svar fra Statens vegvesen til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, er det nevnt at stigning på fylk e s veg 168 bør
reduseres til anbefalt 6 %. Det er også nevnt at dagens stigning er 6,4% . I nngrepet for å redusere stigningen fra 6,4 % til
anbefalt 6 % kan ses som begrenset. Strekning med 8,4 % stigning ( redusere stigningen med 2,4 % ) vil kreve betydelig
større inngrep. Det medfører at Fv . 168 ved avkjørselen til eiendommen senkes ca. 2 meter. Ved eventuelle større
endringer og utbyggingsplaner som s kaper stor trafikkøkning i området kan det vurderes å senke Fv. 168 og bygge om
krysset .

KOLLEKTIVTRAFIKK

« Haug senter » bussholdeplass (busslomme nordgående retning , fra Hønefoss sentrum ) ligger i umiddelbar nærhet til
Haug nærsenteret (50 m eter ) og forbinder området med Hønefoss og tettstedene rundt Haug ( Haug senter rute : 212,
224 , og i tillegg rute: 221, 225, 223 ved Haug kirke ) . Eksisterende busslomme mangler opphøyd venteareal. Det mangler
holdeplass sørgående retning, men det er en bussholdeplass «Haug kirke» ca. 100 m eter fra Haug senter med
busslomme sørgående retning og opphøyd gangfelt (til Hønefoss sentrum) . Området har derfor god tilgjengelighet med
kollektivtrafikk. I følge Statens vegvesen sin Kollektivhåndboka ( V123) ut fra hastighet og ÅDT i området er kant stopp
anbefalt løsning . I framtiden bør holdeplass ved senteret oppgraderes i henhold til utbedringsstandard med opphøyd
venteareal, tilfredsstillende belysning og eventuelt lehus.

TABELL 4 Kriterier for busslomme eller kantstopp (kilde: Kollektivhåndboka, V1234, SVV)

FORHOLD FOR GÅENDE O G SYKLENDE

Det mangler tilbud for myke trafikanter langs Fv. 181 (humper som fartsreduserende tiltak i dag) og Fv. 168 . Det er en
egen gang - og sykkeltra sé på østsiden av Haug nærsenteret i dag, som forbinder Øvre Klekkenve i en med Fløytingen
uten at gående og syklende må bruke ve g krysset. Forbindelse n er viktig og sikrer gode adkomst muligheter for myke
trafikanter til senteret. Denne foreslås beholdt i fremtidig situasjon. Traséen foreslås skjerme t fra parkeringsanlegget til
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nærsenteret m ed rabatt og beplanting. I planforslaget reguleres det to steder hvor man enkelt kan koble sammen gang -
og s ykkeltraséen og nærsenteret. S ykkelparkering foreslås å etablere i tilknytning til butikken med min imum 1 6 - 18
parkerings plasser . Det foreslås også å regulere en HC - plass , nærmest inngangen til butikken.

FIGUR 8 Forslag til gang - og sykkeltrasé med mulig kryssingssted for fotgjengere over Fv.181.

Det er ikke gjennomført enge fotgjengertellinger, men sannsynligvis er krav til antall kryssende for å etablere gangfelt
ikke tilfredsstilt her. Hvis det oppleves framko mmelighetsproblemer for fotgjengere bør det vurderes å etablere
oppmerket og opphøyd gangfelt. Ved eventuell etablering av gangfelt må det også etableres gangveg/fortau på andre
siden av fylkesvegen. Det bør vurderes å sikre tilrettelagt krys s ingspunkt fr a busslomme over Fv. 181 (tilfredsstillende
belysning, nedsenket kantstein osv.) uavhengig av planforslaget .

En gang - og sykkeltrasé langs Fløytingen til gangfeltet / kryssingssted ved Vangstunet forbedrer tilgjengeligheten til Haug
sentrum og boligområdet i Vangstunet. Ved ombygging av bussholdeplas s kan det etableres G/S - ve g /fortau fra
gangfelt / kryssingssted og bak busslomme på østsiden av fylkesvegen med snarve g til nærsenter . Traséen bør være
regulert og skiltet.

Fartsgrense på Fløytingen er 30 og 40 km/t forbi Haug nærsenter av hensyn til fotgjengere . Langs Øvre Klekken vei en er
fartsgrense 50 km/t. Det er ikke tilbud for fotgjengere langs Fv. 168 på strekning mellom kryss med Fv. 181 og
avkjørselen til senteret. Planforlagte endrer ikke forhold for myke trafikanter, trafikkøkning er liten og det reguler es
G/S - veg utenfor kryssområdet.

Det er etablert humper langs Fløytingen før 30 - sone på Fv. 181 . Det kan med fordel gjennomføres fartsmålinger på
Fløytingen og Øvre Klekkenveien . Ved frekvente registrerte overskridelser bør det gjennomføres øvrige
fartsre duserende tiltak , f.eks. fartshumper i Øvre Klekkenveien .

FIGUR 9 Fartsgrense rund planområdet. Kilde: NVDB.
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VURDERING AV TRAFIKK SIKKERHET OG LINJEFØRING

D et er registrert 2 ulykker de siste 10 år i NVDB . Begge er r egistrert som ulykker med lettere skade . Den ene ulykken
(2013) er fo t gjenger ulykke i Fløytingen nord for krysset med Vangstunet. Den andre (2008) er syk ke l ulykke i Øvre
Klekkenve i en litt sør for planområ d et. Strekningen fremstår ikke som en spesielt ulykkesbelastet st rekning.

FIGUR 10 Registrerte trafikkulykker i Nasjonal vegdatabank (kilde: SVV)

Siktkrav bør ivaretas i krysset mellom fylkesve g ene og i atkomstve g en til nærsenter . Det bør ikke være sikthinder høyere
enn 0,5 m eter over primærve g ens kjørebanenivå i sikttrekanten . Frisikt linjer tegnes inn på forslag til plankartet.
Fløytingen og Øvre Klekkenve i en er rettlinjet og har god sikt . Det bør ryddes vegetasjon mot høyre på Fv. 168 for å
forbedre siktforhold.

TRYGG SKOLEVE G

B åde Øvre Klekkenveien og Fløytingen brukes som skoleve g . Fløytingen har ikke fortau langs området eller mot
sør/Hønefoss. Skiltet fartsgrense i Fløytingen er 40 km/t. Det er mulig at en del kjøretøy overskrider fartsgrensen. Dette
bør måles. Dersom måling viser betydelige overskridelser bør det vurderes flere fartsreduserende tiltak .

Bussholdeplassen ved Haug senteret benyttes ikke av skolen, da skolebusser kjører bak skolen.

Fra Haug sent eret kan man gå til krysset med Vangstunet langs Fv. 181 på fortau e ller langs skjermet trasé utenfor T -
krys set . I dag er det ikke oppmerket gangfelt over Fv. 181 . Gangfelt er først og fremst et fremkommelighetstiltak for
gående . Hvis det oppleves framkommelighets problemer for fotgjengere bør det vurderes å etablere gangfelt.
Eksisterende fartshump kan f.eks. brukes for å skilte gangfelt. Sidearealet langs Fløytingen ned mot Vangstunet bør
utformes som fortau (areal markert på Figur 8 ) .
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FIGUR 11 F artshump og sideareal til Fløytingen ved krysset med Vangstunet (kilde: Googl e Street view , 2018 )

ANLEGGSTRAFIKK

Utbyggingen vil ikke medføre store mengder anleggstrafikk, og trafikken anses ikke å medføre vesentlige utfordringer
for området. Anleggstrafikk bør fortrinnsvis gjennomføres etter skolestart og avsluttes før skoleslutt, dvs. mellom
kl.08.30 og 14.00 unntatt på onsdager , for å unngå å komme i konflikt med skoleelever som går/sykler til/fra skolen.
Øvre Klekkenveien har en egen gang - og sykkeltrasé parallelt med ve g en, mens Fløytingen ikke har det. Det anbefales
at anleggstrafikk fortrinnsvis bruker Øvre Klekkenveien fremfor Fløytingen.

KONKLUSJON

Foreslått utvikling av planområdet vil ikke medføre noe vesentlige avviklingsprobleme r på ve i nettet eller i kryss med
fylkesve g ene . Stigningsforhold langs Fv. 168, Øvre Klekkenveien , varierer fra 4 % ved T - kryss med Fv. 181 til 8 % (på ca.
30 meter) og til 6 % ved atkomst til senteret. Stigning bør ikke overstige 6 %, men reduser ing av stigningen med 2,4 %
vil kreve st or terreng inngrep . Slik ending vil resultere at fylkesvegen og avkjørselen til eiendommen må senkes omtrent
to meter . Dette vurderes som veldig omfattende tiltak i forhold til trafikkøkning som planforslaget skaper. Frisi ktsone
ved T - kryss bør ryddes (rydde vegetasjon, særlig sikt mot høyre fra Fv. 168).

Avkjørselen/adkomstve g en til senteret oppfyller Statens vegvesen sine krav til geometrisk utforming.

Trafikksikkerhet til gående og syklende sikres gjennom planområdet (eksisterende gang - og sykkelveg) , utenfor T - kryss
mellom Fv. 181 og Fv. 168. G ang - /sykkelveien foreslås å legge litt om med grøntareal mot parkeringsplassen for å
forbedre trafikksikkerheten . Tilrettelagt kryssingssted over Fv. 181 bør ha tilfredsstillend e belysning. Ved
fremkommelighetsproblemer for forgjengere bør det vurderes flere fartsreduserende tiltak og trygge krys s ingssteder
langs ve g en ( f. eks. oppmerke og skilte opphøyd gangfelt) .

Anleggstrafikk bør fortrinnsvis bruke Øvre Kle kkenveien, og ta h ensyn til skoleve g – i størst mulig grad unngå kjør ing i
perioder når barna går til/fra skolen. Anleggstrafikk anses ellers ikke å medføre vesentlige ulemper til området.
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VEDLEGG 1 :

Framskrivinger for persontransport i Norge 2016 - 2050

Tabell 6.3 Beregnet årlig endring i trafikkarbeid for personbil i hvert fylke. Sum korte og lange reiser.

Prosent.

G enerell trafikkvekst (ihht NTP prognose)

År Fv.181, Fløytingen Fv.168, Øvre Klekkenveien

ÅDT (kjt/døgn)

2018 900 1360

2022 955 1443

2032 1065 1610

2042 1169 1767
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VEDLEGG 2 : VU RDERI N G AV BEH OV FOR VEN STRE - , HØYRESVI N GEFELT OG DELEØY I SEKU N DÆRVEGEN

Behov for høyre svingefelt ( figur hentet fra V121)

Behov for venstresvingefelt ( figur hentet fra V121)
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VERSJONER
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EFLA er engasjert til å beregne støy fra vegtrafikk i forbindelse med regul eringsplan for Haug
Nærsenter, g nr /b nr 136/23 m.fl. i Ringerike kommune. Det er butikk , legekontor og frisør på
eiendommen i dag. Eiendommen reguleres til forretning og tjenesteyting . Planlagt utbygging omfatter
ikke lenger støyfølsom bebyggelse. Støyberegninger er likevel utført som dokumentasjon på
støysituasjonen før og etter planlagt utbygging. Området ligger nært bydelssentrumet i tettstedet
Haug, i krysset mellom to hovedveger for området, Fløytingen (Fv. 1 81) og Øvre Klekkenvei (Fv. 168).
Tomten ligger ca. 100 – 200 m eter fra Vang skole og Haug kirke, og ca. 4 k ilo m eter fra Hønefoss.

FIGUR 1 : Kart over området (kilde: Norgeskart)

FIGUR 2 : Kart over området rundt Klekken N ærsenter .

1 IN NLEDNIN G/BAKGRUNN

Øvre Klekkenveien
Fløytingen

Vangstunet
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FIGUR 3 : Forslag til utbygging av Haug Nærsenter (kilde: Halvorsen & Reine arkitekter)

Støyber egninger er gjennomført for dagens situasjon og for fremtidig situasjon med planlagt ny
utbygging. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442) er lagt til grunn for
støysonene i beregningene .
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2 DEFI NI SJON ER

LAekv/ LpAekv24h A - veid ekvivalent støynivå. Gjennomsni ttlig støynivå i 24 timer kalles
døgnekvivalent støynivå.

Lden A - veid ekvivalent støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med
5 dB/10 dB tillegg på kveld/natt. Periodene defineres slik: dag: 07 - 19,
kveld: 19 - 23 og natt: 23 - 07.

Støyfølsom bebyggelse Boliger, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsboliger

A - veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de
frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges
forholdsmessig høyere vekt enn frekvensområder hvor hørselen er lav.

ÅD T Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøyer som passerer en gitt
vegstrekning per år, delt på 365 døgn.

3 KRAV OG RETNI NGSLI NJ ER / KRAV TI L LYDFOR HOLD

Gjeldende grenseverdier er presisert i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T -
1442 / 2016)» . Retningslinjene er veiledende og ikke ju ridisk bindende. Retningslinjene skal gi grunnlag
til arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan - og bygningsloven i kommuner og hos
berørte offentlige etater. De gjelder både ved planleggi ng av ny støyende virksomhet og for arealbruk
i støysoner rundt eksisterende virksomhet. T - 1442 har som formål å forebygge støyplager og ivareta
stille og lite støypåvirkede natur - og friluftsområder. Kriterier gitt i t abell 1 gjelder for veg som
støykilde .

T ABELL 1 Anbefalte støygrenser

Sone Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden, kl. 23 - 07
Lden[dB(A)] L5AF[dB(A)]

Rød sone 65 85
Gul sone 55 70

Innenfor støysonene gjelder det særlige retningslinjer for arealbruken (se T - 1442 for detaljer). Kort
oppsummert er retningslinjene slik:

• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Boliger skal ha tilgang på uteplass med Lden 55 dB eller lavere og innendørs støynivå LpAekv24h30 dB eller
lavere i oppholds - og soverom. Sistnevnte krav til innendørs lydforhold er gitt av NS 8175:2012. Denne
standarden er knyttet til byggeteknisk forskrift ( TEK10/ TEK 17) og omhandler lydklasser fo r bygninger.
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4 BEREGNI N GSGRU N N LAG

4.1 M ETODE

Støy fra vegtrafikk er beregnet i henhold til « Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method » .
Beregningene er utført i programmet SoundPlan versjon 8.0 .

Beregninger er gjort med utgangspunkt i gjennomsnittlig trafik kmengde, skiltet fartsgrense og
topografiske forhold. Støykart er beregnet i 4 meter høyde over terreng.

4.2 T RAFIKKTALL

Trafikktall er hentet fra prosjektets trafikkanalyse1. Benyttet underlagsdata er vist i t abell 2 .

T ABELL 2 Trafikkforutsetninger for støyberegningene.

VEGSTREKNING
ÅDT I 201 8

[kjøretøy /døgn]
ÅDT I 2042

[kjøretøy /døgn]

TUNGTRAFIKK -
ANDEL

[%]

SKILTET
FARTSGRENSE

[km/t]
Fløytingen 900 1.250 9 30/4 0
Øvre Klekkenvei 1.360 1.850 6 50

4.3 D ØGNFORDELING

For døgnfordeling av trafikken er det lagt til grunn gruppe 1 - typisk riksveg. Døgnfordeling en er slik:
Dag (7 - 19): 75%, kveld (19 - 23): 15%, natt (23 - 7): 10%.

5 STØYBEREGNI N GER OG VU RDERI N GER

Det er beregnet støy for dagens situasjon og for fremtidig situasjon med ny bebyggelse . B eregnede
støy kart er vist i vedlegg.

TABELL 3 Støyberegninger .

SITUASJON
TRAFIKKTALL

ÅR
BEREGNINGSHØYDE TEGNINGSNUMMER

Dagens situasjon med eksisterende bebyggelse 2018 4 meter 001
Fremtidig situasjon med ny bebyggelse 2042 4 meter 0 02

Som det fremgår av beregningene blir planlagt ny bebyggelse liggende delvis innenfor støysonene (Lden

> 55 dB). Da det ikke lenger planlegges boliger eller annen støyfølsom bebyggelse som en del av
utbyggingen er det ikke nødvendig med videre vurdering og dimensjonering av fasadetiltak for å

1 7711 - 001 - V00 Trafikkvurdering Haug Nærs enter reguleringsplan (datert 30 .09.2019)
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begrense støy fra vegtrafikk til disse . Eventuelle kontorer, møterom, o sv. må tilfredsstille krav til
innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder gitt i NS8175:2019 .

Trafikkanalysen viser en trafikkvekst på ca. 35 - 40% i år 2042 sammenlignet med dagens trafi k k. Dette
inkluderer generell trafikkvekst i tillegg til nyskapt traf ikk som følge av utbyggingen. En slik økning i
trafikk utgjør ca. 1 dB økning i støynivå i dB . Trafikkøkningen som følge av utbyggingen utløser ikke
behov for vurdering av støyreduserende tiltak for eksisterende støyfølsom bebyggelse langs vegene.
Eventuel le nye tekniske installasjoner på bygningstak, osv. skal overholde støygrenser gitt av
NS8175:2019 hos omkringliggende støyfølsom bebyggelse.
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Figur 1.1: Oversiktskart av utvikling sområdet . Tomta på Øvre Klekkenvei 53 er markert med rød pi l. Fra finn.no

Pr . idag er det et eksisterende bygg på tomta til bruk som Extra butikk med tilhørende asfaltert
parkeringsplass. Eks. bygg skal rives og ny parkeringsplass skal etableres.

utviklingsområdet.
ny utvikling vil medføre ift. dagens situasjon. Figur 1.1 her nedenfor viser et oversiktskart av
I denne rapporten er koblinger av ny utvikling til VA-nett vurdert, samt vurdering av hvor mye overvann

på alle sider, og en busslomme skal etableres i nordenden.
leger, totalt opp mot 1800m2. I tillegg skal det opparbeides fortauer og GS veger langs tomtegrensene

inneholde Extra-butikk på ca. 1200m2, frisør ca. 50m2, apotek ca. 150m2 og et legesenter med to-tre

hjørnet mellom Øvre Klekkenvei og Fløytingen. På tomta skal det etableres et nytt bygg som skal
utvikling på tomta på Øvre Klekkenvei 53, Ringerike kommune (gnr/bnr 136/23). Tomta er plassert i
ifm. utredning av en reguleringsplan for Haug Nærsenter på Haugsbygda. Planen omhandler en ny
EFLA AS rådgivende ingeniører er engasjert i Klekken Butikkeiendom AS til å vurdere VA-situasjonen

1 IN NLEDNI N G
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Dagens forhold på tomta vises på figur 2.1. nede nfor. Overflaten er allerede nokså tett på størstedelen
av tomta med bygg og asfalt.

Figur 2 .1: Dagen s forhold på tomta . Fra finn.no

2.1 Dagens situasjon - spillvann

I Fløytingen ligger en kommunal hovedledning for spillvann med strømretning mot sør. Dimensjon på
denne er Ø 250 og ledningsmaterial et er betong. Stikkledning inn på tomta ligger fra kum 19286 på
hovedledningen i sørvest hjørn et av tomta. Dimensjon på stikkledning er Ø110 og ledningsmaterial et
er PVC. Situasjo nen er vist på figur 2.2 nedenfor.

2.2 Dagens situasjon - overvann

Det er ikke vist noe n kommunale overvannsledninger i Fløytingen forbi tomta på ledningskart fra
Ringerike kommune. Det vises at overvann fra nærliggende tomter er ledet ut i bekk som ligger l i t t
nord for tomta og der åpnes også en 1000 mm overvannsledning ut i bekken. Derfor må det antas at

2 DAGENS SI TU ASJON
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overvann fra sluk i Fløytingen er ledet inn på spillvannsledningen der , samt takvann fra eks . bygg på
tomta . Det er usikker t om det pr. i dag finn e s noe sluk eller overvannssystem inne på tomta. Kapasitet
på stikkledningen er iallfall for liten til å ta overvannet fra tomta i tillegg . Situasjonen er vist på figur
2.2 nedenfor.

2.3 Dagens situasjon - vann

Det vises ingen tilko b ling fra kommunal vannledning inn på tomta på Ringerike kommune sitt
ledningskart. Det finn es en vannkum i Fløytingen ca. 60 - 70 m nord for tomta og sannsynligvis er tomta
forsynt med vann fra den eller ledningene som treffes i kummen. Situasjonen er vist på figur 2.2
nedenfor.

Figur 2 . 2 : Oversiktskart av eks. VA rundt tomta. Fra Ringerike kommune
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3.1 Spillvann

Regulert område og endring i bruk av tomta kommer ikke til å medføre store økninger i
spillvannsmengder. Derfor vil stik kledningen fra hovedledningen i Fløytingen i sørvest hjørn et fortsatt
kunne forsyne tomta.

3.2 Vann

Vannbruk for nyt t bygg avviker i stor grad ikke fra dagens situasjon selv om det blir li t t mer mtp .
frisørsalon g en, apoteket og legesentere t . Det finnes ikke n oe informasjon om dimensjonen på eks.
stikkledning til tomta eller hvor den leder . Derfor er det vanskelig å si om eks. stikkledning er
tilstrekkelig for planlagt bruk av tomta.

Det som blir avgjørende for dimensjon en av stikkledning en er krav om sprinkle r anlegg for
kjøpesentere t . Et s prinkler anlegg krever minst en 110 mm forsyningsledning. Hvis det skal etableres
sprinkleranlegg må vann hentes fra større ledninger i ledningsnettet . Korteste avstand til større
ledninger er i nord mot vannkum 19204.

3.3 Overvann

Som nevnt tidliger e så ser det ikke ut til å være noen tilkobling av overvann til tomta. Det er antatt at
takvann fra eks. bygg er ledet ned til spillvannsledningen i Fløytingen via stikkledningen i sørvest
hjørn et . VA - norm for Ringerike kommune innehol der ikke noe n veiledninger på overvannshåndtering ,
og kommunen har ikke svart på eposter med spørsmål om dette. Det er antatt i
overvannsberegningene at det er lov å slippe ut like store mengder som er ledet dit i dagens situasjon
til eks. kommuna l system.

For overvannsberegninge r er det brukt IVF data for Hønefoss. Hønefoss ligger ca. 4 - 5 km borte fra
utviklingsområdet. Tabellen nedenfor viser regnintensitet som funksjon av varighet på regnskyl l og
returperioder.

Tabell 2 . 1 : Regnintensitet i l/sek ha. For forskjellige returperioder og varighet. Fra eklima.no

År
1

min.
2

min.
3

min.
5

min.
10

min.
15

min.
20

min.
30

min.
45

min.
60

min.
90

min.
120
min.

180
min.

360
min.

720
min.

1440
min.

2 202,1 176,3 155,7 128,3 92,9 71,9 60,1 46,6 32,9 26,5 19,4 16,7 12,8 7,4 5,2 3,1

5 266,9 228,7 201,1 166,5 121 97,9 82,2 63,2 42,5 34,2 25,8 21,4 16,2 9,1 6,2 3,5

10 309,8 263,3 231,2 191,8 139,5 115,1 96,8 74,3 39,3 30 24,6 18,5 10,3 6,9 3,8

20 350,9 296,5 260 216,1 157,4 131,5 110,8 84,8 44,1 34,1 27,6 20,6 11,3 7,5 4,1

25 364 307,1 269,2 223,8 163 136,8 115,3 88,2 45,7 35,4 28,5 21,3 11,7 7,7 4,2

50 404,2 339,6 297,4 247,5 180,4 152,9 129 98,5 50,4 39,3 31,4 23,5 12,7 8,4 4,5

100 444,2 371,8 325,3 271,1 197,7 168,9 142,6 108,8 55,1 43,3 34,3 25,6 13,8 9 4,8

200 484 404 353,3 294,6 215 184,8 156,2 119 59,8 47,2 37,2 27,7 14,8 9,7 5,1

3 FORESLÅTTE ORDNIN GER PÅ VA
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Dimensjonerende varighet er bereg n et ut ifra konsentrasjonstiden med formler gi t t i Statens vegvesen
sin Håndbok N200. For små urbane felt som dette blir konsentrasjonstiden nokså lav og dermed også
varigheten. Konsentrasjonstiden er beregnet til 3 minutter. Med returperiod e på 20 år gir dette en
regnintensitet på 260 l/sek ha. Eks. takflate er ca. 0,09 ha. (ca. 900m2). Med avrenningsfaktor på 0,85
på taket gir dette 19,9 l/sek i tillatt utslipp til kommunale systemet. Total t areal tette flater – tak og
parkeringsplasser etter utbygging - er ca. 0,5 ha (5000 m2).

Tabell 2 . 2 : Fordrøyningsberegninger for tomta
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Beregninger av størrelse på fordrøyningsmagasin er vist i tabellen oven for. Det er brukt klimafaktor
på 1,3 ihht . Statens vegvesen sin Håndbok N200 , tabell 404.1 . Det vises at et fordrøyningsmagasin på
ca. 5 0m3 er nødvendig til å fordrøye beregn ede overvannsmengder. Magasin kan etableres under
parkeringsareal og kan være e nten av rør eller plastkassetter. Det kan for eksempel etableres
rørmagasin Ø1400mm, 32m lang , enten med virvelkammer eller strupet utløp som kontrollerer innløp
in n til kommunal t system slik at den ikke overskrider vannmengdene pr. eks. forhold. Dette b lir v idere
utarbeidet i detaljprosjektering.

Utforming av parkeringsplass må gjøres slik at vann ikke er ledet inn mot bygg. Gang - og sykkelve i en
som skal etableres langs øst siden av tomta må utformes med tver r fall slik at vann ikke ledes inn på
tomter no rdover . Flomveier må være sikre og ligge mot Fløytingen og deretter nord over mot bekk.
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Klekken Butikkeiendom utvikler tomt på Øvre Klekkenvei 53 på Haugsbygda. Det skal etableres et
næringsbygg med Extra butikk. Spillvannssituasjon en blir uendret , men vannforsyning en må ta hensyn
til om det etableres sprinkleranlegg i bygg eller ikke. Hvis sprinkleranlegg er etablert må stikkledning
inn til tomta oppdimensjon eres . Overvann må fordrøyes på tomt. Flomveier må være sikre og det må
hin dres at vann ledes inn på nabotomter nordover .

4 SAMMEN DRAG
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Statens vegvesen, Håndbok Hb N200 V egb ygging (2018)

eklima.no

finn.no

geminiportal.ringerike.no

5 REFER AN SER



RI N GE RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VURDERI NG AV UTTALELSER VED
HØRI NG OG OFFENTLI G ETTERSYN AV PLANFORSLAG

0605_ 4 48 Haug Nærsenter

Utarbeidet av Halvorsen & Reine AS
Kommentert av Rådmannen, 24.10.2019 ÅL

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 1 8 .0 9 .201 8
2 Buskerud fylkeskommune 14.0 9 .201 8
3 Statens vegvesen 1 2 .0 9 .201 8
4 Brakar AS 12.09.2018
5 Den norske kirke 18.09.2018
6 FAU Vang skole 14.09.2018
7 Benedicte og Lars Haugom, Fløytingen 33 13.09.201 8
8 Bjørn Rishovd 29.08. og 13.09.2018
9 Astrid Marie Gulsvik Eikeland og Christian Hølland Eikeland 13.09.2018
10 Helene Preus 14.09.2018
11 Solveig og Harald S. Hollerud 11.09.2018
12 Ingela Grov og Rikard Strømsodd 13.09.2018
13 Irmelin M. Kårbø 04.09.2018
14 Ivar Marius Nerby 09.09.2018
15 Iver Nerby 08.09.2018
16 Harald Gudim og Guro Michaelsen 12.09.2018
17 Mona Haug 18.09.2018
18 Knut og Runa Olberg 13.09.2018
19 Haakon Saga 13.09.2018
20 Siri Thorsen og Jan Erik Aspunvik 14.09.2018
21 Tove og Stein Asle Løkken 11.09.2018
22 Tone og Morten Bråten - Ellingsen 14.09.2018
23 Kommuneoverlegen 10.09.2018
24 Torunn Klækken 18.08.2018

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens kommentar

1 Fylkesmannen i Buskerud

Tiltaket er i tråd med gjeldende plan.
Peker på at senteret ikke bør bli over
3000m2 BRA. Ber om at støy ivaretas
ved etablering av boliger. Ber om at
støyutredning følger planforslaget
ved offentlig høring. Planleggingen
må ta hensyn til grønt struktur og barn
og unges interesser. Ber om
lekearealer for barn i alle aldre.
Trafikksikre løsninger og trygg

Senteret planlegges til ca.
18 00m2 og er dermed l angt
under 3000m2.

Støyrapport vil følge
planforslaget ved offentlig
høring.

Grønnstruktur og barn og
unges interesser er ivaretatt .

På bakgrunn av at boenheten e
er tatt ut av planen, er kravet til
lekeplass tatt ut. Dette er
begrunnet i at skolens
lekearealer ligger et lite
steinkast unna. Rådmannen
har således krevd at det skal
opparbeides en møteplass ved
nærsenteret.
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skolevei må legges vekt på. Ny
bebyggelse må gis en god estetisk
utforming, både som enkeltbygg og i
forhold til omkringliggende
bebyggelse og l andskap. Ber om at
det legges til rette for enkel tilgang til
stier og turveier for boliger.

Ber om energieffektive
bygningsløsninger, samt at andre
energikilder enn strøm vurderes.

Videre må det redegjøres for hvordan
de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i § 8 - 12 i
Naturmangfoldloven er vurdert og
fulgt opp i saken.

Un i versell utforming må ivaretas.

Ber om at ROS - analyse utarbeides
og følger planforslaget ved offentlig
ettersyn.

Nå er boliger tatt ut av
prosjektet, og dermed anser
vi at kravet til lekeareal ikke
lenger er aktuelt.

Trafikksikre løsninger og
trygg skolevei er ivaretatt
gjennom omlegging av
gangvei forbi
parkeringsplassen til
senteret.

Bebyggelsen vil gi et
estetisk løft fra dagen
senter.

Boliger er ikke lenger en del
av prosjektet.

Ny bebyggelsen er mye mer
energieffektiv enn
eksisterende. Andre
energikilder er vurdert.

Naturmangfoldsloven er
vurdert i planbeskrivelsen.

Prosjektet er universelt
utformet.

ROS - analyse er utarbeidet
og følger planforslaget.

Rådmannen anser
fylkesmannens innspill
t ilstrekkelig etterfulgt og
innarbeidet av forslagstiller.

2 Buskerud Fylkeskommune
Utviklingsavdelingen

Det forventes ikke å finne bevarte
automatiske fredede kulturminner
her. Ber om at det legges inn
bestemmelse om varsling hvis man
likevel finner noe.

Bebyggelsen på området har ikke
verneverdi. Det gjøres oppmerksom
på at ny bebyggelse ikke skal
innvirke negativt på Haug kirke eller
dens omgivelser.

Følgende bestemmelse er
lagt inn: Dersom det under
anleggsarbeid framkommer
automatisk fredede
kulturminner må arbeidet
straks stanses og
utviklingsavdelingen i
fylkeskommunen varsel, jf.
Kulturminneloven §8.2.

Nybygget er lavt og vil ikke
innvirke negativt på Haug
kirke eller omgivelsene.

Rådmannen anser
Fylkeskommunens innspill
tilstrekkelig komm entert av
forslagstiller.

Nytt bygg vil ikke komme i
konflikt med siktlinjer til Haug
kirke.

3 Statens vegvesen

De trafikkmessige virkningene av
planen må dokumenteres. Forholdet
til trafikksikkerheten for myke
trafikanter (skoleveg) og
kollektivtrafikk må avklares.
Eventuelle endringer på veg og
trafikkforhold på fylkesvegen må tas i
plan og gjennomføres før området
tas i bruk. Gjennomføringsavtale med
SVV må eventuelt inngås før tiltak
kan iverksettes.

Trafikkanalyse er utarbeidet
og følger planforslaget.

P lanen medfører ingen
endringer av fylkesvei.

Adskillelse av gangvei og
vei/parkering vil bli ivaretatt
og regulert inn.

Rådmannen anser Statens
vegvesen sitt innspill
tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.
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Viktig å skille gående og syklende fra
parkering en , så gangveien til
bussholdeplassen fungerer godt.

3m utenfor vegkant reguleres til
«annen veggrunn – teknisk anlegg».

Det må sørges for tilfredsstillende
overvannshåndtering fra området,
inklusiv nødvendig kryssinger av
fylkesveg. Overvanns håndtering må
d okumenteres.

Normalt kreves teknisk detaljplan
som grunnlag for regulering av riks -
eller fylkesveger og ev. avvik fra
vegnormalen må dokumenteres.

Fylkesveg 168 er noe bratt (6,4%) i
forhold til hva den burde vært (6,0%).
De siste 20m inn til krysset med
fylkesvegen 181 bør ikke vegen
overstige 3%. Ved planlegging av
området bør det forsøkes å redusere
stigningen som beskrevet.

Normal byggegrense for fylkesveger
er 15m langs vegen og 40 x 40m i
kryss. Byggegrensen skal vurderes i
forhold til støysituasjone n i det
aktuelle området. Støyømfintlig
formål nær vegen medfører
støyrapport og tiltak innarbeidet i
planen.

Det må påregnes innsigelse fra SVV
mot eventuelle planforslag som ikke
er i samsvar med nasjonale hensyn
eller viktige parametere i
vegnormalene .

Det er lagt inn 3m i planen.

Overvannsnotat er
utarbeidet og følger
planforslaget.

Det planlegges ingen
endringer på fylkesvei.

Prosjektet justerer ikke noe
på fylkesveien, men
prosjektet vil ikke være til
hinder for en justering på et
senere tidspunkt.

Eksisterende plan har
byggegrense 12,5m fra
veien. Vi har lagt opp til
samme i ny plan.

Vi forventer ikke noen
innsigelser til planforslaget,
da det forholder seg til
tidligere vedtatt plan og er
redusert i forhold til varsel
om oppstart.

4 Brakar AS

Vi har to busstopp som vi betjener
ved arbeidsområdet, busstoppet ved
Haug senter og Haug kirke. Begge
busstoppene blir betjent av både
skoleruter og ordinære ruter, og vi
ønsker derfor at de tt e blir ivareta tt i
anleggsperioden.

Busstoppene vil ikke bli
berørt av planen.

Rådmannen anser Brakar sitt
innspill tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
Anleggsområdet vil ikke
komme i konflikt med
busstopper.

5 Den norske kirke

Haug kirke er en middelalderkirke i
stein som er automatisk fredet jfr.
kulturminneloven. Kriken ligger åpent
og fritt og er et tydelig signalbygg i
landskapet. Planområdet er ca. 120m
unna.
Nærsenteret må holdes moderat i
høyde og ha et dempet utrykk, et
høyt prang ende bygg vil skygge for
kirken eller ta den visuelle
oppmerksomheten, særlig gjelder
dette for de som kommer fra sørøst.

Nærsenteret er nå kun i en
etasje og vil dermed
underordn e seg og ikke ta
den visuelle
oppmerksomheten fra
kirken. All innkjøring vil
være fra Øvre Klekkenvei og
dermed så langt fra kirken
som mulig.

Rådmannen anser Den norske
kirke sitt innspill tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.
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Innkjøring til avfallshåndtering og
varelevering ønskes bort fra kirken.

6 FAU Vang skole

Stiller seg positive til oppgradering og
utbygging .

Er bekymret for konsekvensene av
utbyggingen i forhold til trafikale
forhold, også i byggeperioden.

Mener nærsenteret vil medføre økt
trafikk. Bekymret for
trafikksikkerheten langs Fløytingen
og situasjon en i krysset mellom
Fløytingen og Øvre Klekkenvei. Ber
om undergang, gangvei og flytting av
busstopp ved dette krysset.

Bekymret for risikoen for skolebarna i
utbyggingsperioden.

Ønsker at det blir tatt en
totalvurdering av det trafikale bildet
med hensyn til forbedring av
sikkerheten langs veiene og i krysset.

For å ivareta skolebarn og
andre myke trafikanter
ønskes gang - og sykkelvei
lagt om via Toppveien i
byggeperioden . Planen
legger opp til en bedre gang -
og sykkelveiløsning enn i
dag, med et klart s kille fra
parkeringen.

Siden boliger ikke lenger er
en del av prosjektet vil ikke
trafikkøkningen være så
stor.

Når det gjelder
trafikksituasjonen i
Fløytingen og krysset med
Øvre Klekkenvei er dette
forhold som SVV har
ansvaret for. Prosjektet deler
bekymringen for de myke
trafikantene, men ansvaret
eller myndigheten til å gjøre
noe med det ligger ikke til
p rosjektet . Planen legger
ikke opp til noen endringer
på veisystemet , men er
positive til endringer om de
kommer.

Det er utarbeidet en
trafikkanaly se som følger
planforslaget.

I trafikkanalysen foreslås
forkjørsregulering av
krysset , samt redusering av
fartsgrense til 30 - 40km/t på
veiene . Når det gjelder
fotgjengere foreslås det en
skiltet og merket kryssing på
fartshump i Fløytingen ca.
50m øst for krysset.

Forslagstiller skal utarbeide en
miljøoppfølgingsplan for
anleggsfase, denne skal
beskrive og ivaretakelse av
myke trafikanter, og andre
trafikale forhold i
byggeperioden. Rådmannen vil
be forslagstiller om å involvere
FAU i denne prosessen.

En totalvurdering a v trafikkbilde
bør tas på et overordnet
plannivå, og hører
nødvendigvis ikke hjemme i en
detaljregulering der
e ksisterende bruk blir videreført
til ny plan.

Fløytingen og Øvre Klekken vei
fylkesveier, det er derfor
Buskerud fylkeskommu ne/
Statens vegvesen som forvalter
og har ansvar for disse veiene.

Rådmannen er gjort
oppmerksom på forholdene
vedrørende Fløytingen /Øvre
Klekken vei og vil følge opp
denne saken videre mot
veg eier (Buskerud
fylkeskommune og Statens
vegvesen ) .

Til orientering har Statens
vegvesen tidligere uttalt seg i
forhold til trafikkmengde i Øvre
Klekken vei og Fløytingen.
Rådmannen vil kunne
gjenoppta dialog med vegeier
se på trafikkregulerende tiltak
på veiene, som redusert fart og
nye fartshumper, regulering av
gjennomkjøring etc. Dette må
da kjøres i en egen prosess,
adskilt fra denne
reguleringsplanprosessen.

Ny gang – og sykkelvei og
andre trafikale tiltak bør
vurderes som innspill fra
Ringerike kommune inn i ny
Handlingsplan for fylkesveier
ved neste rulle ring.

Rådmannen vil også gjøres
oppmerksom på at ny plan
viderefører eksisterende bruk,
og at trafikkmengde ikke vil
økes nevneverdig, da



5

boligdelen er tatt ut av
prosjektet.

7 Bendicte og Lars Haugom,
Fløytingen 33

I all hovedsak en kopi av innspill f ra
FAU Se kommentar over, til

merknad fra FAU.

S e Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

8 Bjørn Rishovd, Fløytingen 68

Er positiv til utbyggingen, hvis det
foretas utbedringer av vei, - sykkel og
gangvei spesielt i området Fløytingen
i retning Hønefoss.

Kommunen foreslo for 20 - 25 år siden
å stenge veien for gjennomkjøring på
grunn av dårlig veistandard og mye
trafikk. Dette er ikke gjennomført og
veien er ikke oppgradert, selv om
trafikken er mangedoblet.

Spesielt stor trafikk og høy hastighet i
Fløytin gen retning Hønefoss på
morgenen og ettermiddagen i
forbindelse med skole og barnehage.

Krysset Øvre Klekkenvei/Fløy ti ngen
er farlig og svært uoversiktlig ikke
minst for de myke trafikantene.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

9 Astrid Marie Gulsvik Eikeland og
Christian Hølland Eikeland,
Klekkenveien 75

Har ca 2,2km skolevei fra deres hjem
via K lekkenveien og Fløytingen.

Deler bekymringen og støtter
innspillene som har kommet fra
beboerne i Fløytingen (Haugom,
Saga, Hollerud og Grov)

Oppfordrer på det sterkeste å ivareta
sikkerheten til myke trafikanter og
sikre trygg tilgang til
utbyggerområdet med å etablere
undergang mot den nye
bussholdeplassen som skal bygges,
samt eget felt for myke tra fikanter i
Øvre Klekkenvei og Fløytingen.

Undergang er ikke normalt å
bygge i dag for en vei med
denne trafikkmengden.
Grunnen er at mange likevel
ikke bruker undergangen,
noe som medfører farligere
kryssing over veien.

Det er så vidt vi er kjent med
ik ke planlagt noen ny
bussholdeplass.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Rådmannen vil bekrefte
forslagstillers kommentar om at
det ikke er planlagt noe ny
bussholdeplass.

For øvrig, se Rådmannens
kommentar til merknad FAU.

10 Helene Preus

I all hovedsak en kopi av innspill fra
FAU.

I tillegg nevnes det at de har barn i 2.
og 3. klasse som er små og
vanskelig å se for bilister.

Mener dagens skolevei er trygg, men
er engstelig og bekymret om det ikke

Det vil bli tatt hensyn til
skolebarn i anleggsperioden.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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blir tatt hensyn til barna ved en
utbygging. Se for øvrig kommentar

over, til merknad fra FAU.

11 Solveig og Harald S. Hollerud,
Fløytingen 25

Er positive til utvikling og mener det
vil bidra positivt for bygda.

Er bekymret for trafikksituasjonen,
spesielt de myke trafikantene. En
utbygging med flere butikker og
boliger vil gi en merbelastning som
spesielt Fløytingen ikke er
dimensjonert for. Denne veien har
over mange år vært i søkel yste mht .
trafikksikkerheten og den er ikke
bygget og tilrettelagt for mye
trafikanter.

Trafikken er stor og farten er høy(til
tross for 40km fartsgrense) og de
unge er spesielt utsatt. Veien
benyttes mye av myke trafikanter og
er farlig å ferdes på, spesielt
vinterstid.

Det er svært viktig at utbygger sørger
for tilstrekkelig trafikksikkerhet langs
Fløytningsveien og ivaretar et trygt
krysningspunkt for de myke
trafikanter ved krysset
Fløytingen/Øvre Klekkenvei.

Ber om at våre merknader blir tatt
hensyn til i videre planlegging av
utbygging ved senteret.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

12 Ingela Grov og Rikard
Strømsodd, Enger gård

Synes det er flott at Haugsbygd
utvikles!

Viktig at barn og unges interesser
ivaretas.

Trafikksikkerheten langs Fløyt ingen
er for dårlig. Har etablert sti på egen
og naboeiendom for å kunne gå
langs veien til skole og barnehage.
Det mangler overgangsfelt der
gangveien nord for butikken
begynner.

Farlig å ferdes rundt senteret, særlig
på nedsiden.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

13 Irmelin M. Kårbø, Fløytingen 74
A og B

Tomten synes for liten til forespeilet
størrelse på bygningen. Boliger er nå tatt ut av

prosjektet. Byggets størrelse
er derfor redusert.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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Senteret vil føre til økt trafikk. Det
forventes derfor at det ryddes opp i
trafikkforholdene: trafikksikkerhet,
gangveier og sikring i veikryss.

Spesielt krysset Øvre
Klekkenvei/Fløytingen er farlig.
Fløytingen har vikeplikt, det burde
vært full stopp fra Øvre Klekkenvei
ved sving mot høyre i krysset.

Utbyggingen vil medføre økt
belastning i Fløytingen. Mener derfor
at det bør bygges gang - / og sykkelvei
langs Fløytingen .

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

14 Ivar Marius Nerby, Fløytingen
32

Det er stor trafikk og det forventes
økende trafikk i Fløyting , da må det
gjøres noe med trafikksikkerheten

A. Bygging av gang og
sykkelvei i Fløytingen

B. Bredding av Fløytingen for å
lage et felt for myke
trafikanter, likt som
Klekkenveien.

C. Innføring av skilting
«gjennomkjøring forbudt»

D. Innføring av 30k m/t sone
med størrre fartshumper

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

15 Iver Ne r by, Fløytingen

Har bodd i området i 34 år. Gjennom
disse årene har trafikksikkerheten for
myke trafikanter blitt verre.

Med en utbygging av senter og
boliger vil trafikken øke enda mer,
noe som vil gå utover de myke
trafikantene. Ønsker at sikkerheten til
alle som bruker Fløytingen til tur,
trening, skolevei osv . blir ivaretatt når
det blir utbygging og enda mer
trafikk.

Ber om undergang mot den nye
bussholdeplassen som skal bygges,
samt eget felt for myke trafikanter i
Øvre Klekkenvei og Fløytingen.

Se kommentarer over, til
merknad fra FAU og
Eikeland.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

16 Harald Gudim og Guro
Michaelsen, Fløytingen 76

Positive til utbyggingen.

Bekymret for hva utbyggingen kan
medføre av trafikale konsekvenser.

Opplever krysset Øvre
Klekkenvei/Fløytingen som meget

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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trafikkfylt og trafikkfarlig, spesielt for
de myke trafikantene . Langs
Fløytingen er det også meget høy
fart og trafikkbelastning. Bekymret for
egne barn på skolevei ved økt trafikk.

Ber om gangfelt, fotgjengerovergang,
lavere fartsgrense med flere
fartshumper eller «gjennomkjøring
forbudt» gjennom Fløytingen.

Se komme ntar over, til
merknad fra FAU.

17 Mona Haug, Toppveien 2

Påpeker at deler av hennes eiendom
inngår i planområdet . Har leieboer på
låven som har adkomst over
parkeringsplassen til senteret.
Leietaker har behov for rikelig med
parkeringsplass, til lastebiler,
kranbiler og personbil med henger for
varelevering etc. Ber om at det tas
hensyn til dette.

Ber om god og tett dialog for å finne
løsninger sammen.

Det er løpende og god
dialog mellom partene om
løsninger og kjøp av arealer.

Rådmannen opplever at
forslagstiller og Haug har
kommet til en omforent løsning
som ivaretar alles interesser.

Rådmannen tar innspillet til
etterretning , og ber forslagstiller
eventuelt følge opp prosessen
videre .

18 Knut og Runa Olberg,
Fløytingen 64

Positive til utbyggingen.

Men bekymret for økt trafikk . Det er
høy fart på tross av lav fartsgrense
og fartshumper. Fløytingen og
krysset med Øvre Klekkenvei er svær
vanskelig for myke trafikanter. Kan
være glatt på vinterstid, som gjør det
vanskelig for biler å stoppe.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

19 Haakon Saga

Er ikke negativ til utbygging men er
bekymret for økt trafikk.

På informasjonsmøtet ble det opplyst
at Fløytingen og Øvre Klekkenvei vil
være naturlig innfartsveier til
senteret.

Fløytingen er ikke sikret for myke
trafikanter. Krysset Øvre
Klekkenvei/Fløytingen er meget
uoversiktlig og mangler
fotgjengerovergang.

Stiller spørsmål ved hvordan
traf ikksikkerheten skal ivaretas for de
myke trafikantene etter utbyggingen.

Stiller også spørsmål ved
anleggstrafikken og varetransport og

Det er nå lagt opp til
adkomst fra Øvre
Klekkenvei.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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mener Fløytingen ikke egner seg til
dette.

20 Siri Thorsen og Jan Erik
Aspunvik, Fløytingen 66

Positivt med nytt og utvidet senter.

Utbygging av opp mot 40 leiligheter
vil medføre økt trafikk til
senteret/boligene og nærliggende
skoler og barnehager. Denne
trafikkøkningen vil gi ytterligere
belastning på den i dag hardt
belastede Fløytingen fra krysset mot
Klekkenveien ved Sætrang i sør til
skolene i nord. Det er hverken
gang/sykkelsti, fortau eller veiskulder
langs denne delen av Fløytingen.
Myke trafikanter ferdes med livet som
innsats på «rett» side av veien. Det
er absolutt ingenting som tilsier at
gående syklende etc vil ta omveien
om Øvre Klekkenvei der det allerede
er gang/sykkelsti. Dagens
trafikkbildet tyde r på at korteste vei
brukes uansett om man er myk eller
hard trafikant.

Ber om fortau eller gangsti langs
Fløytingen fra skolen til krysset med
Klekkenveien i sør (ca. 1,5km.) En
trygg løsning må også sikre passasje
fobi inn/utkjøring til nye
parkeringslø sninger til det nye
senteret, ny busslommeløsning og
det i dag farlige krysset
Fløytingen/Øvre Klekkenvei.

Oppsummert forventes det at
Fl ø y ti ngen inkl. veiens alle kryss
trafikksikres i h t. ø kt trafikk pga.
utbyggingsplanene slik at beboerne
og spesielt mindre barn og skolebarn
f å r en trygg og sikker ferdsel i Haug.
De tt e ansvaret ligger p å utbygger i
samarbeid med offentlige etater.

Boliger er nå tatt ut av
prosjektet. Tiltaket vil
dermed ikke medføre stor
trafikkøkning.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

21 Tove og Stein Asle Løkken ,
Fløytingen 87

Som en av de nærmeste naboen
ønsker de en oppgradering hjertelig
velkommen.

Ber om at følgende blir hensyntatt:

Plassering og høyde på bygg:

Om bygningen plasseres nærmest
vår grense fryktes en vegg foran
eiendommen. Bygget er nå plassert langt

fra nærliggende bebyggelse.

Rådmannen anser innspill fra
Løkken tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
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Utforming av varemottaket er
interessant da mye varer leveres
tidlig om morgenen og medfører
støy.

Støy:

Plassering og utforming av tekniske
anlegg er viktig. Det er i dag lite
problemer med byggets
kjølemaskineri. Frykter støy fra dette,
da det er intense lyder gjennom hele
døgnet og året.

Frykter også støy fra ventilering av
butikk og boliger.

Overvann :

Store deler av overvannet fra tak og
parkeringsplass kommer i dag inn i
deres hage. Forventer at nytt bygg
ivaretar dette på en bedre måte.

Varemottaket er delvis
innebygget og vil dermed
ikke medføre mye støy.

Tekniske anlegg vil forholde
seg til dagens regler.
Byggets plassering langt
bort fra naboer vil bidra
positivt.

Overvannet vil bli ivaretatt
iht. overvannsnotat som
følger planforslaget.

22 Tone og Morten Bråten -
Ellingsen, Sætranggata 35

Stiller seg positive til utbyggingen.

Bekymret for de trafikale
konsekvensene av utbyggingen , i
bygge - og driftsfasen.

Bor i Sætranggt, og naturlig korteste
vei er å bruke Fløytingen på vei til
senter/skole/fritidsaktivite ter. Meget
bekymret for økt trafikk. Høy
hastighet, uoversiktlig og trang vei.
Oppfordrer til bygging av undergang,
at busstopp flyttes og at det gjøres
plass til sikker ferdsel for myke
trafikanter.

Har en 7 - åring som bruker Fløytingen
som skolevei, og me ner det er
skummelt allerede i dag før
utbyggingen og an l eggsperioden.

Ber om at det blir tatt en
totalvurdering av det trafikale bildet.
Ber om at følgende utbedres: Bedre
forhold til for myke trafikanter langs
veien, gangfelt, undergang, lavere
fartsgre nse med flere fartsdumper
eller «gjennomkjøring forbudt»
gjennom Fløytingen.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

23 Kommuneoverlegen

Støy: Ber om at nye og eksisterende
boliger med tilhørende leke - og
uteoppholdsområder må
støyskjermes iht. T - 1442/2016.

Boliger er nå ute av
prosjektet. Se forøvrig
støyrapport som følger
planmaterialet.

Gangveien justeres for å
skille seg bedre fra
parkeringen. Det er lagt inn i

Rådmannen anser
Kommuneoverlegens innspill
tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.
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Trafikksikkerhet: Ber om trafikksikre
løsninger til sentrale funksjoner for
myke trafikanter i anleggsfasen og i
ny situasjon.

Lokal luftforurensing

Uteoppholdsarealer for boliger

Ber om at Retningslinjene
T1442/2016 og T - 1520/2012 følges i
anleggsfasen

Universell utforming: Ber om at
universell utforming legges til grunn
for planlegging av bygg og utearealer

Konklusjon: Kommuneoverlegen
støtter forslaget til regulering Haug
Nærsenter under forutsetning av at
butikkområdet, boligene,
utearealene, interne veier samt
gangatkomst til skoleområdet
tilrettelegges med god
trafikksikkerhet og universell
utforming. Bygg - og
anleggsvirksomheten må utføres på
en slik måte at det ikke me dfører
vesentlig helsemessig ulempe for
omgivelsene.

bestemmelse at det skal
leveres planer f or de ulike
utbyggingstrinn og hvordan
trafikkforholdene løses
underveis.

Uten boliger vil det ikke bli
noen vedfyring i området.

Boliger er ute av prosjektet

Dette vil bli ivaretatt i
anleggsfasen.

Universell utforming vil bli
lagt til grunn i planlegg ingen.

Gangveien mot skolen
utbedres ved å flyttes fra
parkeringsplassen. Dette vil
gjøre denne skoleveien mer
trafikksikker. Universell
utforming vil legges til grunn
i planleggingen og
anleggsfasen sikres
gjennom bestemmelse om
planer for trafikksikkerh et
etc. i de ulike fasene.

24 Torunn Klækken, Øvre
Klekkenvei 18

Vi har mottatt en e - post hvor et brev
sendt til kommunen er vedlagt.
Brevet er sendt til kommunen
07.05.2018, og besvart av
kommunen 19.07.2018.

Brevets innhold gjengis under her:

Klager over svært mye trafikk og det
er umulig å sitte ute grunnet støy,
bilkøer og forurensing.

Ber om følgende tiltak:

1. Øvre Klekkenvei blir enveiskjørt

2. Øvre Klekkenve i blir tidsregulert
med tidssoner

3. Fartsdumper langs Fløytingen
fjernes og veien utbedres, slik at noe
av trafikkbelastningen blir overført hit.
Veien her er dessuten svært
oversiktlig.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Planen medfører ingen
endringer av fylkesvei.

Trafikkanalyse er utarbeidet
og følger planforslaget.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU, samt vedlagt
trafikkanalyse.
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4. All utbygging i Haugsbygd bør
stoppes inntil infrastrukturen er
k raftig utbedret.
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Haug Nærsenter ved Haugsbygd 
 
Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Haug 
Nærsenter hvor det skal legges til rette for et nytt nærsenter i tillegg til nye boliger. Vi 
ber om at forhold knyttet til handel, støy, barn og unge, landskap, naturmangfold, klima 
og energi og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale og 
regionale føringer.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 16. august 2018 med varsel om oppstart av detaljregulering for Haug 
Nærsenter ved Haugsbygd, gnr. 136/23. 
 
Det går frem av kunngjøringen at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt 
nærsenter på eiendommen til Coop Ekstra på Haug. I gjeldende kommuneplan er området 
avsatt til sentrumsformål. Det nye nærsentre skal erstatte dagens handelsbygg med en 
dagligvareforretning, samt noen mindre arealer for tilhørende handel og tjenesteyting. Det 
skal også legges til rette for nye boliger. 
 
Fylkesmannens kommentarer 

Etablering av handel i dette området er i tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen 
har der derfor ingen spesielle merknader til at det skal legges til rette for dette. Vi viser likevel 
til regional plan for areal- og transport som ble vedtatt i februar 2018. Her er det føringer om 
at kjøpesenter over 3000 m2 skal styres til Hønefoss sentrum. For nærsentre kan detaljhandel 
for et lokalt marked utvikles med inntil 3000 m2 BRA. Vi forutsetter at de regionale føringene 
blir lagt til grunn for det videre planarbeidet. Vi viser i den sammenheng også til Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fra 2014. 
 
Hvis det skal åpnes opp for boliger er det viktig at trafikkstøy blir vurdert og ivaretatt i tråd 
med Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016. Trolig er området utsatt 
for støyverdier som overstiger de gjeldende grenseverdiene. Det er derfor viktig at 
planforslaget sikrer gjennomføring av støyreduserende tiltak før støyfølsomme bruksformål 
kan tas i bruk. Vi ber om at støyutredningen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at 
nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen.  
 
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 
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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.  
 
Ved planlegging av nye boligområder er det også viktig å legge til rette for enkel tilgang til 
grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turveinett innen 500 meter fra den enkelte 
bolig, jf. Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Vi ber 
om at dette blir vurdert og ivaretatt. 
 
Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 
2030. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel 
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av 
lavenergibygg/passivhus. Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging og plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen 
skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltaks-
haver prøver å legge til rette for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet. 
 
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 økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Vi 
viser til DSB sin nye veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 som 
nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og 
at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
   
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 

 
 Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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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

Haug nærsenter - Øvre Klekkenvei 53 - gnr 136 bnr 23 mfl. -
Ringerike kommune - detaljregulering - varsel om oppstart -
uttalelse om kulturminner

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for Øvre Klekkenvei 53 i Ringerike kommune, jf. pbl §
12-8. Dette er et kulturminnefaglig innspill til planarbeidet.

Kort om planen
Planområdet omfatter gnr 136 bnr 23 mfl. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt
nærsenter. Nærsenteret planlegges å erstatte eksisterende handelsbygg på eiendommen.

Arkeologiske kulturminner
Planområdet er i stor grad allerede bebygd og vi forventer ikke å finne bevarte automatisk fredete
kulturminner her. Det bør likevel gå frem av reguleringsbestemmelsene at dersom det først under
anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stoppes og
utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jamfør kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Planområdet er bebygd, men bebyggelsen er ikke vurdert til å ha verneverdi. Det går ikke fram av
varselet om oppstart hvordan planområdet er tenkt utbygd, men vi vil gjøre spesielt oppmerksom
på Haug kirke (ID 84496), som er et lite stykke nord for planområdet. Kirkestedet er automatisk
fredet etter kulturminneloven og det er viktig at det ikke iverksettes tiltak som vil innvirke
negativt på kirkens omgivelser.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

HALVORSEN & REINE AS
Postboks 9407
3023 DRAMMEN

Vår dato:  14.09.2018  Vår referanse:  2018/10506 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato:  16.08.2018  Deres referanse: Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN



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

Halvorsen & Reine AS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 8/1 79845 - 2 1 2.09.201 8

Svar - Varsel om oppstart - reguleringsplan - Øvre Klekken 5 3 m.fl -

Ringerike kommune - Haug Nærsenter

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

Kommunedelplan

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan.

Trafikkanalyse

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en tra fikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på fylkesvegen må

dette tas vare på i planarbeidet. Slik e endringer må påregnes forlangt gjennomført før

området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før

tiltak kan iverksettes.

Det er viktig å skille gående og syklende fra parkering og gangveg til bussholdeplassen.

Detal jplan

Langs fylkesveger kreves minimum 3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn –

teknisk anlegg».



2

Det må også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive

nødvendige kryssinger av fylkesveg. Overvannshåndtering må do kumenteres.

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 frem mes for offentlig ettersyn.

Fylkesveg 1 68 er noe bratt (6,4 % ) i forhold til hva den burde vært ( 6,0 %). De siste 20

meterne inn til krysset med fylkesveg 1 81 bør vegen ikke overstige 3 %. Ved planlegging av

område bør det forsøkes å redusere stigningen som beskrevet.

Gjennomføringsavtale

Endringer på vårt vegnett må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk, og

det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.

Byggegrenser og støy

Normal byggegrense for fylkesveger er 1 5 m lang s vegen og 40 meter x 40 meter i kryss .

Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle

området. For regulering av støyømfintl ige formål nær riks - eller fylkesveg kreves

støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen.

Avslutning

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktig e parametere i vegnormalene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

Senioringeniør

Dokum entet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS



Wednesday, September 12, 2018 at 12:25:54 PM Central European Summer Time

Emne: VS: Detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvrre Klekken 53, Haug næringsenter

Dato: onsdag 12. september 2018 09:55:51 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Knut Gunnar Fonn

Til: Aina Lian

Kopi: Johan Sigander

Vedlegg: image001.jpg

Viser l epost av 16.8.2018.

Vi har to busstopp som vi betjener ved arbeidsområdet, busstoppet ved Haug senter og Haug kirke.
Begge busstoppene blir betjent av både skoleruter og ordinære ruter, og vi ønsker derfor at de e blir
ivareta i anleggsperioden.

Knut Gunnar Fonn
Driftskonsulent
Brakar as
Telefon: +47 95 25 81 89



DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

Postadresse: E - post: tunsberg.bdr@kirken.no Telefon: +47 33354300 Saksbehandler
Postboks 10 Kaldnes Web: https://kirken.no/tunsberg/ Telefaks: Rakel Stornes Moen
3119 TØNSBERG Org.nr.: 818 066 872

Halvorsen & Reine siv.Ark AS
Hotvetalléen 11
Postboks 9407
3023 DRAMMEN

Dato: 18.09.2018 Vår ref: 18/03780 - 5 Deres r ef:

Oppstart detaljregulering og utbyggingsavtale av Haug nærs enter
ved Haug kirke

Viser til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvre
Klekken 53 m.fl - «Haug Nærsenter», gnr/bnr 136/23, 136/28, 136/29 m.fl. Vi har innhentet
uttalelse fra Ringerike kirkelige fellesråd ved kirkevergen.

Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop er fagmyndigheter i forbindelse med
regulering av kirketomter og gravplasser, og dessuten der slike blir berørt, jf. plan - og
bygningsloven. Gravferdsloven, kirkeloven og kulturminneloven har bestemmelser om
bebyggelse og endringer av og ve d kirke og gravplass. Se for øvrig Rundskriv T - 3/2000 om
Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø
(Miljøverndepartementet og Kirke - , utdannings - og forskningsdepartementet).

Haug kirke er en middelalderkirke i stein som er automatisk fredet jfr. kulturminneloven.
Kirken ligger åpent og fritt og er et tydelig signalbygg i landskapet. Det forestilte
forretningsbygget skal ligge på en høyde ca. 120 meter fra Haug kirke. Det er butikk på
stedet i dag også . Det ligge r bebyggelse og vei i området ved den planlagte utvidelsen.

Omgivelsene til middelalderkirker er særlig sårbare for endringer. Nærsenteret må holdes i
moderat høyde, ikke vesentlig høyere enn i dag. Vær også bevisst naboskapet til kirken ved
løsningen for utformingen slik at det visuelle utrykket gjøres dempet . Et høyt o g prangende
bygg vil skygge for kirken eller ta den visuelle oppmerksomhet en, særlig gjelder dette for de
som kommer fra sørøst. Haug kirke er en vesentlig stedsmarkør. Vær også oppmerksom på
varelevering og avfallshåndtering, slik at innkjøringa er bort fra kirken.

Haug kirke setter vesentlig rammer for omgivelsene. Disse må det tas hensyn til i den videre
planleggingen.

Med vennlig hilsen

Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør Rakel Stornes Moen

førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Kopi til:
Riksantikvaren Pb. 8196 Dep 0034 OSLO
Ringerike kirkelige fellesråd Kirkegata 12 3510 HØN EFOSS
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3019 DRAMMEN
Ringerike kommune Postboks 123

Sentrum
3502 HØN EFOSS

Mottakere:
Halvorsen & Reine siv. Ark AS Hotvetalléen

11 Postboks 9407
3023 DRAMMEN



Monday, September 17, 2018 at 8:38:10 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad ifm utbygging ved Coop i Haugsbygd

Dato: fredag 14. september 2018 14:22:52 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Ann-Kris n Torp

Til: Aina Lian

Hei
Sender Mail på vegne av FAU vang skole

Vi s ller oss posi ve l oppgraderingen og utbyggingen av selve området
l Haug senter, gi noen forutsetninger.

Men er bekymret hva konsekvensene av denne utbyggingen vil ha å si for
de tra kale forholdene i utbyggings den og i perioden e erpå.
Nærsenteret vil føre med seg en betydelig økning i tra kk, og vi er
bekymret hva de e vil ha og si for et allerede farlig tra kkbilde i
Fløy ngen og Øvre Klekkenvei.
De som bor i Fløy ngen er meget bekymret i forhold l økt tra kk på en
vei som ikke er dimensjonert for tungtransport (40km/t og smal vei uten
gangfelt). Has ghetene i Fløy ngen er per i dag langt over det som er
forsvarlig og lla . Veikrysset Fløy ngen / Øvre Klekkenvei er spesielt
uoversik g og farlig for myke tra kanter, med dårlig oversikt.
Her oppfordrer vi l at det bygges gangvei & undergang, busstopp y es
og gjøres plass l sikker ferdsel for myke tra kanter.

Det er mange barn som ferdes på veien og i krysset, og ser på
utbyggingsperioden som økning av risiko i en allerede farlig skolevei.

Vi ønsker med de e at det blir ta en totalvurdering av det tra kale bildet
med hensyn l forbedring av sikkerheten langs veiene og i krysset.

Mvh Ann-Kris n Torp

FAU leder



Thursday, September 13, 2018 at 9:03:18 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad ifm utbygging ved Coop i Haugsbygd

Dato: torsdag 13. september 2018 08:38:20 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Lars Haugom

Til: Aina Lian

Kopi: Benedicte Haugom

Hei,

Vi referer l møte på Klekken hotell i forbindelse med utbygging av området Haug Nærsenter.

Vi s ller oss posi ve l oppgraderingen og utbyggingen av selve området l Haug senter, gi noen
forutsetninger.

Vi er bekymret hva konsekvensene av denne utbyggingen vil ha å si for de tra kale forholdene i
utbyggings den og i perioden e erpå.
Nærsenteret vil føre med seg en betydelig økning i tra kk, og vi er bekymret hva de e vil ha og si
for et allerede farlig tra kkbilde i Fløy ngen og Øvre Klekkenvei.
Vi bor i Fløy ngen og er meget bekymret i forhold l økt tra kk på en vei som ikke er dimensjonert
for tungtransport (40km/t og smal vei uten gangfelt). Has ghetene i Fløy ngen er per i dag langt
over det som er forsvarlig og lla . Veikrysset Fløy ngen / Øvre Klekkenvei er spesielt uoversik g
og farlig for myke tra kanter, med dårlig oversikt.
Her oppfordrer vi l at det bygges undergang, busstopp y es og gjøres plass l sikker ferdsel for
myke tra kanter.

Vi har to barn som ferdes på veien og i krysset, og ser på utbyggingsperioden som økning av risiko i
en allerede farlig skolevei.

Vi ønsker med de e at det blir ta en totalvurdering av det tra kale bildet og ta hensyn l
forbedring av sikkerheten langs veiene og i krysset med gangfelt, fotgjengerundergang, lavere
fartsgrense med ere fartsdumper eller en "gjennomkjøring forbudt" gjennom Fløy ngen.

Vi ser frem l en god dialog ifm med prosjektet.

Mvh
Benedicte og Lars Haugom
Fløy ngen 33



Wednesday, August 29, 2018 at 9:04:42 AM Central European Summer Time

Emne: Fwd: Utbygging Øvre Klekken 53 - Haug Nærsenter

Dato: onsdag 29. august 2018 09:00:36 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Bjørn Rishovd

Til: Aina Lian

Synspunkter/merknader fra beboer i Fløy ngen 68, 3514 Hønefoss

Angående utbygging/forte ng av angi e område Øvre Klekken 53 er vi
ikke i mot de e under forutsetning av at det foretas utbedringer av
vei, - sykkel og gangvei spesielt i området Fløy ngen i retning
Hønefoss.
For 20-25 år lbake i d var det forslag fra Ringerike kommune å
stenge denne veien for gjennomkjøring akkurat på grunn av dårlig vei
standard og mye tra kk. De e blei rik gnok ikke gjennomført.
Veien har i løpet av disse årene ikke ikke bli oppgradert, selv om
tra kken er mangedoblet i løpet av disse årene.
Konklusjon:
Utbedres vei, - gang/sykkel muligheter har vi ingen innvendinger
angående utbygging av Øvre Klekken 53.

Mvh.
Bjørn Rishovd



Thursday, September 13, 2018 at 9:05:56 AM Central European Summer Time

Emne: Fwd: Utbygging Øvre Klekken 53 - Haug Nærsenter

Dato: torsdag 13. september 2018 09:03:37 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Bjørn Rishovd

Til: Aina Lian

Hei igjen

Jeg sendte over mine synspunkter 29. august, men i llegg vil jeg lføye
:
-Spesielt stor tra kk og høy has ghet i Føy ngen retning Hønefoss
på morgen og e ermiddag, i forbindelse med skole og barnehage.
-Krysset Øvre Klekkenvei/Fløy ngen er farlig og svært uoversiktlig
ikke minst for de myke tra kantene.

Mvh
Bjørn Rishovd
95978390

---------- Forwarded message ---------
From: Bjørn Rishovd < bfwrishovd@gmail.com >
Date: ons. 29. aug. 2018 kl. 09:00
Subject: Fwd: Utbygging Øvre Klekken 53 - Haug Nærsenter
To: < lian@heras.no >

Synspunkter/merknader fra beboer i Fløy ngen 68, 3514 Hønefoss

Angående utbygging/forte ng av angi e område Øvre Klekken 53 er vi
ikke i mot de e under forutsetning av at det foretas utbedringer av
vei, - sykkel og gangvei spesielt i området Fløy ngen i retning
Hønefoss.
For 20-25 år lbake i d var det forslag fra Ringerike kommune å
stenge denne veien for gjennomkjøring akkurat på grunn av dårlig vei
standard og mye tra kk. De e blei rik gnok ikke gjennomført.
Veien har i løpet av disse årene ikke ikke bli oppgradert, selv om
tra kken er mangedoblet i løpet av disse årene.
Konklusjon:
Utbedres vei, - gang/sykkel muligheter har vi ingen innvendinger
angående utbygging av Øvre Klekken 53.

Mvh.
Bjørn Rishovd



Friday, September 14, 2018 at 8:37:36 AM Central European Summer Time

Emne: Innspill l utbygging av Coop tomt/Øvre Klekkenveien

Dato: torsdag 13. september 2018 21:43:29 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Astrid Marie Gulsvik Eikeland

Til: Aina Lian

Kopi: larshaugom@yahoo.no

Som beboer i Klekkenveien 75 sogner vi l Haugsbygd, Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole. Vi har en 2.2 km
lang skolevei som strekker seg fra vårt hjem via Klekkenveien og Fløy ngen.
Vi deler bekymringene og stø er utspillene som har kommet fra beboerene i Fløy ngen (Lars og Benedicte
Haugom, Håkon Saga, Harald Hallerud og Ingela Grov).

Vi vil oppfordre på det sterkeste å ivareta sikkerheten l myke tra kanter og sikre trygg lgang l
utbyggerområdet med å etablereundergang mot den nye bussholdeplassen som skal bygges, samt eget felt
for myke tra kanter i Øvre Klekkenvei og Fløytingen.

Med vennlig hilsen

Chris an Hølland Eikeland og Astrid Marie Gulsvik Eikeland
Klekkenveien 75
3514 Hønefoss



Monday, September 17, 2018 at 8:34:49 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad ifm utbygging ved Coop i Haugsbygd

Dato: fredag 14. september 2018 21:34:42 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Helene Preus

Til: Aina Lian

Kopi: Kje l Strømsodd

Vedlegg: amundsen_teaserposter1_epostsignatur.jpg

Hei,

Vi referer l møte på Klekken hotell i forbindelse med utbygging av området Haug Nærsenter.

Vi s ller oss posi ve l oppgraderingen og utbyggingen av selve området l Haug senter, gi noen
forutsetninger.

Vi er bekymret hva konsekvensene av denne utbyggingen vil ha å si for de tra kale forholdene i
utbyggings den og i perioden e erpå.
Nærsenteret vil føre med seg en betydelig økning i tra kk, og vi er bekymret hva de e vil ha og si
for et allerede farlig tra kkbilde i Fløy ngen og Øvre Klekkenvei.
Vi bor på Haug og mine to barn ferdes hver dag frem og lbake l skolen på Øvre Klekken vei, og
passerer nærsenteret.
Mine barn går i 2. og 3. klasse og er små og vanskelig å se for bilister. Det er en trygg skolevei i dag,
men blir engstelig og bekymret dersom det ikke blir ta hensyn l barna som ferdes på disse veien
daglig ved en eventuelt utbygning.

Vi ønsker med de e at det blir ta en totalvurdering av det tra kale bildet med hensyn l
forbedring av sikkerheten langs veiene og i krysset.
Vi har ingen barn å miste!

Vi ser frem l en god dialog ifm med prosjektet.

Mvh
HELENE PREUS
Operation Manager | Motion Blur
helene@motionblur.no
Mobile: +47 922 99 742
Skype: helenepreus80

Pilestredet 75c, 0354 Oslo, Norway
www.motionblur.no





Wednesday, September 12, 2018 at 8:14:27 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad l utbyggingsplaner Haug Senter

Dato: rsdag 11. september 2018 19:57:44 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Hollerud

Til: Aina Lian

Hei,

Viser l møte på Klækken Hotell vedrørende informasjon i forbindelse med planer om utbygging av
eiendommen Haug Senter.

Vi er posi ve l at Haugsbygd utvikles l fordel for beboerne i området, og antar at en ombygging og
oppgradering av Haug Senter vil bli et posi vt bidrag for bygda.

Imidler d er vi svært bekymret for tra kksituasjonen i området, spesielt relatert l de mye tra kanter og
deres sikkerhet. Det er et stort antall barn som ferdes i området, og en utbygging av senteret med både
matbu kk og eventuelt andre forretninger kombinert med et større antall leiligheter, vil gi en
merbelastning som spesielt Fløy ngsveien ikke er dimensjonert for. Denne veien har over mange år vært
i søkelyset mht tra kksikkerheten, og den er ikke bygget og lre elagt for mye tra kanter.

Tra kken er allerede stor langs denne veien, farten er høy ( l tross for 40km fartsgrense), og den mest
sårbare gruppen barn og unge er spesielt utsa . Veien beny es mye av gående, syklende, joggende etc,
og er i dag en farlig vei å ferdes på, spesielt vinters d.

Det er svært vik g at utbygger sørger for lstrekkelig tra kksikkerhet langs Fløy ngsveien og ivaretar et
trygt krysningspunkt for de mye tra kanter ved krysset Fløy ngen/Øvre Klekkenvei.

Vi ber om at våre merknader blir ta hensyn l i videre planlegging av utbyggingen ved senteret.

Hilsen
Solveig og Harald S. Hollerud
Fløy ngen 25



Friday, September 14, 2018 at 8:38:42 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad l utbyggingsplaner Haug Senter

Dato: torsdag 13. september 2018 22:26:43 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Ingela Grov

Til: Aina Lian

Kopi: larshaugom@yahoo.com

Til Aina Lian
Halvorsen &Reine As
Sivilarkitekter MNAL

Viser til brevet vi mottok fra dere datert 16 -08-18, "Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvre Klekkenvei
53 m.fl - "Haug Nærsenter". Jeg og min mann fikk dessverre ikke anleding til å komme på infomøtet på Klekken hotell, men har fått referat av
andre naboer som var tilstede.

Vi syns det er flott at Haugsbygd utvikles! Haug senter har et stort potensiale, og vi ser behovet for at senteret utvider og inkluderer flere
tjenester. Etter å ha lest gjennom papirene ser vi at det nevnes at det skal legges vekt på å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Dette
er bra og viktig! Senteret ligger tett inntil både barne og ungdomsskole og Haug barnehage.

Videre leser jeg at det i referatet fra oppstartsmøtet på kommunen flere ganger blir nevnt at det må gjøre noe med trafikksikkerheten i området.
Det blir nevnt at der ikke er noen gang og sykkelvei på den nedre veien (Fløytingen ), og at dette ikke er et trafikksikkert område. Busstoppen og
problemene rundt denne blir og tatt opp.

-Her er det jeg henger meg på! Jeg er som mor til to små jenter på 9 og snart 5 år, sterkt bekymret for trafikksikkerheten i området. Vi bor på en
gård i Fløytingen 52. Når vi flyttet her for 3 år siden, var vi overlykkelige over å ha både skole og barnehage i så nær avstand, og at vi kunne
spasere til og fra skole, butikk og barnehage. Siden jeg selv ikke har sertifikat enda, går jeg eller sykler mye sammen med barna selv.
Når eldste datter begynte på skolen i 2014 fulgte vi henne hver dag. Jeg ble sjokkert over hvor farlig det var å gå langs Fløytingen mot skolen. På
morgenen når barna gikk til skolen var trafikken intens. Der var så godt som ikke noen veiskulder å gå på! Bilene kjørte fort og jeg observerte
mange farlige situasjoner. Jeg sendte bekymringsbrev til kommunen og klagde inn til Statens veivesen, uten noe resultat.
Vi fant ut at det beste var å lage til en liten sti nedenfor på jordet vårt, og fikk avtalt med naboen om å at barna skulle få passere gjennom hagen
hans for å slipper å gå langs veien! Dette er jo for så vidt en flott løsning for ungene, men det kan jo ikke være riktig at folk må disponere hagene
sine for at unger skal gå trygt til skolen! I tillegg så er veien videre bortover fortsatt veldig farlig, for når barna kommer nærmere skolen, må de
krysse veien for å komme over på gang og sykkelveien som er anlagt nedenfor det planlagte senteret. (v Busslomma) Her er det ikke noe markert
overgangsfelt. Bilene kommer raskt kjørende i den bratte svingen fra Øvre Klekken vei. Det har flere ganger gått kaldt nedover ryggen på meg
når jeg passerer her med ungene. Jeg opplever og at bilførere ikke forventer at noen skal passere veien her. Få stopper for oss. Vi venter ofte
lenge. Alternativet til å krysse veien her blir å fortsette bortover langs Fløytingen til kirka. Her er det enda mindre plass å gå på langs veien, og i
tiden før skolestart er det tett med biler. Det er ikke noe godt alternativ. Jeg kvier meg for å sende barna gående selv til skolen.

J eg håper og ber om at dere som utbyggere ser nærmere på hvordan man kan løse dette med trafikksikkerheten rundt senteret; Et slikt senter
inntil skole og barnehage vil naturligvis føre til økt trafikk. Både biltrafikk og av myke trafikanter. Slik det ser ut rundt senteret, og særlig på
nedsiden, er det rett og slett farlig å ferdes.

Med Vennlig Hilsen
Ingela Grov og Rikard Strømsodd
Enger gård grn./bnr. 137/2
tel 90095261

--



Tuesday, September 4, 2018 at 12:22:54 PM Central European Summer Time

Emne: Fwd: Kommentarer l bygging av senter/leiligheter i Haugsbygd

Dato: rsdag 4. september 2018 12:09:58 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Irmelin Kårbø

Til: Aina Lian

Til Aina Lian,
Jeg har noen bemerkninger rundt bygging av et ny forretningssenter med leiligheter i Haugsbygd, spesielt
kny et l tra kk og vei.

Tomten som senteret og leilighetene skal bygges på synes liten i forhold l forespeilet størrelse på bygningen.

Et slikt senter vil føre l økt tra kk, og dermed økt belastning på veiene som fører inn l senteret og leilighetene.
Det forventes derfor at det "ryddes" opp i tra kkforholdene.

Det betyr at infrastrukturen må oppgraderes med hensyn l tra kksikkerhet, gangveier og sikring i veikryss. Et
større senter med ere bu kker og med mange leiligheter vil føre l økt tra kk i området rundt.

Spesielt er krysset Øvre Klekkenvei/Fløy ngen farlig. I de e krysset har Fløy ngen vikeplikt for Øvre Klækkenvei.
De som kjører i Øvre Klækkenvei og inn i Fløy ngen har stor fart og det har vært ere ulykker i de e krysset. For
oss forgjengere er de e krysset spesielt farlig da det ikke er hverken fotgjengerovergang eller redusert has ghet.
Det burde være full stopp fra Øvre Klækkenvei ved sving mot høyre i krysset.

I Øvre Klekkenvei er fartsgrensen delvis 50 km i men og delvis 60 km i men. Veien er svingete og smal og ved
økt belastning er farten for høy.

Et større senter med leiligheter vil også føre l økt belastning i Fløy ngen. Det bør derfor være et krav om at det
bygges gang-/og sykkelvei i Fløy ngen.

Se er pris på om du svarer på med på om du har mo a denne e-posten.

----
Hilsen
Irmelin M. Kårbø
Fløy ngen 74 A og B
Tlf. +47 991 64 707

--
Hilsen
Irmelin M. Kårbø
Tlf. +47 991 64 707



Monday, September 10, 2018 at 8:36:32 AM Central European Summer Time

Emne: tra kksikkerhet Fløy ngen

Dato: søndag 9. september 2018 21:26:10 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Ivar Marius Nerby

Til: Aina Lian

Det er stor tra kk, og det forventes økende tra kk i Fløy ngen, og da må det gjøres noe med
tra kksikkerheten

a) Bygging av gang og sykkelvei i Fløytingen

b) Bredding av Fløytingen for å lage et felt for myke tra kanter, likt det som er laget i Klekkenveien

c) Innføring av skilting «gjennomkjøring forbudt»

d) Innføring av 30km/t sone med større fartshumper

Mvh Ivar Marius Nerby, Fløytingen 32

Sendt fra E-post for Windows 10



Monday, September 10, 2018 at 8:38:14 AM Central European Summer Time

Emne: Farlig tra kk i Fløy ngen

Dato: lørdag 8. september 2018 20:09:02 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Iver Nerby

Til: Aina Lian

Hei. Min familie og jeg bor i Fløy ngen. Har bodd her i 34 år, og har se at veien her har bli alt for
mye tra kkert iforhold l sikkerheten

l oss myke tra kanter som bruker den daglig.
Er skremmende med tanke på hvor mange biler som har sneiet oss når vi går tur med barnevogn
og hund.

Hvis det blir større ombygging av bu kk/næringssenter og nybygging av leiligheter med
parkeringskjeller, så vil det med sikkerhet gi økt belastning på alt den dårlige veien Fløy ngen og
Øvre Klekkenvei.
Mulig veien kan klare det, men ikke oss myke tra kanter som det nesten ikke er plass l sammen
med bilene.
Vi som bor i Fløy ngen vil at sikkerheten l alle oss og de som bruker den l tur, trening, skolevei
osv osv blir ivareta når det blir utbygging og enda mer tra kk.
På grunn av uoversiktlig og vanskelig kryss Fløy ngen/Øvre klekkenvei så oppfordres det l at det
bygges undergang mot den nye bussholdeplassen som skal bygges, samt eget felt for myke
tra kanter i Øvre Klekkenvei og Fløyingen.

MvH
Iver Nerby



Thursday, September 13, 2018 at 8:28:08 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad l utbygging av Haug Nærsenter.

Dato: onsdag 12. september 2018 22:00:07 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Guro Michaelsen

Til: Aina Lian

Hei.

Viser l møte på Klekken hotell i forbindelse med utbygging av området Haug Nærsenter.

Vi er posi ve l selve oppgraderingen og utbyggingen av selve området l Haug senter.
Når det gjelder hva de e medfører er vi meget bekymret i forhold l økt tra kk og sikkerhet. Vi er
nær nabo l utbyggingsområdet og nærmeste nabo l veikrysset Fløy ngen / Øvre Klekkenvei. Vi
opplever de e krysset allerede i dag som meget tra kkfylt og tra kkfarlig spesielt for de myke
tra kantene. De e gjelder også langs hele Fløy ngen. Det kjøres i meget høy fart og den er
allerede stort belastet som den er.
Vi har selv to barn som ferdes på veien og i krysset og ser på de e som en farlig skolevei og er
meget bekymret for økt tra kk her.

Vi ønsker med de e at det blir ta store hensyn l utbygging av sikkerheten langs denne veien og i
krysset med evt gangfelt, fotgjengerovergang, lavere fartsgrense med ere fartsdumper eller en
<<gjennomkjøring forbudt>> gjennom Fløy ngen.

Med vennlig hilsen

Harald Gudim og Guro Michaelsen
Fløy ngen 76



Wednesday, September 19, 2018 at 11:23:44 AM Central European Summer Time

Emne: Utbygging av Coop Extra, Øvre Klekkenvei 53

Dato: rsdag 18. september 2018 23:47:25 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Mona Haug

Til: Aina Lian

Hei!
Jeg har se utbyggingsplaner for Coop extra i Øvre Klekkenvei 53, og jeg ser da at deler av min eiendom og
gangvei inngår i planområdene deres. På eiendommen min så har jeg en låve med utleiedel i underetasjen, som
går via deres planområde. Leietaker har behov for rikelig med parkeringsplass, l lastebiler og kranbiler l
varelevering og utlevering, samt plass l en ekstra personbil med henger for utlevering. I den forbindelse så
håper og ønsker jeg at dere tar hensyn l de e.

Jeg er interessert i å ha en god og te dialog med dere, og håper at vi sammen fa er en løsning.

Med vennlig hilsen
Mona Haug, grunneier



Thursday, September 13, 2018 at 3:00:50 PM Central European Summer Time

Emne: Utbygging Haug Nærsenter

Dato: torsdag 13. september 2018 11:15:17 sentraleuropeisk sommer d
Fra: KN U T OLBERG

Til: Aina Lian

Kopi: larshaugom@yahoo.no

Hei

Viser til planarbeid, samt infomøte på Klækken hotell.

Det er positivt at Haugsbygd er et satsningsområde for fortetting og utvikling, og et nytt og
større nærsenter vil helt sikkert berike Haugsbygd ytterligere.

Imidlertid vil dette ganske sikkert øke trafikkbildet i enda større grad i forhold til dagens allerede
belastet vegnett. Som kjent har det vært mye utbygging i Haugsbygd, og Fløytingen (F 181) har
for hvert år fått større og større trafikkbelastning. Vegen er smal, ingen vegskulder av betydning
og krappe og uoversiktlige svinger. For myke trafikanter, og særlig barn er det risikofylt å benytte
vegen på grunn av stor biltrafikk, motorsykler og tunge kjøretøyer. Farten er ofte alt for høy til
tross for 40 km fartsgrense og fartsdumper. I tillegg er krysset Øvre Klekkenvei/Fløytingen svært
vanskelig og passere. Her er det etter vår vurdering ikke tilrettelagt for myke trafikanter.
Kommer man nordfra, og følger venstre side av vegen, er det meget uoversiktlig i dette krysset.
På vinterstid er det ofte svært glatt, og bilistene kan ha problemer med å stoppe for gående.

I henhold til ovennevnte er viktig at utbygger ivaretar tilstrekkelig sikkerhet for myke trafikanter
langs Fløytingen, og i særlig grad krysset Fløytingen/Øvre Klekkenvei. Det forventes at Buskerud
fylke med hensyn til fylkesvei 181 tas med i nevnte utbyggingsplaner.

Vi ber om at våre merknader tas hensyn til i det videre planleggingsarbeidet.

Med vennlig hilsen
Knut og Runa Olberg
Fløytingen 64



Thursday, September 13, 2018 at 9:04:48 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad l ny senter på Haug

Dato: torsdag 13. september 2018 08:32:58 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Haakon Saga

Til: Aina Lian

Først vil jeg begynne med og si at jeg om min familie på ingen måte er nega v l disse utbyggingsplanene. men
det er noen bekymringer slik vi ser det

Merknad:
På Informasjonsmøte avholdt på Klekken hotell ang utbygning av Coop på Haug ble det informert om at Fløy ng
og Øvreklekken vei vill være naturlig innfartsvei l det nye sentret med boliger, vår bekymring er at øy ngen i
dag ikke er sikker for myke tra kanter. veien beny es av skolebarn.joggere.turgåere etc og de føler alt idag et det
ikke er sikkert og beny e denne veien. Krysset Fløy ngen/øvreklekken vei er i dag et meget uoversiktlig og har
ingen forgjenger overgang.

Hvordan skal tra kksikkerheten ivaretas for de myke tra kantene når det nye sentret står ferdig. et ny senter
betyr også økt tra kk.
Hvordan skal anleggtra kk kanaliseres inn. øy ngen er en smal og usikret vei. så slik vi ser det vil anleggstra kk
ink varetransport på denne veien være meget uheldig



Monday, September 17, 2018 at 8:41:37 AM Central European Summer Time

Emne: Merknader l utbyggingsplaner Haug Senter i Haugsbygd, Ringerike

Dato: fredag 14. september 2018 13:53:55 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Siri Thorsen

Til: Aina Lian

Kopi: jeaspu@gmail.com

Med referanse l utsendt materiale ifm igangse ng av planarbeider for utbygging av Haug Senter i
Haugsbydg, Ringerike.
Undertegnede har følengde merknader.

Det er posi vt for bygda at det satses på ny og utvidet bu kksenter, det er ldels lite og dårlig lbud i
området slik det er idag.
Utvikling med opp mot 40 leiligheter i llegg l utvidet næringsvirksomhet vil uten tvil øke tra kken både
l det nye nærings- og boligsenteret og l skolene/barnehage som ligger i nærmeste nabolag.

Denne tra kkøkningen vil gi y erligere belastning på den idag hardt belastede Fløy ngen fra krysset mot
Klekkenveien ved Sætrang i sør l skolene i nord .
Det er  hverken gang/sykkels , fortau eller veiskulder langs denne delen av Fløy ngen . Myke tra kanter l
fots, på sykkel, rulleski og annet ferdes l der med livet som innsats på ‘re ’ side av veien. Det er
absolu ingen ng som lsier at gående/syklende etc vil ta omveien om Øvre Klekkenvei der det allerede
er gang/sykkels , det ser vi av dagens tra kkbilde. Korteste vei l målet er den som brukes – enten man
er myk eller hard tra kant.
Med en økt tra kk må ferdsel for myke tra kanter langs Fløy ngen trygges i form av fortau eller gangs ,
sammenhengende fra skolene i nord og helt frem l krysset med Klekkenveien i sør. En trygg løsning må
også sikre passasje forbi inn/utkjøring ifm nye parkeringsløsninger l det nye nærings- og boligsenteret,
ny busslommeløsning og det idag farlige krysset Fløy ngen/Øvre Klekkenvei.

Oppsummert forventes det at Fløy ngen inkl. veiens alle kryss tra kksikres ihht økt tra kk pga.
utbyggingsplanene slik at beboerne og spesielt mindre barn og skolebarn får en trygg og sikker ferdsel i
Haug. De e ansvaret ligger på utbygger i samarbeid med o entlige etater.

Med hilsen
Siri Thorsen og Jan Erik Aspunvik, Fløy ngen 66

__________________________________________________________________

AVEVA Group plc is registered in England at High Cross, Madingley Road, Cambridge, England CB3 0H B. Number
2937296.



Tuesday, September 11, 2018 at 1:23:30 PM Central European Summer Time

Emne: Klekkenveien 53

Dato: rsdag 11. september 2018 11:36:42 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Stein Asle Løkken

Til: Aina Lian

Kopi: tovloekk@online.no

Hei

Som det ble oppfordret l i informasjonsmøtet på Klækken Hotel, velger vi å sende inn e par merknader
l prosjektet.

Vi bor som en av de nærmeste naboer i Fløy ngen 87, å ønsker selvsagt en oppgradering fasilitetene
hjertelig velkommen.
Vi er inneforstå med at liv og leven fra vår nabo må forventes, og det ser vi på som naturlig da naboen er
områdets nærsenter.
Men de ng vi pr nå ønsker at blir hensynta , er:

Plassering og høyde på bygg.
Om byggningsmassen kommer i den enden av tomten nærmest oss, frykter vi selvsagt for å
føle en vegg foran vår eiendom.
Også u ormingen av varemo aket er interessant, da mye varer leveres dlig om morgenen,
og medfører støy.

Støy.
Plassering og u orming av tekniske anlegg er vik g. Vi har i dag lite problemer med byggets
kjølemaskineri.

Eventuell støy på grunn av plassering her er noe vi frykter, da de e er intense lyder som
kommer gjennom hele døgnet, hele året.
Skal bu kken bli større, blir jo også disse rommene større og trenger desto mer maskineri.
Da bu kk og boliger skal han ven leres, vil også de e være en støykilde som vi frykter av
samme grunn som over.

Overvann.
Pr i dag kommer store deler av overvannet fra tak og parkeringsplass inn i vår hage.

De e forventer vi at e ny byggeprosjekt ivaretar på en annen måte enn dagensløsning.

Med vennlig hilsen

Tove & Stein Asle Løkken
Fløy ngen 87
3514 Hønefoss



Monday, September 17, 2018 at 8:37:08 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad ifm utbygging ved Coop i Haugsbygd

Dato: fredag 14. september 2018 14:50:27 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Tone Bråtem

Til: Aina Lian

Hei,

Vi s ller oss posi ve l oppgraderingen og utbyggingen av selve området l Haug
senter, gi noen forutsetninger.

Vi er bekymret hva konsekvensene av denne utbyggingen vil ha å si for de tra kale
forholdene i utbyggings den og i perioden e erpå.
Nærsenteret vil føre med seg en betydelig økning i tra kk, og vi er bekymret hva de e
vil ha og si for et allerede farlig tra kkbilde i Fløy ngen og Øvre Klekkenvei.

Vi bor i Sætranggt, og naturlig og korteste vei for oss er å gå/sykle Fløy ngen på vei l
senter/skole/fri dsak viteter. Vi er meget bekymret i forhold l økt tra kk på en vei
som ikke er dimensjonert for tungtransport (40km/t og smal vei uten gangfelt).
Has ghetene i Fløy ngen er per i dag langt over det som er forsvarlig og lla .
Veikrysset Fløy ngen / Øvre Klekkenvei er spesielt uoversik g og farlig for myke
tra kanter, med dårlig oversikt.
Her oppfordrer vi l at det bygges undergang, busstopp y es og gjøres plass l sikker
ferdsel for myke tra kanter.

Vi har en 7 åring som e erhvert skal begynne å gå l skolen , og tenker at det er
skummelt nok som det er i dag med tra kkfarlig vei. Men økt tra kk i
utbyggingsperioden blir det økning av risiko i en allerede farlig skolevei.

Vi ønsker med de e at det blir ta en totalvurdering av det tra kale bildet og ta
hensyn l forbedring av sikkerheten langs veiene og i krysset med gangfelt,
fotgjengerundergang, lavere fartsgrense med ere fartsdumper eller en
"gjennomkjøring forbudt" gjennom Fløy ngen.

Mvh
Tone og Morten Bråten-Ellingsen

Sætranggt 35
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Vår ref.: 2018/2469 

  

Uttalelse til forslag til reguleringsplan 448 Øvre Klekkenvei 53 

  

Det vises til deres interne varsel om oppstart av planarbeid 20.8.2018.     

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i henhold til 

Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern 

omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske, 

kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.  

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet 

til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet 

etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har vurdert miljø- og helsefaktorer som omgivelsene 

kan påføre planområdet og mulige effekter planområdet kan ha på omgivelsene under og etter 

utbygging, og har følgende merknader: 

 

Støy 

Støy er en miljøfaktor som kan virke negativt inn på folks helse. Deler av planlagte område 

ligger i gul støysone og har mellom 55 dBA og 65 dBA fra Øvre Klekkenvei og Fløytingen. 

Planlagte og eksisterende boliger og tilhørende leke- og uteoppholdsområder må skjermes 

mot støynivå utover anbefalte retningslinjer for støy, jf. Retningslinjer for behandling av støy 

i arealplan-leggingen (T-1442/2016). 

 

Trafikksikkerhet  

Klekken butikkeiendom er et sentralt område i Haug og ligger i gangavstand til barnehagen, 

skolen, idrettsanlegg mm. Atkomsten til barnehagen, skolen og tilhørende idrettsanlegg og 

lekeplasser må tilrettelegges med trygg atkomst for myke trafikanter på hele strekningen i 

både utbyggingsperioden og etter ferdigstillelse. 



 

 

Lokal luftforurensning 

God lokal luftkvalitet er en forutsetning for god helse. Vi anbefaler at tett bebygde området 

tilrettelegges med minst mulig utslipp av røykgasser til uteluften, fortrinnsvis gjennom til-

knytning til fjernvarmeanlegg.   

 

Uteoppholdsarealer for boliger 

Boligene må etableres med tilfredsstillende atkomst til uteoppholdsarealer og lekeplasser. 

Felles uteoppholdsarealer må tilrettelegges med gode sol- og skyggeforhold og stilleområder 

og med god tilgjengelighet (universell utforming). 

 

Bygg og anleggsvirksomhet 

Vi forutsetter at bygg- og anleggstrafikken foregår på godt vedlikeholdte veianlegg som tåler 

belastningene fra anleggstrafikk og tyngre kjøretøy. Støy- og støvbelastninger til omgivelsene 

må i anleggsperioden ikke overskride Retningslinjer for behandling av støy i arealplan-

leggingen (T-1442/2016) og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen 

(T-1520/2012), jf. Forskrift om miljørettet helsevern, § 9. 

 

Universell utforming 

Krav om universell utforming må oppfylles på uteområdene, atkomstveier og i boligene. 

Tilrettelegging med god tilgjengelighet for bevegelseshemmede innenfor planlagte området 

anses gjennomførbart. Foreslåtte planområde må videre tilrettelegges for de øvrige fem 

hovedgrupper av funksjonshemmede for å oppnå universell utforming, her nevnes at det ikke 

beplantes med giftige eller allergifremkallende planter. Videre at området etableres med god 

tilgjengeligheten for orienteringshemmede og synshemmede, her nevnes ledelinjer, opp-

merksomhetsfelt, farefelt, håndløpere, rekkverk, markering av trinn m.m.. jf. Strategi for 

universell utforming i Ringerike kommune 2015-2025. 

 

Konklusjon 

Kommuneoverlegen støtter forslaget til regulering Haug Nærsenter under forutsetning av at 

butikkområdet, boligene, utearealene, interne veier samt gangatkomst til skoleområdet 

tilrettelegges med god trafikksikkerhet og universell utforming. Bygg- og anleggs-

virksomheten må utføres på en slik måte at det ikke medfører vesentlig helsemessig ulempe 

for omgivelsene.  

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 



Ringerike kommune

Areal og Byplan v/Aasheim

Postboks 123, Sentrum

3502 Hønefoss

07. mai 2018

TILTAK PÅ ØVRE KLEKKENVEI

Jeg viser til samtale den 29 april då. vedr. trafikksituasjonen langs Øvre Klekkenvei. Siden Fløytingen
er «fredet» med mange fartsdumper og Viulsveien og Harahaugveien nærmest er fri for trafikk, blir 6
husstander belastet med all trafikk i Haugsbygd for de mange tusen husstander som etter hvert bor
her. Det er sammenhengende køer av delvis tomme busser; ca 30 i døgnet tur/retur da de snur ved
skolen og Viul. Det er privatbiler tur/retur skoler, barnehage, butikk og øvrig. Pendlertrafikken, vare -
og tungtransport passerer her. Det er umulig å sitte ut e pga støy, bilkøer og forurensing.

Jeg har vært i kontakt med Statens Vegvesen v/Marthe Bøe, Truls Fyrand og Astrup siden i fjor
sommer, men de nekter å komme på befaring fordi vi har gang og sykkelsti. Derfor kan de ikke se
nødvendigheten med tiltak. Det te vil vi ikke akseptere og insisterer på endringer med følgende
forslag:

1. Øvre Klekkenvei blir enveiskjørt.

2. Øvre Klekkenvei blir tidsregulert med tidssoner.

3. Fartsdumper langs Fløytingen fjernes og veien utbedres, slik at noe av trafikkbelastningen
blir ove rført hit. Veien her er dessuten svært oversiktlig.

4. All utbygging i Haugsbygd bør stoppes inntil infrastrukturen er kraftig utbedret.

Jeg forventer tiltak snarest da situasjonen nå er blitt uholdbar. Det er helt URIMELIG at 6 husstander
skal tåle all tra fikkbelastning fra samtlige beboere i bygda mens beboere lang bl.a. Fløytingen blir
spart! Strekningen er også blitt trafikkfarlig!

Jeg imøteser deres snarlige tilbakemelding!

Med vennlig hilsen

Vedlegg: Diverse mailkorrespondanse i saken, bla UP og Br akar.
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Tour of Norway 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune bevilger kr 300 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 2020. 

Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.  

Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss sentrum. 

Det er en forutsetning at det opplyses om i markedsføringsmateriell og lignende at tiltaket er 

støttet av Ringerike kommune. Rapport og regnskap for tiltaket sendes kommunen etter 

gjennomført og revidert arrangement. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn  

Tour of Norway bygger på rike sykkeltradisjoner på Ringerike, og er en videreføring av 

tidligere sykkelløp som har blitt arrangert i flere 10-år.  

 

Ringerike kommune har støttet arrangementene, senest med kr 400.000 i 2019 og kr 200.000 i 

2018. I tillegg har Rådet for Ringeriksregionen støttet arrangementet med kr 125.000 i tre år 

fra 2017 til 2019. 

 

Tour of Norway søker i år om 500.000 kroner til planlegging og gjennomføring. 

 

Beskrivelse av saken  

Tour of Norway er i gang med planleggingen av rittet som vil gjennomføres 26.-31.mai 2020.  

 

Rittet vil starte i Haugesund, og ha målgang sentralt på Østlandet. Ifølge søknaden er Hønefoss 

meget aktuelt som sted for målgang, ved Hønefoss Bru. 

 

Arrangøren skriver: 

 «I 2019 ble avslutningen i Hønefoss en stor suksess med mange tilskuere, og en flott 

ramme rundt rittet. Vi opplevde stort lokalt engasjement fra folk flest, og av lokalt 

næringsliv, ikke minst takket være engasjementet til Tour of Norway - festivalen. Vi 

hadde også et godt samarbeide med kommunen.»  



- 

 

Fjorårets arrangement, med sidearrangementer og folkefest, ble en stor begivenhet i regionen. 

Både frivillige aktører, næringsaktører og Ringerike Utvikling var med på å skape en rekke 

gode arrangementer.  

 

Kommunens innsats 

Også kommunen bidro til gjennomføringene, ikke bare i form av tilskudd til Tour of Norway, 

men også praktisk gjennomføring. 

 

Kommunikasjonsavdelingen deltar i planlegging og gjennomføring, og bidrar med sin 

kompetanse. Stipulert til omtrent 55-75 timer. 

Vei, Park og idrett stenger gater, låser opp strømskap, og setter opp skilter etc. 

Stipulert til en verdi av ca. 50.000 kroner. 

 

Regionalt arrangement 

Massiv medieomtale og TV-dekning av rittet har tidligere ført til en flott promotering av 

Ringeriksregionen og Ringerike kommune, både nasjonalt og internasjonalt. Økt deltagelse vil 

og føre til enda større interesse, og med målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum, vil dette 

i 2020 gi muligheter for en svært god presentasjon av både landskap, kultur, og folkeliv i 

regionen. 

  

Økonomi  

Budsjettet totalt var på 35 millioner koner i 2019, og arrangøren melder om tilsvarende 

budsjett i år. Av dette ønsker de å dekke opp 1.500.000 kroner lokalt, og søker Ringerike 

kommune om 500.000 kroner.  

 

Rådmannens vurdering  

Målgang og rittavslutning i Hønefoss sentrum vil gi en unik markedsføring av regionen og 

kommunen på en svært positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt.  

Rådmannen anbefaler derfor Formannskapet å bevilge kr 300 000 i støtte til arrangementet i 

2020.  

 

 

 

Vedlegg 

 

Søknad Tour of Norway 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 



- 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune,
Postboks 123 Sentrum,
3502 Hønefoss
Att. Ordfører
Att. Rådmann

Steinsåsen , 2 7 . september 2019

Søknad om midler til planleging og gjennomføring av Tour of Norway 20 20

Planleggingen av neste års Tour of Norway er godt i gang, og i disse dager arbeides det med
ulike alternativer for start og målsteder for etappene. Rittet arrangeres over 6 dager i perioden
tirsdag 26. mai – søndag 31. mai.

Avtalen med TV2 om dekning av rittet løper videre, og dermed er vi sikret stor nasjonal og
internasjonal dekning av rittet.

Det er bestemt at rittet også neste år skal starte på Vestlandet, antagelig Haugesund, og etter hvert
kjøres over fjellet, og ha målgang på siste etappe sentralt på Østlandet.

I 2019 ble avslutningen i Hønefoss en stor su ksess med mange tilskuere, og en flott ramme rundt
rittet. Vi opplevde stort lokalt engasjement fra folk flest, og av lokalt næringsliv, ikke minst takket
være engasjementet til Tour of Norway - festivalen. Vi hadde også et godt samarbeide med
kommunen.

Høn efoss er et meget aktuelt målsted for siste etappe i 2020. Vi ser i så fall for oss å benytte samme
rundløype og målgang som i 2019 med mål på Hønefoss bru. V i ønsker å gjøre avslutningen mer
krevende, og legger opp til å kjøre den «lokale runden» to gange r, og dermed ha to passeringer av
målområdet. Dette vil også sikre ekstra TV - dekning fra Ringerike.

Budsjettet for neste års ritt er i samme størrelsesorden som i 2019, og vi er avhengig av «lokale
inntekter» på 1,5 mill. for å finansiere rittet på Ringe rike . I 2019 bidro lokale bedrifter og
Sparebankstiftelsen Ringerike Hadeland med midler , i tillegg til bidrag et fra kommunen.

For 2020 t illater vi oss å søke Ringerike kommune om et økonomisk bidrag, stort kr. 500.000 .

Tour of Norway - festivalen skapte et stort engasjement i 2019, og det er av stor betydning for rittet at
det også for neste år er et stort lokalt engasjement , enten i regi av kommunen, eller andre sentrale
aktører.

Med vennlig hilsen

For Tour of Norway

Birger H ungerholdt
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